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RESUMO
Acção e competência de acção em educação sexual:
uma investigação com professores e alunos
do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário
Os adolescentes na escola ou fora dela (por exemplo no meio familiar, no grupo de
pares ou imersos nos meios de comunicação de massa) têm que se situar num conjunto de
mensagens, de condutas e de modelos ligados à sexualidade que são muitas vezes confusos e
contraditórios. Os alunos estão muito sujeitos a percepções estereotipadas, idealizadas e
fragmentadas sobre a sexualidade e, simultaneamente, sentem-se sexualmente estimulados e
sem acesso aos recursos necessários para viver a sua sexualidade de uma forma responsável. O
objectivo da educação sexual (ES) intencional é favorecer a integração harmoniosa da dimensão
sexual da pessoa e, como consequência, a ES é entendida como uma vertente do processo
global da educação e uma das componentes da promoção da saúde. Nesta investigação é
argumentado que este objectivo é conseguido através do desenvolvimento da competência de
acção dos alunos, o que significa desenvolver a sua habilidade para realizar acções reflexivas,
individual ou colectivamente, e provocar mudanças positivas nos estilos de vida e/ou condições
de vida que promovam a saúde sexual.
Neste sentido, foi realizada uma investigação que envolveu três estudos
complementares. No primeiro estudo, através de duas entrevistas semi-estruturadas,
caracterizaram-se as práticas de ES dos professores (N=87) nas escolas e as associações entre
as percepções sobre a sexualidade dos adolescentes e essas práticas dos docentes, e médicos
(N=16) e psicólogos (N=5) que com eles colaboraram no distrito de Braga, e analisaram-se as
eventuais necessidades de formação e as condições que era necessário criar nas escolas para
se desenvolver no futuro projectos de ES orientados para a acção. Os resultados do primeiro
estudo mostraram que: a ES era geralmente integrada nas áreas curriculares de natureza
disciplinar e/ou não disciplinar; a maior parte dos projectos ou actividades tinha uma curta
duração e só envolvia um pequeno número de alunos; os professores procuravam utilizar uma
abordagem compreensiva para a educação sexual; só uma parte muito pequena de professores
utilizava um processo de ensino orientado para a acção e participação dos alunos; havia um
baixo grau de participação dos alunos nos projectos; pontualmente participavam colaboradores
externos à escola no projecto; os pais colaboravam muito pouco na ES e a maior parte dos
v

tópicos trabalhados na ES estava associada às percepções dos educadores sobre a sexualidade
dos adolescentes da escola.
O segundo estudo foi constituído por um grupo de professores de 16 escolas (N=86) e
visou investigar como mudaram as concepções e as práticas dos professores durante a
formação em serviço, de maneira a criar condições na escola que permitissem implementar um
projecto de ES baseado na abordagem IVAM (investigação – visão – acção & mudança) com
utilização das TIC, identificar e ultrapassar barreiras e interagir com colegas e outros
profissionais enquanto trabalham com problemas reais. Este programa de formação envolveu
quatro fases: diagnóstico, formação, aplicação da competência de acção e avaliação participativa
durante o processo. As técnicas de investigação seleccionadas (questionário, observação
participante, notas de campo, entrevistas individuais e de grupo, diários de aula online e e-fóruns
de discussão) visaram a triangulação dessas técnicas e das inferências ou conclusões entre a
investigadora e os professores participantes. Os resultados deste estudo mostraram que a maior
parte dos professores aumentou os seus conhecimentos sobre a saúde sexual e a visão ampla e
positiva de saúde; desenvolveu a sua competência de acção para implementar projectos de ES
orientados para a acção e a participação dos alunos e aumentou a sua habilidade para lidar com
as TIC de maneira a melhorar nos alunos o seu potencial para o uso do computador e a
publicação e interacção online.
O terceiro estudo integrou um grupo de alunos de 6 escolas (N=350) e pretendeu
analisar como evoluiram os projectos de ES baseados na abordagen IVAM com uso das TIC para
aumentar a participação dos alunos e a sua competência de acção. Todas as escolas que
participaram no website foram utilizadas como vozes adicionais na investigação. As técnicas de
pesquisa seleccionadas foram semelhantes às do segundo estudo, mas centradas no aluno. Os
resultados deste estudo mostraram que os alunos: trabalharam as quatro dimensões do
conhecimento orientado para a acção; usaram um conceito positivo e amplo da saúde sexual
dentro do projecto; desenvolveram visões orientadas para as causas do problema; realizaram
acções em parceria com especialistas que envolveram os pais e os colegas; a maior parte dos
alunos percepcionou-se com um elevado grau de participação no projecto e a colaboração dos
alunos online foi feita essencialmente com a publicação dos materiais do projecto e a interacção
no Fórum Amizade (3º ciclo) e Sexualidades (3º ciclo e secundário).
Considerando a sua dimensão participativa, os resultados desta investigação têm implicações
a nível da formação de professores, da organização dos currículos e da gestão curricular.
vi

ABSTRACT
Action and action competence in sex education:
A research with teachers and students from the 3 cycle of basic education
rd

(7 to 9 grades) and secondary education (10 to 12 grades)
th

th

th

th

Adolescents at school or outside of it (for example in the family environment, in peer
groups or immersed in the mass media) have to position themselves in a group of messages,
conducts and models connected to sexuality which are quite often confusing and contradictory. In
the school community, some teachers understand students’ sexual reality and participate in their
education. The students are really liable to stereotyped, idealised and fragmented perceptions
regarding sexuality and they, simultaneously, feel sexually stimulated and without access to the
necessary resources to live their sexuality in a responsible way. The objective of intentional sex
education (SE) is to support the harmonious integration of each person’s sexual dimension and,
consequently, SE is understood as a part of the global process of education and one of the
components of health promotion. In this research it is discussed that this objective is achieved
through the development of the students’ action competence, which signifies to develop their
ability so as to carry out reflexive actions, individually or collectively, and to give rise to positive
changes in lifestyles and/or living conditions which promote sexual health.
In this sense, a research which involved three complementary studies was carried out. In
the first one, through two semi-structured interviews, we intended to characterise the SE
practices in the schools and the associations between the perceptions regarding adolescents’
sexuality and the teachers’ practices (N=87), as well as the doctors’ (N=16) and the
psychologists’ (N=5) practices, who collaborated with them in the District of Braga, and analyse
the eventual training needs and the conditions that should be created in the schools so as to
develop participatory and action-oriented projects on sex education. The results of the first study
revealed that: SE was generally integrated in the disciplinary curricular areas and/or in the nondisciplinary areas; most of the projects or activities had a short duration and only involved a small
number of students; teachers tried to use a comprehensive approach in sex education; only a
small part of the teachers used a participatory and action-oriented teaching process; there was a
low level of students’ participation in the projects; timely, external collaborators to the school
participated in the project; the parents collaborated very little in SE and most of the topics worked
on in SE were associated with the educators perceptions regarding the sexuality of the students
vii

from the school.
The second study was constituted by a group of teachers from 16 schools (N=86) and
was aimed at investigating how teachers’ conceptions and practices change during the in-service
training so as to create conditions in the school and implement a SE project based on the IVAC
approach (investigation – vision – action & change) with the use of ICT, identify the barriers and
overcome them and interact with colleagues and other professionals while working on real
problems. This training programme involved four phases: diagnosis, training, application of action
competence and participative assessment during the process. The investigation techniques
selected (questionnaire, participatory observation, field notes, individual and group interviews,
online class diaries and discussion e-forums) tended towards the triangulation of those
techniques and the inferences or conclusions among the investigator and the participating
teachers. The results of this study revealed that most of the teachers increased their knowledge
regarding sexual health and the broad and positive vision concerning health; developed their
action competence so as to implement participatory and action-oriented SE projects and increase
their ability to deal with ICT in order to improve the students potential to use the computer and to
publish and interact online.
The third study integrated a group of students from six schools (N=350) and was aimed
at analysing how the SE projects based on the IVAC approach with the use of ICT developed so
as to increase students’ participation as well as their action competence. All the schools that
participated on the website were considered as additional voices in the research. The
investigation techniques selected were similar to the ones in the second study, but focussed on
the student. The results of this study revealed that the students: worked on the four dimensions
of action-oriented knowledge; used a positive and broad concept regarding sex education within
the project; developed visions aimed at the causes of the problems; actions were carried out in
partnership with specialists that involved the parents and the colleagues; most of the students
perceived themselves as having a high level of participation in the project and the collaboration of
the students online was essentially carried out with the publication of the projects’ materials and
the interaction in the Friendship Forum (3rd cycle) and the Sexualities Forum (3 cycle and
rd

secondary education).
Considering its participative dimension the results of this research have implications in
terms of the teachers’ training, the organisation of the curricula and curricular management.
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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO

1.1. Introdução
O projecto de investigação sobre educação sexual nas escolas aqui descrito, está
baseado na metodologia de ensino/aprendizagem da promoção e educação para a saúde
orientada para a acção e participação, com utilização das tecnologias de informação e
comunicação (TIC). Esta metodologia está inserida no paradigma democrático da educação
para a saúde e, como consequência, os resultados de avaliação da sua aplicação à educação
sexual irão contribuir para a implementação da educação para a saúde democrática e da
escola promotora de saúde, como alternativas válidas à educação para a saúde moralista,
particularmente para o seu foco na modificação de comportamentos.
O objectivo educacional principal é desenvolver a competência de acção nos alunos ou,
por outras palavras, a sua habilidade para realizarem acções reflexivas, individual ou
colectivamente e provocarem mudanças positivas nos estilos de vida e/ou condições de vida
que levem à saúde sexual. Argumenta-se que este objectivo é conseguido com a participação
genuína dos alunos em projectos de educação sexual democráticos que desenvolvem as suas
competências de acção dentro de um conceito de saúde sexual amplo, através da abordagem
S– IVAM (Selecção do problema ou tema – Investigação – Visão – Acção e Mudança).
Neste âmbito, este primeiro capítulo pretende contextualizar a investigação (1.2), a área
problemática e problemas de investigação (1.3), a importância da investigação (1.4), as suas
principais limitações (1.5) e o plano geral da tese (1.6).
1.2.Contextualização da investigação
A educação sexual entendida como uma vertente do processo global de educação e uma
das componentes da promoção da saúde, centra toda a discussão inicial na construção de uma
compreensão comum sobre o que é a sexualidade e os factores que a condicionam, uma vez
que não vivemos num vácuo social e cultural. Assim, com o objectivo de contextualizar esta
investigação no contexto Português, será focado, em primeiro lugar, o âmbito da educação
1

sexual como uma vertente da promoção e educação para a saúde (1.2.1) e a importância da
educação sexual nas escolas Portuguesas (1.2.2). Em seguida, será referido o desenvolvimento
das políticas de educação em Portugal (1.2.3) que fundamentam a educação sexual na
comunidade escolar como uma acção orientada, inclusiva e um processo democrático,
enquadrado no quadro epistemológico em que assenta a parte empírica desta investigação
(1.2.4).

1.2.1. Educação sexual e promoção e educação para a saúde
Actualmente, o documento mais significativo da Organização das Nações Unidas (ONU)
sobre saúde sexual e reprodutiva é o Programa de Acção resultante da Conferência Internacional

sobre População e Desenvolvimento (CIPD) (UN, 1995), realizada no Cairo, em 1994, que
representa a base para a política de saúde reprodutiva em todo o mundo. Este congresso fez
uma abordagem mais alargada sobre a saúde reprodutiva que as conferências prévias ,
1

reflectindo as ligações entre população e pobreza. O documento resultante foi o Programa de

Acção do Cairo, assinado por 179 nações, que em conjunto delinearam iniciativas no âmbito da
população, educação, saúde, ambiente e redução da pobreza através de uma abordagem
centrada no desenvolvimento humano. Esta abordagem definiu uma nova orientação para a
comunidade internacional e para todos os governos, substituindo o Plano de Acção da População

Mundial de 1974, ao estabelecer o novo conceito de saúde reprodutiva (UN, 1995, p.40):
A saúde reprodutiva é o completo bem-estar físico, mental e social e não a mera ausência de doença
ou enfermidade, em todas as questões relacionadas com o sistema reprodutivo e suas funções e
processos. Assim, saúde reprodutiva sugere que as pessoas são capazes de viver uma vida sexual
satisfatória e segura e que possuem a capacidade de se reproduzir e a liberdade para decidir se,
quando e com que frequência fazê-lo. Implícito nesta última condição está o direito de homens e
mulheres a estarem informados e a terem acesso a métodos de planeamento familiar seguros,
1
Houve outros momentos chave na política da ONU altamente significativos, na altura, que representaram grandes inovações na
agenda internacional. Em 1968, a Conferência Internacional sobre Direitos Humanos, em Teerão, estabeleceu pela primeira vez o direito humano
dos pais ao planeamento familiar. Mais tarde, em 1974, a Conferência da População Mundial, em Bucareste foi a primeira conferência da ONU
sobre população e 1974 foi designado o Ano Mundial da População para aumentar a consciencialização, promover o desenvolvimento de
políticas e programas de população e encorajar a expansão da cooperação e assistência internacional. Em 1984, a Conferência Internacional
sobre População, na cidade do México, estabeleceu, pela primeira vez as necessidades dos adolescentes no âmbito do planeamento familiar,
com um apelo à informação e serviços adequados (EuroNGOs, 2003, p. 8):
Os governos devem assegurar que adolescentes, rapazes e raparigas, recebam adequada educação, incluindo educação
sexual e de vida familiar, com as devidas considerações em relação ao papel, direitos e obrigações dos pais e às mudanças
de valores individuais e culturais. Informação e serviços de planeamento familiar adequados devem ser disponibilizados aos
adolescentes no contexto do quadro sócio-cultural de cada país. (Recomendação 29)
Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento (CNUAD), no Rio de Janeiro, promoveu o conceito de
desenvolvimento sustentável, associando a necessidade de progresso económico, social e da saúde em harmonia com o ambiente. O
desenvolvimento sustentável teria de ser conseguido através da promoção de políticas demográficas adequadas (Princípio 8) e através da total
participação das mulheres, consideradas fundamentais e como tendo um papel vital na gestão do ambiente (Princípio 20).
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eficazes, económicos e aceitáveis da sua escolha para a regulação da fertilidade, que não sejam
ilegais, bem como o direito ao acesso a serviços e cuidados de saúde adequados que possibilitem às
mulheres uma gravidez e parto seguros e que providenciem aos casais a melhor possibilidade de
terem uma criança saudável (Parágrafo 7.2).

A promoção da saúde reprodutiva aqui planeada englobou o planeamento familiar,
educação sexual, maternidade segura e protecção contra as infecções sexualmente
transmissíveis, incluindo o VIH/SIDA. A abordagem dos adolescentes foi mais forte do que
nunca. Salientou a necessidade crítica de abordar a saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes
com o objectivo de se conseguir reduzir substancialmente todas as gravidezes adolescentes.
Os membros da EuroNGOs (2003) referem que posteriormente à Conferência do Cairo
outros momentos chave traçaram o caminho para a saúde reprodutiva global. A Conferência

Mundial sobre as Mulheres, em 1995, em Pequim, foi um desses momentos. Os serviços de
saúde sexual e reprodutiva para jovens foram novamente focados: “O aconselhamento e o
acesso a informação e serviços de saúde sexual e reprodutiva para adolescentes são ainda
inadequados ou mesmo inexistentes e o direito de uma mulher jovem à privacidade,
confidencialidade, ao respeito e consentimento informado, frequentemente não é considerado”
(Parágrafo 93). Nesse mesmo ano, na Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Social, em
Copenhaga, os delegados reafirmaram o seu empenhamento nos compromissos assumidos no
Cairo, especialmente na redução da mortalidade materno-infantil. Comprometeram-se também
em reforçar os esforços no combate ao VIH/SIDA quer ao nível nacional, quer ao nível
internacional.
Em 1999, na CIPD + 5, realizado em Nova Iorque, como a 21ª Sessão Especial da
Assembleia Geral das Nações Unidas (UN, 1999), os participantes referiram alguns resultados
positivos conseguidos desde a CIPD, incluindo: aumento da utilização do planeamento familiar;
aumento no acesso à contracepção; aumento da qualidade dos cuidados nas provisões em
saúde reprodutiva e um aumento dos serviços de saúde reprodutiva. No entanto, também
salientaram que alguns países e algumas regiões apenas registaram um limitado progresso, e
em alguns casos, retrocessos. Os aspectos negativos foram categorizados como: discriminação
continuada contra mulheres e raparigas; crescentes níveis de mortalidade relacionados com o
VIH/SIDA; inaceitáveis níveis elevados de mortalidade materna e vulnerabilidade dos
adolescentes em relação aos riscos de saúde sexual e reprodutiva. Em resposta a esta situação,
a revisão dos cinco anos da CIPD reafirmou o objectivo para os países se empenharem na meta
3

de acesso universal à saúde reprodutiva até 2015 (EuroNGOs, 2003).
Em Setembro de 2000, em Nova Iorque, a comunidade internacional estabeleceu um
novo quadro de trabalho para a acção, quando se realizou a Cimeira do Milénio da Assembleia

Geral da ONU (UN, 2000), onde foram acordadas as Metas do Desenvolvimento do Milénio.
Estas metas formam a base para um novo plano de desenvolvimento global, com o grande
objectivo de reduzir para metade até 2015 o número de pessoas a viver em absoluta pobreza.
As metas definidas foram: (1) erradicar a pobreza extrema e a fome; (2) alcançar a educação
primária universal; (3) promover a igualdade de género e a capacitação das mulheres; (4) reduzir
a mortalidade infantil; (5) melhorar a saúde materna; (6) combater o VIH/SIDA, malária e outras
doenças; (7) assegurar a sustentabilidade ambiental; e (8) desenvolver uma parceria global em
prol do desenvolvimento. Segundo os autores da EuroNGOs (2003), embora o acesso universal à
saúde sexual e reprodutiva se mantenha como essencial à realização de todas estas metas,
existe alguma preocupação relativamente ao facto de esta não estar especificamente listada,
podendo ser fácil aos governos deixarem de abordar esta questão.
A Organização Mundial de Saúde (1975), embora reconhecendo que é difícil chegar a
uma definição universal aceitável da totalidade da sexualidade humana, define saúde sexual
como “a integração dos aspectos somáticos, emocionais, intelectuais e sociais do ser sexual, de
maneira que sejam positivamente enriquecedores e engrandeçam a personalidade, a
comunicação e o amor” (p.2). A sexualidade é experienciada e expressa em pensamentos,
fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relações
(WHO, 2000b). Mas, embora possa incluir todas essa dimensões nem todos as experienciam ou
expressam sempre. A sexualidade é influenciada pelas interacções dos factores biológicos,
psicológicos, sociais, económicos, políticos, culturais, éticos, legais, históricos, religiosos e
espirituais (WHO, 1993, 1995).
A saúde sexual é uma componente importante da saúde global e do bem estar. 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 infecções sexualmente transmitidas e infecção pelo VIH (ver capítulo II,
2.5).
O conceito de educação sexual depende dos conceitos de saúde sexual e de sexualidade
subjacentes, mas integram sempre as seguintes dimensões:
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- 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.
Em Portugal, os autores do Relatório Preliminar do Grupo de Trabalho de Educação Sexual
(Ministério da Educação, 2005) definem a educação sexual, também designada educação para a
sexualidade como “o processo pelo qual se obtém informação e se formam atitudes e crenças
acerca da sexualidade e do comportamento sexual” (p.6), que tem como objectivo fundamental
“o desenvolvimento de competências nos jovens, de modo a possibilitar-lhes escolhas
informadas nos seus comportamentos na área da sexualidade, permitindo que se sintam
informados e seguros nas suas opções” (p.6). Recomendam que a educação sexual 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. Assim, sublinham a relevância de intervenções integradas, com
impacto na diminuição do risco (pessoal e contextual) e da promoção da protecção (pessoal e
contextual). Preconizam, neste contexto, uma passagem de intervenções preventivas sectoriais
(e.g. do tabagismo, do alcoolismo, do consumo de drogas, do comportamento sexual de risco,
da violência), para intervenções preventivas globais “dos comportamentos potencialmente lesivos
da saúde”. Preconizam, ainda, que estas intervenções actuem através da promoção de
competências pessoais e sociais para a saúde. Deste modo, salientam que a educação sexual
aparece claramente integrada numa dinâmica promotora de saúde, sugerindo uma abordagem
integrada numa perspectiva mais abrangente de educação para a saúde. Neste sentido, a
educação sexual para os jovens deve ter como objectivos:
- conseguir uma melhoria dos seus relacionamentos afectivo-sexuais, ao mesmo tempo
que pretende reduzir as possíveis consequências negativas dos comportamentos sexuais,
tais como a gravidez não planeada e as doenças sexualmente transmissíveis;
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- dotar os mais novos da capacidade de protecção face a todas as formas de abuso e
exploração sexual; e
- contribuir para a tomada de decisões na área da sexualidade durante toda a vida.
Na sua perspectiva, a informação sobre a sexualidade é uma vertente essencial na
educação sexual, mas não é suficiente, também é necessário que os jovens possam adquirir
competências nesta área, em muitos casos idênticas às que necessitam para a vida, numa
perspectiva de educação global do indivíduo, e.g.: a capacidade de ouvir, de negociar, de
respeitar o outro, de tomar decisões, de reconhecer pressões ou de destacar a informação
pertinente. Também é essencial, por outro lado, discutir e compreender as diversas perspectivas
morais e sociais sobre a sexualidade, numa posição de respeito pelas diferenças culturais
existentes; ter em conta que a sociedade actual pode fornecer informação contraditória sobre as
questões da sexualidade, por exemplo salientando os seus riscos, ao mesmo tempo que
promove a ligação entre o sucesso e o desempenho sexual; fornecer o contexto onde os mais
novos possam discernir a complexidade das mensagens, sem esquecer discutir o quadro ético
dos seus comportamentos, numa perspectiva de respeito pelas diversas opiniões em presença e
facultar aos jovens, para além da informação necessária, a oportunidade para compreenderem a
dimensão afectiva da sexualidade, ajudando-os a compreenderem as emoções, os sentimentos e
as decisões envolvidos no comportamento sexual. Ainda acrescentam que a informação na
educação sexual deve ter sempre em conta a diversidade de fontes informativas (família, escola,
amigos, livros e revistas, Internet etc.), perceber o que é conhecido, corrigir o que foi
incorrectamente compreendido e acrescentar os conteúdos em falta.
O Parecer sobre Educação Sexual nas Escolas do Conselho Nacional de Educação
(Conselho Nacional de Educação, 2005) define treze linhas de acção para a educação sexual
nas escolas dos ensinos básico e secundário: (1) responsabilizar as escolas dos ensino básico e
secundário pela elaboração, realização e avaliação dos projectos educativos e dos projectos
curriculares, que contemplem a dinamização de actividades relativas à Educação Sexual e a
outras componentes da área de Formação Pessoal e Social; (2) homologar as orientações
curriculares das áreas curriculares não disciplinares, podendo integrar a educação sexual como
eixo temático a tratar obrigatoriamente pelas escolas; (3) definir uma matriz curricular global de
abordagem da educação sexual no contexto dos conteúdos programáticos dos ensinos básico e
secundário; (4) desenvolver e consolidar mecanismos de avaliação estratégica, nomeadamente:
dos materiais curriculares e dos manuais; do resultado da actividade no âmbito de protocolos;
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do processo global relativo às experiências e percursos concretos de educação sexual em meio
escolar e a criação de um processo de acompanhamento/ monitorização; (5) repensar numa
acção concertada com outros Ministérios (especialmente o Ministério da Saúde) a dinamização
de projectos e experiências pedagógicas que permitam criar infra-estruturas para a abordagem
integrada dos problemas das crianças e adolescentes; (6) valorizar o papel das famílias na
implementação da educação sexual em meio escolar; (7) tornar prioritárias a formação inicial e
contínua de professores na educação sexual e em outras áreas de Formação pessoal e social;
(8) reformular os materiais curriculares existentes que são da responsabilidade directa e/ ou
indirecta do Ministério da Educação com vista à sua actualização e avaliação quanto aos seus
objectivos e metodologias; (9) aperfeiçoar o modelo transdisciplinar da educação sexual; (10)
decidir sobre a educação sexual no âmbito da Formação pessoal e Social, não sendo plausível e
recomendável que transforme cada uma destas áreas numa disciplina; (11) criar uma nova área
curricular não disciplinar, que integra diversas áreas de Formação Pessoal e Social, incluindo a
educação para a sexualidade, educação para a saúde e a educação cívica; (12) ancorar a
educação para a sexualidade no projecto educativo das escolas; (13) manter a política de
flexibilização das cargas horárias semanais em cada um dos anos de escolaridade do ensino
básico para as áreas curriculares não disciplinares, podendo ainda decidir o aumento da carga
horária semanal que é objecto de decisão da escola, sem que isso signifique o aumento da
carga horária dos alunos.
As linhas orientadoras Portuguesas Educação Sexual em Meio Escolar (Ministério da
Educação, Ministério da Saúde, APF, CAN, 2000) definiram, tal como estes documentos mais
recentes, a educação sexual como um contributo para a formação pessoal e social dos
indivíduos e para a promoção da saúde sexual e reprodutiva, entendida como uma vertente do
processo global de educação, bem como uma das componentes da promoção da saúde (ver
capítulo II, 2.5).
A construção social da sexualidade e da saúde sexual estão directamente relacionadas
com a definição do conceito de educação sexual a nível dos seus objectivos, conteúdos,
estratégias de ensino e parcerias estabelecidas. Os educadores deverão permanecer abertos a
diferentes significados e compreensões sobre esses conceitos. Os programas de educação
sexual na escola deverão ser desenvolvidos como uma vertente da promoção da saúde que
integra as visões dos alunos, pais, professores e restante comunidade educativa discutidas em
comparação com os conceitos da Organização Mundial de Saúde. A abordagem da educação
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sexual adoptada actualmente em Portugal foca-se nos aspectos da saúde sexual associados com
a aquisição de resultados de saúde que são geralmente vistos como positivos (e.g. respeito por
si próprio e pelos outros, auto-estima, relações humanas compensadoras, relações sexuais
agradáveis e o prazer de uma maternidade/ paternidade desejada) e no evitamento de
resultados negativos (e.g. gravidez não desejada, infecção de doenças sexualmente
transmissíveis/ infecção pelo VIH, coerção sexual). As políticas públicas de saúde actuais
apoiam esta abordagem da educação sexual nas escolas e estão a criar infra-estruturas que
melhorem as suas práticas e os seus processos de monitorização.

1.2.2. Importância da educação sexual nas escolas Portuguesas
Os estudos do ponto de vista da sexualidade e da educação sexual só se podem fazer
quando a sociedade em geral, e a comunidade científica em particular, criam condições para
os aceitarem. A educação sexual na comunidade escolar em Portugal está actualmente a
sofrer um grande dinamismo renovador e a criar infra-estruturas que permitirão às escolas
implementar projectos, avaliá-los e estabelecer co-parcerias facilitadas pelas políticas de saúde
sexual nacionais.
Tem sido dada muita ênfase à educação para a saúde na comunidade escolar dos
adolescentes e pessoas jovens. Esta prioridade parece estar baseada no facto da adolescência
ser uma fase da vida importante na determinação do comportamento de saúde futuro do
indivíduo, no facto dos hábitos de muitos adultos serem estabelecidos durante as idades de
crescimento e na impressão de que é melhor tentar prevenir comportamentos prejudiciais à
saúde numa idade inicial que ser forçado mais tarde a modificar hábitos já estabelecidos
(Hagquist, Starrin,1997).
Especificamente, a nível do comportamento sexual, os adolescentes e jovens adultos
estão vulneráveis a atitudes e à realização de comportamentos sexuais que não são
compatíveis com a sua saúde sexual, nomeadamente, com os seus valores ou projecto de vida
futuro. López e Oroz (1999) consideram que se convertem em grupos de risco por duas
razões principais: pela possibilidade de terem experiências inadequadas sexual e
relacionalmente, pelos riscos de uma gravidez não desejada e pelos riscos de contágio de
doenças sexualmente transmissíveis. Os factores que contribuem para se tornarem um grupo
de risco encontram-se a seguir explicitados.
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Em primeiro lugar, os adolescentes estão numa fase de desenvolvimento pessoal em
que os pares são muitas vezes constituídos por membros que têm em comum a sua
inexperiência na sexualidade, recebem pouca informação sobre sexualidade por parte dos
adultos e, muitas vezes, improvisam as suas condutas baseados em conhecimentos muito
parciais e, muitas vezes, imprecisos (por exemplo, não sabem como explicar que querem usar
o preservativo ou não sabem utilizá-lo ou, por vários factores, não o têm ao seu dispor quando
precisam dele). Esta ignorância contribuirá muito para aumentar as dificuldades próprias das
primeiras experiências sexuais e da comunicação entre parceiros.
Em segundo lugar, é típico dos adolescentes terem comportamentos de risco por
estarem numa fase de desenvolvimento em que as suas capacidades cognitiva e social estão
limitadas; as capacidades para considerar o futuro, para antecipar as consequências e
decisões e para integrar o conhecimento específico em sistemas coerentes aumentam durante
a adolescência (Brooks-Gunn, Boyer, Hein, 1988). No entanto, mesmo para os adultos
sexualmente experientes, é difícil planificar racionalmente e realizar a sua vida sexual e
emotiva de tal maneira que minimizem os riscos de se tornarem infectados pelo VIH. Além
disso, sempre que um adolescente experimenta a sua sexualidade é sem experiência prévia e
sem competências para gerir as emoções fortes que motivam a tomada de riscos sexuais
(Bowser, Wingood, 1992). A maior parte dos estudos revistos sobre o uso de contraceptivos
em adolescentes, indicam que o começo da actividade sexual em idade precoce aumenta a
probabilidade de que nenhum contraceptivo seja usado na primeira relação sexual (Flora,
Thoresen, 1989). Outro factor que acresce o risco é os adolescentes terem receio de serem
rejeitados pelos seus parceiros sexuais ou receberem sanções se não agirem como o grupo de
que fazem parte e têm receio de discutir prevenção. O discurso normativo de muitos
adolescentes é terem relações sexuais sem previamente discutirem prevenção (Fisher,
Misovich, Fisher, 1992).
Em terceiro lugar, muitos adolescentes colocam-se em risco porque avaliam o seu
parceiro como seguro com base na sua aparência física e social. Na falta de conhecimento da
história comportamental e do status VIH dos seus parceiros sexuais, os adolescentes tendem a
fazer as suas avaliações de risco com base na aparência física, o que pode ser altamente
enganador. Como de acordo com a investigação a maior parte dos indivíduos pode mentir
acerca das suas experiências sexuais, procurar protecção através das perguntas feitas ao seu
parceiro dará uma segurança ilusória. De facto quanto mais as pessoas acreditam na sua
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eficácia pessoal para avaliar o status VIH do novo parceiro, mais probabilidades há de terem
relações sexuais não protegidas (Bandura, 1992).
Em quarto lugar, a maior parte dos jovens infectados pelo VIH não sabe que o está e,
pelo conhecimento que existe baseado em estudos do comportamento sexual na adolescência,
tem probabilidade de involuntariamente continuar a transmitir o vírus a outros parceiros (Hein,
1992).
Em quinto lugar, o abuso de substâncias pelos adolescentes poderá ser preditor de
comportamentos de risco. O uso de álcool antes de encontros sexuais aumenta
significativamente a probabilidade de seleccionar casualmente um novo parceiro, não discutir
a relação sexual antes de a ter e não usar o preservativo durante as relações sexuais (Hingson,
Strunin, 1992). Os que bebem muito e os utilizadores de drogas têm mais probabilidade de se
colocarem em risco do que a população geral e têm menos probabilidade de usarem o
preservativo. Beber e usar droga pode ocorrer em locais onde se encontram estranhos que
esperam encontros casuais, consequentemente, podem estar relutantes em pedir ao novo
parceiro para usar preservativo, se pensam que a pergunta quebrará a espontaneidade do
sexo e reduzirá a probabilidade da sua ocorrência. A aumentar o risco, ainda está o facto de
alguns adolescentes utilizarem droga intravenosa com partilha de seringas.
Em sexto lugar, alguns investigadores consideram que os adolescentes e jovens
adultos estão naturalmente inclinados à tomada de risco em vários domínios, nomeadamente
no da sexualidade. É normativo para os adolescentes acreditarem que são insensíveis a
acontecimentos negativos e, por isso, sentirem-se invulneráveis à SIDA e não tomarem
precauções para evitar a infecção. Também é normativo terem o risco como um valor e não
quererem parecer menos aventureiros que os seus pares, por exemplo, exibir preocupações
neuróticas (Fisher et al., 1992). A inclinação dos adolescentes para a tomada de risco sexual
também está relacionada, entre outras variáveis, com a forte intensidade emocional da maior
parte das relações pré-adultas, apesar de muitas dessas relações não durarem muito e se
repetirem, por vezes, a um ritmo elevado.
Em sétimo lugar, as pesquisas sugerem que quando um indivíduo inicia sexo seguro
numa rede social com normas anti-prevenção, os seus companheiros imaginam que ele está
em risco de ter ou já tem doenças sexualmente transmissíveis, até mesmo o VIH, talvez devido
a promiscuidade, prática de sexo bi ou homossexual ou utilização de droga intravenosa. Ou,
então, pensam que ele acredita ter um parceiro sexual com doenças sexualmente
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transmissíveis ou VIH, talvez pelas mesmas razões. Outra possível atribuição social é
considerar o iniciador de sexo seguro como desavergonhado, neurótico ou falso (Fisher et al.,
1992).
Em oitavo lugar, está demonstrado que tanto a evolução biofisiológica como a
maturação psicológica permitiriam à maior parte dos jovens aceder à experiência sexual, mas
a nossa sociedade impede o acesso aos recursos necessários ao exercício desta experiência
de forma responsável, porque se posiciona em relação à sexualidade dos jovens com um
manto de hipocrisia, negando a sua evidência (Zapiain, 1993). “A contradição actual é
insustentável e constitui uma grave irresponsabilidade dos adultos para com os jovens. Este é,
em nosso entender, o principal problema actual sobre a regulação da sexualidade” (López,
Oroz, 1999, p.14). Em Portugal está-se perante uma realidade em que a experiência sexual
dos adolescentes tem sido, até agora, ao mesmo tempo permitida e negada. Muitos pais
continuam a evitar conversas abertas com os filhos sobre sexualidade e a ignorar a educação
sexual na escola. A maior parte das escolas ainda não iniciou uma educação sexual
sistemática e adequada à promoção da saúde dos alunos e o sistema de saúde ainda tem
dificuldades em disponibilizar consultas de planeamento familiar para os jovens ou de
colaborar na educação sexual na escola.
Segundo Jongenelen e Soares (1999), no fim da década 70 e 80, ocorreram em
Portugal duas alterações históricas com implicações no comportamento sexual dos jovens. Por
um lado, houve uma maior proporção de indivíduos de ambos os sexos que passaram a aprovar
as relações sexuais antes do casamento e não associadas a ele, sempre que ocorram no
contexto de uma relação afectiva. Por outro lado, havia um maior número de mulheres que
iniciava a sua actividade sexual a meio da adolescência. Como consequência, a sexualidade, o
casamento e a procriação tornaram-se progressivamente menos relacionados. Os dados
publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE, 1998, 1999 a, 1999b, 2001, 2003),
nomeadamente o Inquérito à Fecundidade e à Família (INE, 1998) mostram esta tendência.
De acordo com os dados do Inquérito à Fecundidade e à Família (INE, 1998) a idade da
primeira relação sexual tem vindo a diminuir. Tradicionalmente, os homens têm a sua primeira
relação sexual mais cedo do que as mulheres. A idade mediana à primeira relação sexual é de
20,6 anos para as mulheres e de 17,4 anos para os homens. A idade mediana do primeiro uso
de contracepção é ligeiramente superior nos homens do que nas mulheres: 23,4 anos para as
mulheres e 24,1 anos para os homens.
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Nota-se que cada vez se usa mais cedo o primeiro uso de contracepção. As mulheres de
idade mais avançada utilizaram um método contraceptivo pela primeira vez aos 25,6 anos,
enquanto nas gerações mais recentes o primeiro uso é aos 20,7 anos. Nos homens, esses
valores são de 28,9 e 18,8 respectivamente. A maior parte dos inquiridos não usou nenhum
método contraceptivo quando teve a sua primeira relação sexual: 65% das mulheres e 73% dos
homens. A maior parte das mulheres com idades entre os 45-49 anos e os homens com 50-54
anos, à data da entrevista, não usaram nenhum método contraceptivo quando tiveram a sua
primeira relação sexual. Nas gerações mais jovens, os métodos contraceptivos foram utilizados,
na sua maioria, logo na primeira relação sexual: 61% das mulheres e 59% dos homens com
idades entre os 15-19 anos.
A contracepção é uma questão pertinente na educação sexual porque é através dela que
se podem prevenir situações de gravidez não desejada e, como consequência, o aborto e todas
as consequências adversas da sua prática no contexto do nosso país. Nodin (2001) realizou um
estudo em 1999, a nível nacional onde apresenta dados relativos às fontes de informação que os
jovens referem ter utilizado para se esclarecerem sobre o(s) método(s) contraceptivos, os locais
onde os obtiveram, quais são e com que frequência os utilizaram. Este estudo verificou que na
amostra global são os amigos a principal fonte de informação (52%), seguido dos folhetos
(41,7%), da comunicação social (41,2%) e dos técnicos de saúde (40%). As raparigas tendem a
utilizar os técnicos de saúde como fontes privilegiadas de informação (56,7%). Também verificou
na amostra total que a farmácia é o local privilegiado para a aquisição do método contraceptivo
(60,1%), depois são os médicos (28,6%) e os supermercados (21,2%). No caso das raparigas, o
local de selecção são os médicos (47,3% contra 9% nos rapazes). Os resultados ainda mostram
que são os preservativos (73,8%) e a pílula (44,2%) os métodos mais escolhidos pelos que já
iniciaram a sua vida sexual. No entanto, os rapazes reportaram maior utilização do preservativo
(82,9% contra 65,2% nas raparigas) e nas raparigas o que se verifica é a predominância da pílula
(62,6% e os rapazes 24,9%). Na opinião de Nodin, “estes valores estão provavelmente
relacionados com as características de cada um desses métodos, sendo que a pílula é de
utilização feminina e não requer necessariamente o envolvimento do elemento masculino do
casal e o preservativo, apesar de implicar uma forte componente relacional e de envolver a
colaboração do parceiro, é um método de utilização masculina” (p. 135). Esta discrepância de
resultados é semelhante à verificada no Inquérito à Fecundidade e à Família (INE, 1998).
Um estudo com 397 adolescentes Portugueses dos 16 aos 29 anos (Roque, 2001)
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mostra que na escala de auto-eficácia contraceptiva (EAC), que varia de 1 (totalmente de acordo)
a 5 (totalmente em desacordo), a média de respostas no factor antecipação e aceitação
consciente da actividade sexual e pelo uso de contraceptivos foi de 3.93 (DP= 1.40) e para o
factor assertividade na prevenção do coito foi 3.10 (DP= 2,42). No mesmo estudo, na escala de
avaliação custos – benefícios do uso de métodos contraceptivos (EACBUMC) os rapazes
concordaram mais do que as raparigas que utilizar um método contraceptivo causava mais
problemas do que não o usar e tira prazer nas suas relações sexuais. Também pensavam mais
que as raparigas que se os pais pensassem que usavam métodos contraceptivos estariam mais
tranquilos. Ambos os sexos concordavam que utilizar um método contraceptivo permite ter
relações mais satisfatórias e mais tranquilas e estar mais seguro nessas relações e que favorece
uma maior comunicação e confiança entre os parceiros. Não concordaram nem discordaram
sobre se a utilização de contraceptivos permite conhecer melhor o próprio corpo. Discordaram
que lhes seria difícil ir a uma consulta de planeamento familiar para utilizarem um método
contraceptivo e que utilizar um método contraceptivo seria difícil por medo da reacção dos pais.
O questionário de conhecimentos sobre contracepção (QCC) revelou nos dois sexos um profundo
desconhecimento sobre os métodos contraceptivos, a sua utilização e a fisiologia do sexo.
O estudo de Roque (2001) também mostra que a maior parte dos rapazes afirmou ter tido
relações sexuais durante o actual ou último namoro e indicaram menos tempo de duração do
namoro para as iniciarem. Dos inquiridos que afirmam ter tido relações sexuais com outra
pessoa, durante o seu actual ou último namoro a grande maioria eram rapazes. Os rapazes
afirmaram ter tido maior número de namoradas e também indicaram maior número de
relacionamentos com prática de relações sexuais e ter feito a iniciação sexual mais cedo. As
raparigas consideraram que a idade apropriada para a iniciação sexual dos homens era em
média 17,36 anos e os rapazes consideraram ser 16,24 anos. Para a idade apropriada para a
iniciação sexual das mulheres as raparigas consideraram que deveria ser em média 17,37 e os
rapazes 16,44 anos.
Os dados do Inquérito à Fecundidade e à Família (INE, 1998) permitem observar que a
realização de uma primeira interrupção voluntária da gravidez (IVG) foi admitida por cerca de 5%
do total das mulheres inquiridas e por 10% das mulheres cuja idade era mais elevada à data da
entrevista (45-49 anos). Analisando-se os dados parece que a IVG tem vindo a ser banalizada ao
longo do tempo. Na variação das percentagens acumuladas ao longo do tempo, por grupos
etários à data da entrevista, mantendo constante a idade de IVG, nota-se que, na mesma idade,
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a proporção de mulheres que realizaram a primeira IVG é quase sempre mais significativa nos
grupos a seguir aos 35 anos, excepto, parcialmente, no que se refere às realizadas até aos 19
anos. Esta análise com a IVG em cada mil gravidezes, mostra que a prevalência do recurso à IVG
parece ser mais importante nas idades extremas, tanto após os 35 anos, como nos mais jovens,
atingindo o máximo depois dos 45 anos, com quase 700 IVG por cada 1000 gravidezes e de
100 IVG por cada 1000 gravidezes, nas mulheres que, à data da entrevista, tinham menos de
24 anos.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (1996) em muitos países, seja ou não legal, o
aborto induzido a pedido ou por indicações específicas é um assunto controverso. Os países com
restrições legais ou acesso limitado a serviços de saúde reprodutiva seguros têm que olhar para
além dos debates culturais e/ou religiosos associados com o aborto induzido, para os assuntos
de saúde pública associados com o aborto que não é seguro. Mesmo que o aborto seguro seja
severamente restrito, os decisores políticos e os prestadores de saúde pública deverão assumir
que irá haver altos níveis de morbidade e mortalidade materna. Em Portugal, a lei sobre a
interrupção voluntária da gravidez é restrita.
No Inquérito à Fecundidade e à Família (INE, 1998) a idade mediana ao primeiro
casamento, seja legal ou de facto, tem vindo a aumentar nas gerações mais recentes, sendo
sempre mais baixa nas mulheres do que nos homens. Nas mulheres este valor passa de 22,6
anos, na faixa etária dos 40-44 anos, para 24,1, nos 30-34 anos. Nos homens, o valor aumenta
de 24,7 anos para 27,9 anos, nos mesmos grupos etários. Este Inquérito também mostra que,
casar pela primeira vez em Portugal (legal ou de facto) até aos 19 anos tornou-se
tendencialmente menos frequente nas mulheres: apenas o tinham feito 3,4% das mulheres que
tinham à data da entrevista entre 15-19 anos, enquanto das que tinham entre 45-49 anos na
altura do inquérito tinham casado até aos 19 anos 23,6%. O mesmo tipo de situação ocorre nas
idades de casamento seguintes. A idade do primeiro casamento, legal ou de facto, é mais alta
nos homens para qualquer tipo de idade dos entrevistados. Nos que tinham à data da entrevista
entre 15-19 anos, apenas 1,3% tinha casado até aos 19 anos e nos que tinham entre 45-49
anos tinham casado até essa idade 4,8%. No Norte do País entre os 15-19 anos existiam 3,1%
de mulheres casadas legalmente e nenhum homem. Observa-se, ainda, uma tendência para nos
primeiros casamentos as gerações mais novas optarem um maior número de vezes pelo
casamento de facto ou coabitação, em detrimento do casamento legal. Apesar desta evolução, a
primeira relação continua a ser maioritariamente legal.
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A gravidez involuntária nas jovens é uma preocupação dos educadores em geral e dos
profissionais ligados à educação sexual em especial. No grupo etário 15-19 anos 97,5% das
mulheres não tinha filhos, 2,4% tinha 1 filho e 0,1% tinha 2 filhos, enquanto nos homens apenas
0,2% tinha 1 filho. No Norte, no mesmo grupo etário, os homens não tinham filhos e 0,6% das
mulheres tinha 1 filho e a mesma percentagem 2 filhos. A nível nacional, a percentagem de
mulheres que nunca teve filhos (40%) é inferior à de homens na mesma situação (46,4%). O
número de casais sem filhos é muito escasso, atingindo o máximo nas mulheres e nos homens
com idades compreendidas entre os 25 e os 29 anos, com valores de 12% e 14%,
respectivamente. Os indivíduos casados com filhos apresentam valores sempre crescentes,
ultrapassando os 50% nas mulheres com mais de 25 anos e nos homens com mais de 30 anos.
Os números atingidos rondam, nas idades seguintes, os 80% (mulheres com mais de 30 anos e
homens com idade superior a 35 anos). A percentagem de famílias monoparentais com filhos
são reduzidas em ambos os sexos, ainda que superiores nas mulheres (5% de mulheres e
menos de 1% nos homens). A dimensão média dos agregados familiares começa por reduzir-se
nos primeiros grupos etários, coincidindo com a saída de casa dos pais. Com a formação dos
seus próprios agregados familiares e com a chegada de filhos, a dimensão dos agregados
aumenta, mais tarde para os homens do que para as mulheres. A partir do grupo etário dos 4044 anos, nas mulheres, e dos 45-49, nos homens, a dimensão média dos agregados familiares
volta a reduzir-se, facto que está de certo relacionado com a saída dos filhos.
A idade mediana à saída de casa dos pais passa, no caso das mulheres, de 21,3 anos,
no grupo etário dos 45-49 anos, para 22,7 anos, no grupo etário dos 25-29 anos. Nos homens,
a idade mediana sobe de 23,6 anos, no grupo etário dos 50-54 anos, para 28,5 anos, no dos
25-29 anos. Estes valores indicam que os jovens se mantêm no agregado familiar até mais
tarde.
López e Oroz (1999) referem que é consensualmente aceite que as mudanças radicais do
comportamento sexual ao longo do século XX se devem a quatro razões principais. A primeira
razão é o controlo da mortalidade infantil e o aumento da idade média de vida que provocaram
um aumento da população, o que levou inúmeros governos a aceitarem de bom grado o controlo
dos nascimentos e a apoiarem as campanhas de planeamento familiar. A segunda relaciona-se
com o grande desenvolvimento e divulgação dos métodos contraceptivos, que, quando usados
adequadamente, asseguram um baixíssimo risco de gravidez não desejada. A terceira razão
consiste na alteração significativa dos valores dominantes, essencialmente a partir da segunda
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metade do século, em que a sexualidade tende a ser vista como uma dimensão positiva e a
regulação dos comportamentos sexuais é muito permissiva. A última razão está relacionada com
a maneira como é vivida a democracia, pois, na maioria dos países Europeus democráticos,
tornou-se difícil justificar a regulação dos comportamentos sexuais que tenham lugar entre
adultos que os aceitem livremente e não provoquem danos sociais. O que se verifica é que a
regulação dos comportamentos sexuais está cada vez mais limitada às relações dentro do
matrimónio, à família, ao controlo dos escândalos públicos, aos abusos sexuais de menores e à
violência sexual.
Vasconcelos (1999) refere que as diferenças de género continuam a marcar a sexualidade
juvenil, mas, em comparação com as gerações anteriores, o duplo padrão sexual presente nos
jovens está atenuado. As raparigas continuam a ter uma sexualidade constrangida e dominada,
como se as mulheres alcançassem a sua liberdade sexual carregando com o peso de uma
educação antagónica com o erotismo e a voluptuosidade, ideia compatível com as investigações
sobre a culpa sexual, a atitude face à sexualidade (erotofilia – erotofobia ) e suas relações com a
2

utilização de contraceptivos. Mas, apesar disso, têm uma possibilidade socialmente legitimada
de uma sexualidade juvenil e pré-conjugal e do direito ao prazer. Também se constacta um duplo
padrão na sociedade. Quanto mais se avança de um eixo socialmente desfavorecido para um
eixo socialmente favorecido, mais se avança de posições tradicionalistas para posições
modernistas. Alferes (1997) verificou na sua amostra de estudantes universitários que existia aos
18 anos uma diferença significativa entre a percentagem de raparigas e rapazes que nunca
tiveram relações sexuais, mas essa diferença ia diminuindo até aos 25 anos, atingindo apenas
2% de diferença. Neste estudo, embora com uma diferença de género, a maior parte dos jovens
declarou ter estado apaixonado pelo seu primeiro parceiro sexual: 88,5% das raparigas e 62,7%
dos rapazes. No que se refere ao número de parceiros sexuais verifica-se a mesma diferença:
enquanto as raparigas tiveram um único parceiro sexual, os rapazes tiveram em média 2,2
parceiros durante toda a vida e 1,3 no último ano antes do estudo. Estes resultados são
confirmados pelo estudo de Vasconcelos (1998) que chama a atenção para o facto dos

A erotofilia é uma tendência para dar respostas emocionais positivas face a estímulos sexuais. Esta tendência forma um sistema consistente,
similar aos traços estáveis de personalidade, caracterizado por uma atitude de procura de estímulos sexuais, reacções emocionais positivas e
valorização positiva deles. A erotofobia é uma tendência para dar respostas emocionais negativas face a estímulos sexuais, caracterizada pelo
evitamento e valorização negativa de tais estímulos (López, Fuertes, 1999). Fisher, Byrne, White e Kelly (Roque, 2001) apresentaram o
constructo erotofobia – erotofilia como um contínuo atitudinal e um traço de personalidade. Está confirmado associação directa na performance
de cinco acto ao longo da dimensão negativa – positiva da erotofobia – erotofilia: aprender sobre sexo e contracepção, antecipar o coito, adquirir
contraceptivos, discutir contracepção com o parceiro e usar consistentemente um método contraceptivo eficaz. Os erotofílicos usam mais os
métodos contraceptivos que os erotofóbicos.
2
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inquiridos poderem estar a dar as respostas que consideram ser socialmente desejáveis.
Assistimos em todo o mundo a uma aceleração do desenvolvimento físico e sexual com
adiantamento da menarca e a um início mais precoce das relações sexuais, portanto existe um
risco acrescido de gravidezes não desejadas.
O fenómeno da gravidez na adolescência não é novo, embora actualmente continue a ser
um problema social para as sociedades industrializadas, muitas vezes associado à baixa
escolaridade, desemprego ou emprego precário e pobreza (Canavarro & Pereira, 2001,
Monahan, 2002). Nos últimos anos tem-se registado uma diminuição da gravidez e da
natalidade na população adolescente, em geral. No panorama nacional tem-se observado,
igualmente, um declínio da taxa de fecundidade na população adolescente. Ainda assim, os
números mantém-se muito elevados. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, em
2001, foram mães aproximadamente sete mil jovens com idade inferior a 19 anos, o que
representa uma variação negativa de cerca de 8% relativamente ao ano anterior (Canavarro,
Morgado, Pereira, Barahona, 2003).
A gravidez na adolescência associa-se a maior morbilidade materna e fetal, tanto maior
quanto menor for a idade da grávida. A gravidez, especialmente em adolescentes até aos 16
anos de idade, apresenta riscos físicos, psíquicos e sociais, por vezes graves. A proporção de
nascimentos em mulheres com menos de 20 anos diminuiu na última década, até 8,2% em
1996, mas não se tem constatado qualquer decréscimo abaixo dos 16 anos, idade em que a
gravidez apresenta um maior risco (Barreiro, 2006). Segundo os dados fornecidos pela UNICEF
(2001), Portugal tem taxas elevadas de gravidez na adolescência quando comparado com outros
países. No nosso país, em cada 1000 partos 17 são de mães que têm entre 15 e 19 anos,
enquanto para a mesma faixa etária a Bélgica tem 8 partos, a Dinamarca 7 partos, a Itália 6
partos, a Espanha 6 partos, a Suíça 5 e a Suécia 5 partos por cada 1000. Em todo o mundo
mais de 10% dos nascimentos são de mães com idades entre os 15 e os 19 anos.
Barreiro (2006) partindo do conhecimento dos dados de nados vivos em menores de 20
anos e da formação/educação escolar sobre a sexualidade, realizou um diagnóstico de situação
aprofundado com a finalidade de identificar as necessidades da população e a partir delas definir
as prioridades. No diagnóstico de situação realizado, constatou que 14,2% dos adolescentes têm
práticas sexuais completas, sendo a idade de início precoce. Dos adolescentes que têm relações
sexuais completas, 10% não utilizavam nenhum método contraceptivo. Os factores
condicionantes da gravidez na adolescência foram: relações sexuais ocasionais frequentes e
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comportamentos de risco (11% dos adolescentes tiveram relações sexuais sob o efeito do álcool
e 9,4% sob o efeito das drogas). Das raparigas com relações sexuais, 4,2% engravidaram, todas
as gravidezes foram indesejadas, e 66,6% recorreram ao aborto.
De acordo com o CVEDT, no que se prende com a presença de VIH/SIDA e gravidez,
11,2% dos casos notificados referem-se a jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 19
anos. Estão assim unidos dois problemas, também associados à (não) utilização do preservativo
pela maioria dos adolescentes que inicia actividade sexual (Canavarro, Pereira, Morgado, 2003).
O VIH já entrou claramente em alguns segmentos da população adolescente em Portugal, como
demonstrado pelos casos notificados de SIDA. Embora até à data o número de casos de SIDA
notificados em adolescentes seja baixo, foi encontrada uma grande proporção de casos de SIDA
em jovens adultos. Dado o longo período de latência entre a infecção pelo VIH e um diagnóstico
de SIDA (estimado por ser em média 10 anos), esses jovens adultos foram provavelmente
infectados enquanto adolescentes. Alguns testemunhos das consequências da infecção pelo VIH
nessa faixa etária podem ser vistos no livro Vírus da Imunodeficiência Humana, Síndrome da

Imunodeficiência Adquirida: Testemunhos (Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA, 2002).
A 31 de Dezembro de 2005 (CVEDT, 2005), encontram-se notificados 28 370 casos de
infecção VIH / SIDA em Portugal, nos diferentes estádios de infecção. Como elemento comum a
todos os estádios da infecção, verifica-se que o maior número de casos notificados (casos

acumulados ) corresponde à infecção em indivíduos referindo consumo de drogas por via
endovenosa ou toxicodependentes, constituindo 46,1% (13 085 / 28 370) de todas as
notificações. O número de casos associados à infecção por transmissão sexual (heterossexual)
representa o segundo grupo com 36,3% dos registos e a transmissão sexual (homossexual
masculina) apresenta 11,7% dos casos; as restantes formas de transmissão correspondem a
5,9% do total. Os casos notificados de infecção VIH /SIDA, que referem como forma provável de
infecção a transmissão sexual (heterossexual), apresentam uma tendência evolutiva crescente
importante. No segundo semestre de 2005, a categoria de transmissão heterossexual regista
52,7% dos casos notificados (PA, Sintomáticos não-SIDA e SIDA). Os casos de SIDA apresentam
a confirmação do padrão epidemiológico registado anualmente desde 2000. Verifica-se um
aumento proporcional do número de casos de transmissão heterossexual e consequente
diminuição (proporcional) dos casos

associados à toxicodependência. Os portadores

assintomáticos são predominantemente jovens com mais de 20 anos e indivíduos até aos 39
anos, constituindo o maior número de casos notificados (73,4%) neste grupo.
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Em síntese, de acordo com os dados de investigação disponíveis sobre a saúde sexual e
reprodutiva dos adolescentes e jovens adultos em Portugal, a maioria das pessoas iniciou a
actividade sexual na adolescência ou em jovens adultos e isso tem vindo a acontecer em idades
cada vez mais precoces. Os estudos demonstram que os adolescentes começam a actividade
sexual precocemente e casam mais tarde, por isso, têm uma maior probabilidade de ter relações
sexuais com um maior número de parceiros e com parceiros que tenham estado expostos ao
risco de contrair SIDA. Também não é provável que nesta idade utilizem preservativos ou
qualquer método contraceptivo, pelo menos na primeira relação sexual. Como consequência, a
gravidez na adolescência e as infecções sexualmente transmissíveis, nomeadamente a infecção
pelo VIH são preocupações reais em Portugal. Estes resultados estão de acordo com a tendência
mundial descrita pela Organização Mundial de Saúde (ONUSIDA, 2004).
Os dados sobre a idade mediana do primeiro casamento, seja legal ou de facto, e a idade
do primeiro filho, parecem indicar que na adolescência em Portugal, tal como noutras
sociedades “ocorrem algumas formas de namoro durante as quais as pessoas jovens podem
começar a formar relações duráveis que geralmente levam ao casamento e à formação de
família” (WHO, 1993, p.23).
Para terminar, há mais dois aspectos principais que contribuem para a necessidade da
educação sexual na comunidade escolar. O primeiro, são as características da adolescência,
descritas no início deste subcapítulo, que contribuem para tornar os adolescentes e jovens
adultos um grupo de risco para a saúde sexual. O segundo é o desenvolvimento biopsicosocial
dos adolescentes, nomeadamente: (1) o amadurecimento sexual, isto é, o desenvolvimento do
sistema reprodutor e dos caracteres sexuais secundários que levam a uma mudança brusca na
configuração do corpo e, como consequência, à redefinição da imagem corporal (a
representação mental que temos do nosso corpo, unida às atitudes e sentimentos que este
desperta nos outros); (2) a necessidade do adolescente assumir a sua nova capacidade

reprodutiva; (3) a resposta fisiológica face à excitação sexual mais evidente, generalizada e mais
frequente; e (4) a orientação do desejo sexual. Estes dois factores mostram a necessidade de
trabalhar uma educação sexual orientada para a acção e participação que inclua conceitos

amplos sobre: o desenvolvimento humano caracterizado pelas inter-relações entre o crescimento
físico, emocional, social e intelectual; as relações inter-pessoais e amorosas como um papel
central nas nossas vidas; o desenvolvimento e uso de competências pessoais e sociais; a
sexualidade (e comportamento sexual) como uma parte central do ser humano; a promoção da
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saúde sexual e a forma como os ambientes sociais e culturais moldam a maneira como as
pessoas aprendem e expressam a sua sexualidade.

1.2.3. Desenvolvimento de políticas da educação sexual em Portugal
Em Portugal, as expectativas sociais na área da educação sexual adquiriram um impacto
maior em 1998, após um referendo sobre a despenalização do aborto . A maior parte dos
3

cidadãos portugueses votou contra a lei e ficou motivada para a continuação de um intenso
debate público sobre a educação sexual. Por um lado, este debate tornou a sociedade
portuguesa mais consciente da necessidade de definir estratégias globais face à educação
sexual, ao planeamento familiar e à saúde reprodutiva. Por outro lado, criou uma maior
responsabilidade do Estado nesta matéria, nomeadamente dos Ministérios da Educação e da
Saúde.
No início de 1984, surgiu o primeiro documento legal sobre educação sexual nas escolas,
a Lei nº3/84, de 24 de Março, Educação Sexual e Planeamento Familiar que definiu, que é da
responsabilidade do Estado Português “garantir o direito à educação sexual como componente
do direito fundamental à educação” (artigo 1º). Este documento estabeleceu no artigo 2º –

Educação Sexual dos Jovens – as seguintes responsabilidades governamentais para garantir a
educação sexual:
1.O dever fundamental de proteger a família e o desempenho da incumbência de cooperar com os
pais na educação dos filhos cometam ao Estado a garantia da educação sexual dos jovens através
da escola, das organizações sanitárias e dos meios de comunicação social.
2.Os programas escolares incluirão, de acordo com os diferentes níveis de ensino, conhecimentos
científicos sobre a anatomia, fisiologia, genética e sexualidade humanas, devendo contribuir para a
superação das discriminações em razão do sexo e da divisão tradicional de funções entre homem e
mulher.
3.Será dispensada particular atenção à formação inicial e permanente dos docentes, por forma a
dotá-los do conhecimento e da compreensão da problemática da educação sexual, em particular no
que diz respeito aos jovens.
4.Serão ainda criadas também condições adequadas de apoio ao pais no que diz respeito à
educação sexual dos filhos.
A primeira vez que se falou sobre educação sexual na Assembleia da República em Portugal foi em 1982, quando o Partido Comunista
Português (PCP) apresentou o Projecto de Lei 308/II, sobre Garantia do direito de planeamento familiar e educação sexual, que foi rejeitado na
generalidade, com o seguinte resultado: 120 votos contra, do PSD e CDS; 105 votos a favor do PCP, PS, MDP, UEDS, UDP e 1 da ASDI; 9
abstenções, sendo 6 do PPM, 2 da ASDI e 1 do PSD.
Em 1984, foi mais uma vez rejeitado na generalidade o Projecto de Lei 6/III, do PCP, sobre Garantia do direito ao planeamento familiar e
educação sexual, com o seguinte resultado: 189 votos contra, do PS, PSD e CDS; 44 votos a favor do PCP, MDP e UEDS; 2 abstenções da ASDI.
3
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Aproximadamente dois anos depois, a Lei de Bases do Sistema Educativo Português
(LBSE) (Lei nº 46/86) ajudou a concretizar nas escolas a Lei anterior ao atribuir ao Sistema
Educativo a responsabilidade de incluir nos currículos e nos quotidianos escolares a abordagem
de temas relacionados com acontecimentos e com problemas específicos da vida e o processo
de desenvolvimento pessoal e social das crianças e jovens (Artigo 2º - Princípios Gerais, pontos 4
e 5).
Nos Princípios Organizativos (Artigo 3º) a Lei definiu que o sistema educativo organiza-se
de forma a: “b) contribuir para a realização do educando, através do pleno desenvolvimento da
personalidade, da formação do carácter e da cidadania, preparando-o para uma reflexão
consciente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos e proporcionando-lhe um
equilibrado desenvolvimento físico; c) assegurar a formação cívica e moral dos jovens; d)
assegurar o direito à diferença, mercê do respeito pelas personalidades e pelos projectos
individuais da existência, bem como da consideração e valorização dos diferentes saberes e
culturas”.
Estes princípios estão reflectidos nos objectivos da educação do ensino básico e
secundário. No artigo 7º pode ler-se que são objectivos do ensino básico: “h) proporcionar aos
alunos experiências que favoreçam a sua maturidade cívica e sócio-afectiva, criando neles
atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação, quer no plano dos seus vínculos de família,
quer no da intervenção consciente e responsável na realidade circundante; i) proporcionar a
aquisição de atitudes autónomas, visando a formação de cidadãos civicamente responsáveis e
democraticamente intervenientes na vida comunitária”. No artigo 9º estabelece-se que o ensino
secundário tem por objectivos: “b) Facultar aos jovens conhecimentos necessários à
compreensão das manifestações estéticas e culturais e possibilitar o aperfeiçoamento da sua
expressão artística”.
Este documento também define algumas formas de integração da educação sexual na
escola. Por um lado, define no Artigo 28º – Apoio de saúde escolar – que será realizado o
acompanhamento do saudável crescimento e desenvolvimento dos alunos, o qual é assegurado,
em princípio, por serviços especializados dos centros comunitários de saúde em articulação com
as estruturas escolares. Por outro lado, no artigo 47º – Desenvolvimento curricular – a educação
sexual é colocada numa nova área educativa transversal, chamada Formação Pessoal e Social,
que poderá ter outras componentes tais como a educação familiar, educação para a saúde,
educação para a participação nas instituições, serviços cívicos e outras áreas educativas
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similares.
O Decreto - Lei nº 286/89, de 29 de Setembro, determinou no artigo 6º, no nº 1, como
forma de concretizar a Formação Pessoal e Social (FPS), a criação da Área - Escola nos planos
curriculares dos ensinos básico e secundário que compreende uma área curricular não

disciplinar, com a duração anual de 95 a 110 horas, competindo à escola ou à área escolar
decidir a respectiva distribuição, conteúdo e coordenação. O objectivo desta área é a
concretização dos saberes através de actividades e projectos multidisciplinares, a articulação
entre a escola e o meio e a formação pessoal e social dos alunos.
O mesmo decreto, no artigo 7º, nº 2 cria para todos os alunos dos ensinos básico e
secundário, a disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Social, de formação transdisciplinar,
“onde se concretizam de modo especial as matérias enunciadas no nº 2 do art. 47º, da Lei de
Bases do Sistema Educativo". O nº 4 deste artigo estabelece que "em alternativa à disciplina de
Desenvolvimento Pessoal e Social, os alunos poderão optar pela disciplina de Educação Moral e
Religiosa Católica ou de outras confissões". E no nº 5 afirma ainda que "é obrigatória a
frequência de uma das disciplinas referidas no número anterior", embora acrescente no nº 7
deste artigo que "a disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Social será proporcionada pelas
escolas à medida que o sistema dispuser de docentes para tal habilitados".
Também foi criado nesse decreto, no artigo 8°, as Actividades de Complemento Curricular
de carácter facultativo e natureza eminentemente lúdica e cultural, visando a utilização criativa e
formativa dos tempos livres dos educandos.
Para cumprimento do estipulado nesse Decreto - Lei surgiu a proposta de objectivos gerais
e específicos do programa da disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Social (DPS) para o
ensino secundário (CNE, Parecer nº1/ 98). Os temas indicados na proposta de programa para a
disciplina de DPS no ensino secundário, cuja lista "não pretende esgotar todos os temas que os
professores, a partir da sua experiência concreta, venham a considerar relevantes incluir na
abordagem da disciplina", são os seguintes: a) direitos, liberdades e garantias fundamentais; b)
relações de intimidade e família; c) grupos sociais e multiculturalismo; d) organização política
dos estados democráticos; e) organização económica; f) educação, formação e transição para a
vida activa; g) media e cultura; h) religião; i) saúde; e j) ambiente.
Os autores do parecer sobre a Educação Sexual nas Escolas (Conselho Nacional de
Educação - CNE, 2005), referem que apesar das diferentes interpretações que o artigo 47º da
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LBSE tem suscitado em termos de orientações, a função social da escola é prevalecente, como é
reconhecido no Parecer nº 4/94 do CNE, que defende que a discussão sobre a integração da
educação Sexual na organização curricular se faz numa lógica de Desenvolvimento Pessoal e

Social , cujas componentes integram o que globalmente se designa por Educação para a
Cidadania. Segundo o CNE (2005), nesse sentido “qualquer decisão relativa à curricularização
da Educação Sexual não tem sentido desligada das outras componentes educativas enunciadas
na LBSE, imediatamente associadas à transdisciplinaridade, ou seja, à existência de uma
formação global que intersecta todas as áreas, disciplinas e actividades educativas e
instrucionais“ (p.6).
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. Em consonância com estas perspectivas e como resultado da
reflexão e dos debates realizados, assim como da experiência adquirida, foi reequacionada a
organização curricular do ensino básico. No quadro do desenvolvimento da autonomia das
escolas estabeleceu-se que as estratégias de desenvolvimento do currículo nacional, visando
adequá-lo ao contexto de cada escola, deverão ser objecto de um Projecto Curricular de Escola,
concebido, aprovado e avaliado pelos respectivos órgãos de administração e gestão, o qual
deverá ser desenvolvido, em função do contexto de cada turma, num Projecto Curricular de

Turma , concebido, aprovado e avaliado pelo professor titular de turma ou pelo Conselho de
Turma, consoante os ciclos. No âmbito da organização curricular do ensino básico, para além
das áreas curriculares disciplinares, o diploma determina a criação de três áreas curriculares
não disciplinares, de natureza transversal e integradora - Área de Projecto, Estudo Acompanhado
e Formação Cívica (Decreto – Lei 6/2001, de 18 de Janeiro).
O Artigo 9º - Actividades de enriquecimento do currículo – ainda define que as escolas, no
desenvolvimento do seu projecto educativo, devem proporcionar aos alunos actividades de
enriquecimento do currículo, de carácter facultativo e de natureza eminentemente lúdica e
cultural, incidindo, nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de
ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia na
educação.
23

No ensino secundário, embora não exista nenhuma das áreas anteriores, a educação

para a cidadania é assumida como transversal em todas as componentes curriculares (Decreto –
Lei nº 74/2004, artigo 4º,alínea e). Além disso, o Decreto – Lei nº 74/2004 define que em
complemento das actividades curriculares do nível secundário de educação, compete às escolas
organizar e realizar, valorizando a participação dos alunos, acções, entre outras, de formação
cultural, de formação cívica de inserção e de participação na vida comunitária, visando
especialmente a utilização criativa e formativa dos tempos livres, e orientadas, em geral, para a
formação integral e para a realização pessoal dos alunos (artigo 7º). Além disso, tendo
especialmente em vista a promoção do sucesso escolar dos alunos devem realizar-se em meio
escolar: “acções de apoio ao crescimento e desenvolvimento pessoal e social dos alunos,
visando igualmente a promoção da saúde e a prevenção de comportamentos de risco” (artigo
8º, c).
Estas áreas ao assumirem um carácter transversal, no sentido em que atravessam todas
as disciplinas e áreas do currículo, e ao constituírem-se como espaços de saberes diversos, são
adequadas ao desenvolvimento do modelo curricular transdisciplinar para a educação sexual
estabelecido pela Lei nº 120/99, de 11 de Agosto (Lei de Reforço às Garantias do Direito à
Saúde Reprodutiva), onde se define que os conteúdos da educação sexual “serão incluídos de
forma harmonizada nas disciplinas vocacionadas para a abordagem interdisciplinar desta
matéria, no sentido de promover condições para uma melhor saúde, particularmente pelo
desenvolvimento de uma atitude individual responsável quanto à sexualidade e uma futura
maternidade e paternidade conscientes” (artigo 2º, ponto 2). Esta Lei definiu que no ensino
básico e secundário será implementado um programa para a promoção da saúde e da
sexualidade humana, no qual será proporcionada adequada informação sobre a sexualidade
humana, o aparelho reprodutivo e a fisiologia da reprodução, SIDA e outras doenças
sexualmente transmissíveis, os métodos contraceptivos e o planeamento da família, as relações
interpessoais, a partilha de responsabilidades e a igualdade entre os géneros (artigo 2º, ponto 1).
A educação para a saúde sexual e reprodutiva deverá adequar-se aos diferentes níveis etários,
consideradas as suas especificidades biológicas, psicológicas e sociais, e envolvendo os agentes
educativos (artigo 2º, ponto 3).
No ano seguinte, o Decreto – Lei nº 259/ 2000, de 17 de Outubro, reforça esta
abordagem metodológica curricular transdisciplinar da educação sexual, ao definir no âmbito da
promoção da educação sexual em meio escolar que (artigo 1º):
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A organização curricular dos ensinos básico e secundário contempla obrigatoriamente a abordagem
da promoção da saúde sexual e da sexualidade humana, quer numa perspectiva interdisciplinar,
quer integrada em disciplinas curriculares cujos programas incluem a temática (ponto 1). O projecto
educativo de cada escola (…) deve integrar estratégias de promoção da saúde sexual, tanto no
desenvolvimento do currículo, como na organização de actividades de enriquecimento curricular,
favorecendo a articulação escola – família, fomentando a participação da comunidade escolar e
dinamizando parcerias com entidades externas à escola, nomeadamente com o centro de saúde da
respectiva área, de acordo com o disposto no nº 4 do artigo 2.º da Lei nº 120/99, de 11 de Agosto
(ponto 2). O plano de trabalho de turma, (…) deve ser harmonizado com os objectivos do projecto
educativo de escola e compreender uma abordagem interdisciplinar da promoção da saúde sexual,
por forma a garantir uma intervenção educativa integrada (ponto 3).

Os autores do parecer sobre a Educação Sexual nas Escolas (Conselho Nacional de
Educação - CNE, 2005), defendem que, de acordo com Pacheco, a educação sexual em meio
escolar poderá concretizar-se nos seguintes modelos de integração curricular (p. 10):
a)organização curricular pluridisciplinar, em que existe uma relação entre duas ou mais disciplinas,
sendo os conteúdos da educação sexual estudados no mesmo horizonte temporal;

b)integração de competências transversais, na perspectiva de uma abordagem transdisciplinar, que
são reforçadas por todos os docentes em todas as actividades educativas e curriculares;

c)integração de temas, através da construção de unidades de aprendizagem globalizantes, numa
síntese que deriva de vários campos disciplinares;

d)integração de questões nas actividades curriculares e não curriculares que são decididas no
âmbito dos projectos educativo e curricular; integração focalizada em projectos de trabalho com a
consideração de questões que constituem situações problemáticas para os alunos e que requerem
múltiplas fontes de informação.

Os autores também referem que não é aceitável dizer que existe em Portugal uma
disciplina de Educação Sexual em meio escolar, com conteúdos específicos e manuais
adoptados à semelhança do que se passa com as disciplinas dos actuais planos curriculares. Os
documentos elaborados com a chancela do Ministério da Educação, concretamente Educação

sexual em meio escolar – Linhas orientadoras (Ministério da Saúde, APF, Centro de Apoio
Nacional da rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde, 2000) e Educação Sexual –

Material de apoio ao currículo: guia anotado de recursos (Ministério da Educação, 2001),
reforçam, na sua opinião, o modelo curricular transversal, condicionando a responsabilidade da
sua implementação à decisão das escolas.
O último documento da Assembleia da República que faz referência à educação sexual,
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classifica-a como uma componente da educação para a saúde, que deve ser desenvolvida nas
escolas numa área curricular ou disciplina autónoma. Este documento surgiu em Março de
2004, quando na Assembleia da República se discutiu, mais uma vez, a interrupção voluntária da
gravidez (IVG) e foram aprovadas medidas de prevenção nesse âmbito (Resolução da Assembleia
da República nº 28/ 2004). A Assembleia da República resolveu, nos termos do nº 5 do artigo
166º da Constituição, recomendar ao Governo que aposte na educação para a saúde, criando
uma área curricular autónoma de formação e desenvolvimento pessoal dirigida especificamente
aos alunos do 3º ao 9º ano de escolaridade. Esta área curricular, ou disciplina, a partir do 7º
ano, deve ser obrigatória, salvaguardando a responsabilidade dos pais, nos termos da
Constituição e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, sujeita a avaliação, e
vocacionada para a educação dos comportamentos nos domínios da civilidade e da saúde física
e mental, com especial prioridade à saúde sexual e reprodutiva. Também deve dotar cada Centro
de Apoio Social Escolar (CASE) dos recursos indispensáveis à promoção da saúde, bem como ao
apoio, acompanhamento e rastreio dos alunos em situação de risco (e.g. da alimentação, do
consumo de substâncias aditivas que geram dependências e da saúde sexual) e instituir a figura
do tutor escolar vocacionado para a ajuda e o aconselhamento e para a primeira abordagem no
despiste e identificação de situações de risco entre os alunos, bem como na articulação com a
intervenção especializada ao nível dos CASE. Para terminar, deve promover acções de
informação, formação e prevenção junto das comunidades educativas visando a circunscrição
das condutas e práticas de agressão e violência sobre e entre menores e criar condições de
flexibilização de horários escolares e de exames com vista a que os mesmos se adeqúem à
continuação do percurso escolar das mães ou grávidas adolescentes e jovens.
Segundo o Conselho Nacional de Educação (CNE, 2005), de acordo com os olhares
críticos de entidades com as quais realizaram contactos e reuniões (e.g. APF, CNLCS,
Confederação Nacional de Associação do Ensino Básico e Secundário, Confederação Nacional da
Associação de Pais, Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular, Direcção Geral
de Saúde, Escola Nacional de Saúde Pública, Instituto Português da Juventude) a educação
sexual em meio escolar não pode posicionar-se “em relação a qualquer atitude ou quadro de
valores que não sejam consensuais, pois o que está em causa é o desenvolvimento psico-afectivo
da criança, jovem e adolescente, a auto-estima, o respeito pelos outros, o envolvimento pessoal,
o lado dos afectos, do prazer, das emoções, da alegria, da angústia” (p.19).
Como consequência, os autores referem que como a sexualidade é transversal à vida, é
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uma área aberta ao pensar, ao diálogo e ao questionamento que integra a formação pessoal,
social e moral. E neste sentido, o modelo curricular mais congruente é a transdisciplinaridade,
sem que exista um compromisso da escola em seguir um modelo impositivo, mas
compreensivo: “Defender a transversalidade como modelo curricular é porque a sexualidade não
pode fragmentar-se no desenvolvimento da personalidade. A educação sexual é uma educação
para os afectos e quando se sai da informação científica será necessário pensar devidamente o
que se vai fazer, já que é uma área aberta ao pensar e aos valores” (p. 20). Acrescentam que a
formatação da Educação Sexual numa área curricular não disciplinar decorre das realidades
escolares relacionadas com a Área-Escola (1989-2001) e com a Área de Projecto (depois de
2001). O que propõem é que a Educação para a Sexualidade integre, juntamente com a
Educação para a Saúde, a área curricular Educação para a Cidadania ou Educação Humana e
Cívica, ou Relações Interpessoais. A justificação apresentada para esta proposta é a seguinte
(CNE, 2005, p.22):
Numa área curricular não disciplinar, a integração do conhecimento processa-se através de
situações dinâmicas de trabalho, isto é, de práticas curriculares em que os problemas são
questionados e as actividades são discutidas a partir das identidades dos alunos. É uma área onde o
aluno pergunta, investiga, problematiza, questiona, valoriza, partilha, duvida, decide e constrói. Os
conteúdos não estão predeterminados. Resultando de um processo aberto, os conteúdos
curriculares são explorados na relação com o quotidiano dos alunos, de modo que estes
compreendam cognitiva, emocional e relacionalmente os fenómenos do mundo que os rodeiam.
Trata-se ainda de um espaço curricular de aprendizagem integrada de temas, questões e problemas.

Para terminar, consideram que como a educação sexual não é uma obrigação unicamente
da escola, mas também de toda a comunidade educativa, deve corresponder a um conjunto de
actividades centradas na escola, dinamizadas por equipas multidisciplinares que conjugam os
seus esforços para responder aos desafios colocados pelo projecto educativo de escola. Cada
escola deve pensar o que fazer, organizando as actividades num programa de intervenção, a
médio prazo, que contemple dimensões da Formação Pessoal e Social, incluindo a da Educação
Sexual.
Em síntese, o quadro legislativo actual torna obrigatória a inclusão da educação sexual no
ensino básico e secundário, num programa para a promoção da saúde e da sexualidade humana
no qual será proporcionada informação adequada sobre a sexualidade humana, o aparelho
reprodutivo e a fisiologia da reprodução, SIDA e outras doenças sexualmente transmissíveis, os
27

métodos contraceptivos e o planeamento da família, as relações interpessoais, a partilha de
responsabilidades e a igualdade entre géneros (Lei nº 259/ 2000, de 11 de Agosto, artigo 2º,
ponto 1). Esta área da formação global dos alunos, deve ser integrada no Projecto Curricular da
Escola e das Turmas. O modelo curricular dominante preconizado é transdisciplinar e poderá ser
desenvolvido integrado nas disciplinas e de forma interdisciplinar (áreas curriculares
disciplinares) ou na Área de Projecto e Formação Cívica (áreas não disciplinares).
O quadro normativo, reforça o papel das famílias na educação sexual na comunidade
escolar, o papel dos alunos como actores genuínos e participantes activos na selecção dos
problemas e resolução dos problemas individuais e colectivos de saúde sexual e reprodutiva, o
papel dos professores no desenvolvimento dos projectos nas escolas e na procura de formação
contínua em educação sexual e o desenvolvimento de co-parcerias. Os Centro de Saúde do local
da escola são os co-parceiros mais reforçados.
Para terminar, é reforçado o papel do desenvolvimento de infra-estruturas de apoio à
saúde sexual e reprodutiva dos alunos na escola, nomeadamente, o gabinete de apoio aos
alunos, cujas finalidades devem ser definidas pela escola, ouvidas as associações de pais. Além
disso, considerando a importância do uso do preservativo na prevenção de muitas das doenças
sexualmente transmissíveis, nomeadamente a sida, está preconizado o acesso a preservativos
através de meios mecânicos, nos estabelecimentos de ensino secundário, por decisão dos
órgãos directivos, ouvidas as respectivas associações de pais e de alunos.

1.2.4. Abordagem global do contexto epistemológico do projecto
O projecto piloto de educação sexual Jovens Saudáveis em Acção, desenvolvido e
avaliado no âmbito desta investigação, está baseado na metodologia de ensino/ aprendizagem
da educação e promoção da saúde orientada para a acção e participação, com utilização das
tecnologias de informação e comunicação (TIC), que se insere no paradigma de educação para a
saúde democrático como oposto à educação para a saúde moralista (ver capítulo II, 2.2.3).
Dentro do paradigma democrático, o conceito de saúde sexual é amplo e positivo, isto é,
abraça a qualidade de vida, ausência de doença, condições de vida e estilos de vida (Simovska,
Jensen, 2003). Por outras palavras, numa visão ampla da saúde sexual, não são os educadores/
especialistas que indicam aos alunos quais são os comportamentos/ estilos de vida e condições
de vida relacionados com a sexualidade a mudar para resolver os problemas de saúde sexual,
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mas são os alunos que investigam quais são, determinam onde têm que chegar (objectivos a
atingir/ visões) para ultrapassar esses problemas, planificam acções, identificam as barreiras a
ultrapassar para lá chegar, desenvolvem essas acções e avaliam as mudanças de promoção da
saúde sexual que conseguiram na sequência dessas acções. Como consequência, partir de um
conceito amplo (aberto) orienta para a acção e a mudança de comportamento. A abordagem
pedagógica é democrática e participativa e o seu objectivo é o desenvolvimento da competência
nos alunos para agir e mudar os estilos de vida e as condições de vida de si próprios ou da
sociedade (competência de acção).
O conceito chave na abordagem democrática é o conceito de competência de acção,
que se refere às habilidades e motivações dos alunos para agirem de maneira a gerar e facilitar
mudanças para promover a saúde (Simovska, Jensen, 2003), por outras palavras, é o
desenvolvimento das suas habilidades (abilities) para influenciar a sua própria vida e as suas
condições de vida (Jensen, 2000). O conceito de competência de acção integra três conceitos
principais: é baseado na noção holística de saúde, que consiste quer nas condições de saúde do
indivíduo quer nos seus estilos de vida; é uma acção orientada, isto é, dirigida para iniciar as
mudanças e envolve a participação activa dos alunos (Jensen, 1997). Entre outras, têm sido
apontadas as seguintes componentes para definir e operacionalizar o conceito de competência

de acção: insight e conhecimento, comprometimento, visões e experiências de acção (Simovska,
Jensen, 2003).
Segundo Simovska e Jensen (2003), a primeira componente está relacionada com a
aquisição de conhecimento coerente sobre o problema que os preocupa - conhecimento sobre a
natureza e alcance do problema, como surgiu, a quem afecta e uma variedade de possibilidades
que existem para o resolver. A segunda componente, está relacionada com o comprometimento
dos alunos e a sua condução para agir. Segundo os autores, os dois são importantes porque o
conhecimento sobre o problema não é transformado em acções a não ser que estejam
presentes a coragem e o comprometimento. A terceira componente da competência de acção
envolve o desenvolvimento de visões pelos alunos sobre como é que o mundo e as suas vidas
poderiam ser em geral e como é que a sociedade e o ambiente poderia ser melhorada em
relação a problemas particulares das suas preocupações. Esta componente lida com o
desenvolvimento das ideias dos alunos e das suas percepções sobre as suas vidas futuras e a
sociedade em que eles irão crescer. Os autores realçam que o facto de ser dado aos alunos uma
oportunidade para desenvolver, discutir e partilhar visões com os outros – ou talvez participar no
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desenvolvimento de visões comuns – é provavelmente um dos pré- requisitos mais importantes
ou percursores do desejo para agir. A quarta componente, as experiências de acção, enfatiza o
benefício de fazer uma acção específica durante o processo de aprendizagem. Os autores
reforçam que as suas experiências parecem apoiar a visão que participar numa variedade de
diferentes tipos de acções como parte da aprendizagem é um passo vital para o desenvolvimento
da competência de acção.
Estas quatro componentes podem ser desenvolvidas nos projectos de promoção da saúde
quando se aplica a abordagem S-IVAM de Bjarne Bruun Jensen (Selecção do Problema,
Investigação, Visão, Acção e Mudança) (Jensen 1994 a, 1997; Simovska, Jensen, 2003) para
estruturar as actividades de promoção da saúde e facilitar a participação dos alunos com o
objectivo de desenvolver a competência de acção. As quatro dimensões do conhecimento
orientado para a acção subjacentes a essa metodologia são as seguintes (ver capítulo II, 2.4):
(1ª) Que tipo de problema é? — Conhecimento sobre as consequências;
(2ª) Porque temos os problemas que temos? — Conhecimento sobre as causas;
(3ª) Como podemos mudar as coisas? — Conhecimento sobre as estratégias de mudança;
(4ª) Para onde queremos ir? — Conhecimento sobre as alternativas e visões.
O conceito de participação das crianças e jovens como um dos princípios metodológicos
da educação para a saúde (e ambiente) e das Escolas Promotoras de Saúde tem-se tornado um
assunto cada vez mais debatido na comunidade internacional (Breiting, 2000; Carlsson, 2000;
Colquhoun, 2000; Csobod, 2000; Hart, 2000; Jensen, 1994 a, 1994b, 1995, 1997 a, 1997 b;
2000; Simovska, 2000; Simovska, Jensen, 2003). Segundo Simovska (2000). Nas Escolas
Promotoras de Saúde o conceito de promoção da saúde, baseado na carta de Ottawa, é
interpretado como um “processo social de capacitação (empowerment) individual e colectiva” (p.
29). O desenvolvimento das capacidades (skills) do indivíduo relacionadas com a sua saúde, a
autodeterminação e a acção é, então, “construído principalmente dentro das condições
existentes e com o objectivo de fortalecer o seu próprio controlo sobre as determinantes da saúde
sociais, estruturais e sistémicas” (p. 29). Para Jensen (1994a) a principal base para discussão
da participação é o conceito de competência de acção, que é precisamente o objectivo global da
educação para a saúde democrática e da escola promotora de saúde. O tipo de participação dos
alunos nas várias fases de implementação dos projectos pode ser analisado em função de quem

sugere e quem decide, desde um nível de não participação, que significa, "o professor decide por
si próprio", até um nível progressivamente cada vez maior de participação: "o professor decide
30

consultando os alunos"; "o professor sugere e decide em conjunto com os alunos"; "os alunos
sugerem e decidem por si próprios" e "os alunos sugerem e decidem em conjunto com o
professor" (Jensen, 2000; Simovska, Jensen, 2003) (ver capítulo II, 2.4).
Esta abordagem na escola (setting approach), preconizada pelo paradigma de educação

para a saúde democrático, só é compatível com um professor aberto, democrático, ouvinte e
cooperativo e com um ambiente da escola em constante mudança, estimulante e que incentive a
participação dos alunos, nomeadamente, através de assembleias de alunos. Os alunos são
vistos como agentes sociais e como pessoas chave na sociedade. A avaliação destes projectos
visa medir as competências dos alunos (pensamentos, visões, comprometimento com o
projecto, acções desenvolvidas, etc.) e não medir as mudanças de comportamento nos alunos
(Jensen,1995, 1997 a) (ver capítulo II, 2.4).
Em síntese, os pressupostos teóricos subjacentes ao projecto piloto de educação sexual

Jovens Saudáveis em Acção fazem parte do paradigma de educação para a saúde democrático.
O objectivo educacional principal desta abordagem é desenvolver a competência de acção nos
alunos ou, por outras palavras, a sua habilidade para realizarem acções reflexivas, individual ou
colectivamente e provocarem mudanças positivas nos estilos de vida e/ou condições de vida que
levem à saúde sexual. Parte-se do pressuposto que este objectivo é conseguido com a
participação genuína dos alunos em projectos de educação sexual democráticos que
desenvolvem as suas competências de acção dentro de um conceito de saúde sexual amplo,
através da abordagem S– IVAM (Selecção do problema ou tema – Investigação – Visão – Acção
e Mudança) com a utilização de tecnologias de informação e comunicação (TIC).
A avaliação deste projecto visa medir o tipo de participação (grau de participação e
dimensões da participação) dos alunos nas várias fases do projecto e as competências que
desenvolveram (insights, visões, comprometimento com o projecto e tipo de acções
desenvolvidas).
1.3. Áreas problemáticas e objectivos da investigação
Esta investigação integrou três ciclos sequenciais distintos, em que a investigação nas
dimensões antecedentes suportou a problematização da dimensão precedente que serão
referidas em duas secções: áreas problemáticas e problemas de investigação (1.3.1) e objectivos
da investigação (1.3.2).
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1.3.1. Áreas problemáticas e problemas de investigação
A área problemática do primeiro ciclo de investigação foi a seguinte:
a) O que tem que ser mudado na educação sexual, nas escolas do Distrito de Braga, para
aumentar a participação, acção e competência de acção dos alunos, no 7º ao 12º anos de
escolaridade nessa área?
Relativamente a este problema foram formuladas as seguintes questões de investigação:
1. Quais são as preocupações científicas e pedagógicas e as abordagens práticas
desenvolvidas pelos professores e médicos/ psicólogos que têm vindo a
desenvolver actividades de educação sexual nas escolas oficiais do 7º ao 12º anos
no Distrito de Braga?
2. Quais são as concepções desses educadores sobre o conhecimento, atitudes,
valores e comportamentos dos jovens Portugueses em relação à sua sexualidade?
3. Quais são as suas visões para melhorar a educação sexual no futuro?
4. Há alguma relação entre as práticas desses educadores e as suas concepções sobre
a sexualidade dos jovens?
No segundo ciclo de investigação o problema inicial mantinha-se, mas havia uma
problematização mais concreta dos primeiros problemas a resolver, ou seja, houve a redefinição
de uma segunda área problemática:
b) Como mudam as práticas dos professores ao implementar, no 7º ao 12º anos de
escolaridade, uma educação sexual participativa e orientada para a acção, com utilização das
novas tecnologias de informação e comunicação (TIC), como consequência da formação
contínua de professores?
As questões de investigação foram as seguintes:
1. Os professores têm disponibilidade para criar condições nas suas escolas para
implementar o seu ensino da educação sexual orientado para a acção e
participação e avaliar os seus resultados?
2. Quais são os problemas/ temas encontrados nas suas escolas, no âmbito da
educação sexual e quais são as suas visões sobre as oportunidades potenciais que
existem para a sua resolução?
3. É possível para os professores trabalhar sozinhos ou em conjunto com os colegas de
diferentes áreas disciplinares em problemas de saúde sexual e reprodutiva reais e
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criar oportunidades para os resolver?
4. Quais são as competências e habilidade dos professores para criarem condições na
escola para o acesso às tecnologias de informação e comunicação (TIC) e as
usarem para aumentar o potencial dos alunos nas suas investigações, acções e
partilha de ideias com as escolas parceiras sobre a saúde sexual dos jovens?
5. Os professores são capazes de criar e usar as condições favoráveis para interagir
com os professores e médicos/ psicólogos de outras escolas, enquanto trabalham
com problemas reais?
No terceiro ciclo de investigação o problema inicial mantinha-se, mas havia uma
problematização mais concreta dos problemas a resolver, isto significa, uma nova área
problemática:
c) Como evoluem os projectos de educação sexual baseados na abordagem S-IVAM, com
utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC), para aumentar a participação
dos alunos e a sua competência de acção no âmbito da Sexualidade?
As novas questões de investigação foram as seguintes:
1. Quais são as dimensões do conhecimento orientado para a acção dos alunos sobre
a sexualidade e como as constroem para o website do projecto (nomeadamente, as
características principais das ideias em relação aos problemas/ temas
seleccionados, visões e actividades/ acções desenvolvidas)?
2. Qual é o grau de participação dos alunos em cada fase do projecto e que visão têm
os alunos e professores sobre a relação entre o tipo de participação e os resultados
do projecto (resultados durante o processo e finais)?
3. Qual é o tipo de participação dos pais no projecto e como é que essa participação é
avaliada pelos próprios pais, alunos e professores?
4. Qual é o tipo de participação dos colaboradores externos ao projecto e como é que
essa participação é avaliada pelos próprios colaboradores, alunos e professores?
5.Quais são as principais características da participação dos alunos on-line na
construção de relações interpessoais, debate de temas e pedido de ajuda/ajuda na
resolução de problemas de saúde sexual e reprodutiva específicos, e como é que
essa participação é avaliada pelos próprios colaboradores, alunos e professores?
6. De que maneira o projecto influenciou o pensamento e atitudes dos alunos e
professores:
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a)no trabalho com os assuntos da sexualidade usando métodos de ensino/
aprendizagem orientados para a acção e participação?
b)no uso das TIC num ensino/ aprendizagem orientado para a acção e
participação?
c)na colaboração entre escolas e a possibilidade de colaboração internacional como
parte do processo de ensino?
d)na utilidade do uso de guias de actividades estruturados de acordo com
abordagem IVAM?
e)no desenvolvimento da competência de acção (como parte da educação para a
saúde?
7. Quais são as principais barreiras/ potenciais desta abordagem vista pelos alunos e
professores?
8. Na opinião dos professores, que implicações teve esta abordagem orientada para a
acção e participação, para o futuro da educação para a saúde e das escolas
promotoras de saúde, especialmente em relação ao uso das TIC, colaboração entre
escolas, possibilidade de colaboração internacional e desenvolvimento de guias de
actividades estruturados de acordo com abordagem IVAM?

1.3.2. Objectivos da investigação
Como consequência, este projecto tem três conjuntos de objectivos principais
relacionados com os três estudos desenvolvidos.
A) O primeiro estudo (estudo exploratório) “Questões pedagógicas e abordagens práticas dos
professores e médicos ou psicólogos que com eles colaboraram, sobre educação sexual e
percepções sobre a sexualidade dos adolescentes” integrou os seguintes dois estudos e
conjuntos de objectivos:
a) Questões Pedagógicas e Abordagens Práticas da Educação Sexual:
1. Analisar as concepções dos professores e médicos/ psicólogos sobre a
conceptualização e implementação do último projecto ou actividades de educação
sexual em que participaram na comunidade escolar;
2. Investigar a avaliação que os professores e médicos/ psicólogos fazem sobre os
alunos nesses projectos ou actividades, a nível do seu tipo de participação e
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competência de acção (aumento de conhecimento sobre os problemas de saúde
sexual individuais e comunitários, comprometimento e experiências de acção);
3. Analisar quais são para os professores as evidências de mudança nas atitudes,
comportamentos ou conhecimentos dos pais, professores e auxiliares de acção
educativa, como consequência da educação sexual na comunidade escolar;
4. Investigar os dilemas/ barreiras enfrentados pelos professores durante a
implementação da educação sexual na comunidade escolar;
5. Conhecer as visões dos professores e médicos/ psicólogos em relação à
implementação da educação sexual na escola no futuro.
b) Conhecimentos, Atitudes, Valores e Comportamentos sobre a Sexualidade dos Adolescentes:
1. Analisar as percepções dos professores e médicos/ psicólogos sobre as atitudes,
valores e comportamentos dos adolescentes nas relações interpessoais/igualdade
entre os sexos, no desenvolvimento psico-sexual na puberdade e no namoro na
adolescência;
2. Conhecer qual é a opinião dos professores e médicos/ psicólogos sobre o
conhecimento, atitudes valores e comportamentos dos adolescentes face à
contracepção e à prevenção do VIH/SIDA e de outras doenças de transmissão
sexual;
3. Investigar as percepções dos professores e médicos/ psicólogos sobre as atitudes,
valores e comportamentos dos adolescentes face a alguns assuntos relacionados
com a sexualidade que têm dominado a política nacional Portuguesa, tal como, a
homossexualidade, o aborto, a prostituição, o assédio sexual e a pedofilia e outras
parafilias
4. Investigar a percepção dos professores e dos médicos/ psicólogos sobre as atitudes,
valores e comportamentos dos Portugueses face a alguns problemas sexuais
discutidos actualmente nos mass media, tais como, disfunções sexuais e terapias
associadas;
5. Investigar como é que os professores e os médicos/ psicólogos percepcionam o
sistema de apoio à saúde sexual dos adolescentes;
6. Conhecer as percepções dos professores e dos médicos/ psicólogos sobre os
principais dilemas sexuais dos adolescentes;
7. Analisar as associações entre as opções metodológicas desses educadores e as
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suas concepções sobre a sexualidade dos jovens.
B) O estudo 2, “Formação contínua de professores: mudança nas concepções e práticas dos
professores durante a implementação da educação sexual orientada para a acção e
participação” teve os seguintes objectivos:
1.Conhecer como evoluíram as condições que os professores tinham nas suas escolas
para implementar a metodologia S- IVAM na educação sexual;
2.Analisar como evoluiu a competência de acção dos professores (conhecimentos e

insights, comprometimento, visões e experiências de acção) para implementar
projectos de educação sexual orientados para a acção e participação;
3.Analisar como evoluíram as competências e habilidades dos professores para
lidarem com as tecnologias de informação e comunicação (TIC) de maneira a
melhorar, nos estudantes, o seu potencial para investigar temas de saúde sexual na
internet, divulgar as suas acções de saúde sexual e começar um extenso debate
nacional e internacional com as escolas em parceria;
4.Investigar se os professores foram capazes de ir criando e usando as condições
favoráveis para interagir com os professores e médicos/ psicólogos de outras
escolas, enquanto trabalhavam com problemas reais de educação sexual.
C) O terceiro estudo, “Jovens Saudáveis em Acção: Projecto piloto de educação sexual baseado
na metodologia S – IVAM com utilização de TIC” teve os seguintes objectivos:
1. Analisar quais são as dimensões do conhecimento orientado para a acção dos
alunos sobre a sexualidade e como as constroem para o website do projecto
(nomeadamente, as características principais das ideias em relação aos problemas/
temas seleccionados, visões e actividades/ acções desenvolvidas).
2. Analisar o grau de participação dos alunos em cada fase do projecto e a visão que
têm os alunos e professores sobre a relação entre o tipo de participação e os
resultados do projecto (resultados durante o processo e finais).
3. Investigar de que maneira o Kit de Actividades orientadas para a Acção e

Participação influenciou o pensamento e atitudes dos alunos e professores no
trabalho com os assuntos da sexualidade, usando a metodologia S – IVAM com
aplicação de TIC.
4. Investigar quais são as principais características da participação dos alunos online
na construção de relações interpessoais, debate de temas e pedido de ajuda/ajuda
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na resolução de problemas de saúde sexual e reprodutiva específicos, e como é que
essa participação é avaliada pelos próprios colaboradores, alunos e professores.
5. Investigar de que maneira o projecto influenciou o pensamento e atitudes dos alunos
e professores sobre o uso dos métodos de ensino/ aprendizagem orientados para a
acção e participação e de TIC, no trabalho com os assuntos da sexualidade.
6. Conhecer qual é o tipo de participação dos pais no projecto e como é que essa
participação é avaliada pelos próprios pais, alunos e professores.
7. Conhecer qual é o tipo de participação dos colaboradores externos ao projecto e
como é que essa participação é avaliada pelos próprios colaboradores, alunos e
professores.
8. Analisar a metodologia de ensino dos professores durante o projecto e as barreiras e
dilemas encontrados.
9. Investigar a opinião dos professores sobre as implicações que teve esta abordagem
orientada para a acção e participação, para o futuro da educação para a saúde e
das escolas promotoras de saúde, especialmente em relação ao uso das TIC,
colaboração entre escolas, possibilidade de colaboração internacional e
desenvolvimento de guias de actividades estruturados de acordo com abordagem
IVAM.
1.4. Importância da investigação
Este projecto teve o seu ponto de partida no Ph.D. Course The Relationships between

Learning, Action and Participation within Health and Environmental Education, realizado em Maio
de 2001, no Research Programme for Environmental and Health Education, Danish University of
Education, em Copenhaga. Nesse Curso, tal como no curso do ano lectivo seguinte, foram
apresentados vários projectos orientados para a acção e participação, nomeadamente, o projecto
que inspirou a presente investigação: Young Minds (Simovska, Jensen, 2003). A importância de
alguns desses projectos, tal como o desta investigação é:
1.contribuir para uma base de conhecimento teórico e prático da educação para a saúde e
das escolas promotoras de saúde;
2.reflectir criticamente sobre a teoria e a prática da educação para a saúde e das escolas
promotoras de saúde; e
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3.explorar a acção combinada da abordagem democrática (participativa e orientada para a
acção) com a colaboração entre escolas e o uso da Tecnologia de Informação e Comunicação
(TIC).
A nível mais específico, este projecto revela ainda uma mais valia para a comunidade
educativa Portuguesa ao gerar dados de investigação que contribuem para:
1. aumentar o potencial das escolas Portuguesas no desenvolvimento futuro do discurso
democrático dentro da educação para a saúde e da promoção da saúde nas escolas;
2. fazer sugestões sobre como colocar a abordagem em prática e servir como uma inspiração
para projectos semelhantes nas escolas Portuguesas no futuro;
3. salientar a experiência positiva dos professores e alunos ao trabalhar com a participação,
acção e colaboração entre escolas e as TIC como a dimensão principal da educação
sexual;
4.gerar condições para criar uma comunidade virtual onde ocorre a aprendizagem sobre
sexualidade e onde se faz ouvir a voz dos jovens; e
5.identificar as principais barreiras relacionadas com o uso das TIC e a coordenação da
colaboração entre escolas.
1.5. Limitações e delimitações da investigação
As limitações e delimitações desta investigação naturalista serão apresentadas
globalmente em função da conceptualização anterior dos três ciclos de investigação em que se
desenvolveu o estudo:
a)No estudo da investigação de base realizado, embora se envolva um número razoavelmente
grande de participantes para uma investigação qualitativa (n=87) tem que se ter cuidado
ao extrapolar os resultados para a população em geral das escolas básicas e secundárias
do Distrito de Braga. Por um lado, porque a amostra é intencional, isto é, só foram
seleccionados casos que tinham uma boa probabilidade de dar uma informação rica em
relação ao objectivo do estudo (Patton, 1990). Por outro lado, porque na amostra global
embora se tentasse fazer uma estratificação por disciplina/ área disciplinar onde foi
desenvolvido o projecto/ actividades de educação sexual, entre os professores que tinham
os mesmos critérios para serem seleccionados (ver capítulo III), não foi possível
seleccionar uma amostra que representasse essa estratificação nas escolas do Distrito de
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Braga. A amostra dos médicos/ psicólogos (16 médicos e 5 psicólogos) também não é
representativa desses profissionais que trabalham em educação sexual com as escolas no
Distrito de Braga, mas muito provavelmente é representativa dos profissionais que
trabalham com os professores em estudo, porque foram entrevistados 16 dos 19 médicos
indicados pelos professores e todos os psicólogos.
b)No segundo ciclo de investigação, as 16 escolas convidadas para entrar no projecto (ver
capítulo III) foram seleccionadas como uma amostragem intencional (Patton, 1990)
estratificada. A estratificação foi feita de acordo com o número de escolas EB 2,3 e ES/
ES3/ EB2,3-S do Distrito de Braga (56 e 28 respectivamente) para gerar possibilidades de
desenvolver um número de projectos no ensino básico (n=10) e secundário (n=5) que
possam ser proporcionais à realidade do Distrito. No entanto, como no primeiro estudo,
qualquer extrapolação dos resultados para a população em geral das escolas
preparatórias e secundárias do Distrito de Braga tem que ser feito com cuidado por causa
das características da amostra. A transferabilidade dos resultados só poderá ser feita
depois de verificar o grau de similaridade entre os contextos deste estudo e os novos
contextos.
c)A análise empírica conduzida no terceiro ciclo de investigação deste estudo, baseia-se numa
amostragem intencional (Patton, 1990), estratificada a partir das escolas do distrito de
Braga que participaram neste Projecto na Área–Escola no ensino complementar (10º ao
12º anos) e na Área Projecto e/ou Formação Cívica no ensino unificado (7º ao 9º ano). O

foco do estudo é a investigação da participação dos alunos, do seu desenvolvimento de
visões e realização de acções de saúde sexual e reprodutiva e das componentes da
competência de acção que adquiriram (ver capítulo III). Como consequência, o objectivo
da amostragem não é atingir a validade da população das escolas do Distrito de Braga
que entraram neste estudo. A intenção é atingir uma compreensão em profundidade do
trabalho das turmas seleccionadas, não de uma amostra seleccionada que representará
de modo exacto (com fidelidade) a população definida.
1.6. Plano geral da tese
Esta investigação está organizada em cinco capítulos. O primeiro faz uma contextualização
da área problemática, problemas e objectivos da investigação, da sua importância e das
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limitações da investigação (Capítulo I – Introdução). O segundo, apresenta uma síntese da
literatura relacionada com os problemas de investigação, nomeadamente da evolução, modelos
e avaliação das Escolas Promotoras de Saúde e da educação sexual vista como uma
componente integrada e holística da promoção da saúde e salienta o âmbito e alcance do
desenvolvimento das competências de acção, acção e participação dos alunos e da metodologia
S-IVAM (Capítulo II – Revisão de Literatura). O terceiro capítulo refere a fundamentação
conceptual e metodológica da metodologia da investigação e faz a apresentação geral do
desenho de investigação, das técnicas e instrumentos utilizados na recolha e tratamento dos
dados e da caracterização das amostras (Capítulo III – Metodologia). No quarto capítulo é feita a
apresentação, análise e discussão dos resultados (Capítulo IV – Apresentação e Discussão dos
Resultados). E, no quinto e último capítulo apresenta-se a síntese das conclusões da investigação
e implicações para o futuro, nomeadamente, a nível de sugestões para futuras investigações
(Capítulo V – Conclusões, implicações e sugestões).
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CAPÍTULO II
REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Introdução
A educação para a saúde está a mudar de uma abordagem tradicional do tratamento de
tópicos isolados, tais como dieta, drogas, exercício físico ou sexualidade para outra abordagem
em que se faz o ensino genérico de competências que estão subjacentes a problemas de saúde
específicos. Cada vez, há mais evidências que estes programas de escola genéricos orientados
para o desenvolvimento da competência de acção são, actualmente, mais eficazes na indução de
comportamentos de prevenção específicos para a saúde do que as abordagens baseadas em
tópicos isolados. Neste âmbito, este capítulo tem como objectivo contextualizar o referencial
teórico que informa as decisões subjacentes à realização da investigação que integra esta tese –
a abordagem da educação sexual baseada no desenvolvimento da competência de acção, acção
e participação dos alunos usando a metodologia de aprendizagem S– IVAM (Investigação, Visão,
Acção e Mudança) de Bjarne Bruun Jensen para a Escola Promotora de Saúde.
Na sequência desta introdução (2.1), será apresentada a génese e evolução da promoção e
educação para a saúde (2.2) para contextualizar as Escolas Promotoras de Saúde: evolução,
modelos e avaliação (2.3). Partindo da perspectiva ampla, previamente descrita, para os
modelos de escolas promotoras de saúde será feita uma caracterização do âmbito e alcance do
desenvolvimento da competência de acção, acção e participação dos alunos e da metodologia
S– IVAM (2.4). Por fim, informados pelo enquadramento da educação sexual na promoção da
saúde, que foi sendo feita nos sub-capítulos anteriores, serão caracterizados os programas de
educação sexual revistos na literatura (2.5).
2.2. Génese e evolução da promoção e educação para a saúde
Desde a Carta de Ottawa (WHO, 1986) que a promoção da saúde é vista como um
processo de capacitação das pessoas para aumentarem o controlo sobre a sua saúde e a
melhorar, isto significa, aumentarem o seu controlo sobre os factores pessoais, sociais,
económicos e ambientais - determinantes da saúde - que influenciam o status de saúde dos
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indivíduos ou populações. Neste sentido, a promoção da saúde é um processo político e social
que representa uma abordagem compreensiva, com acções dirigidas para fortalecer as
competências (skills) e capacidades dos indivíduos e acções dirigidas para a mudança das
condições económicas, ambientais e sociais.
A participação individual e colectiva não só é essencial para manter as acções
relacionadas com os comportamentos de saúde e estilos de vida como, também, para agir sobre
as condições de vida (sobre os factores do meio que têm impacto na saúde, como o rendimento
e o status social, a educação, o emprego e as condições de trabalho, o acesso adequado aos
serviços de saúde e os ambientes físicos). Adquirir estas mudanças nos estilos de vida e nas

condições de vida, através de intervenções planeadas incluindo a promoção da saúde, prevenção
da doença e cuidados de saúde primários, é considerado um resultado de saúde intermediário.
Os resultados em promoção da saúde representam os resultados mais imediatos das actividades
de promoção da saúde e são geralmente dirigidos para a modificação das determinantes da
saúde, por isso, incluem a literacia em saúde, as políticas públicas saudáveis e a acção

comunitária para a saúde (WHO, 1998).
Neste âmbito, com o objectivo de contextualizar a educação sexual na escola dentro dos
modelos de promoção e educação para a saúde serão apresentados, em seguida, os marcos de
referência internacionais que orientaram a definição do âmbito e das políticas de intervenção e
investigação em promoção da saúde (capítulo II, 2.2.1), o alcance da literacia/ aprendizagem
em saúde (capítulo II, 2.2.2) e a evolução dos modelos mais frequentemente adoptados em
educação e promoção da saúde (capítulo II, 2.2.3).

2.2.1. A emergência, o contexto e as características da evolução da promoção
e educação para a saúde
O primeiro grande esforço para uma união internacional dos profissionais de saúde e de
outros sectores, incluindo membros da comunidade, para proteger e promover a saúde de todas
as pessoas do mundo foi feito em 1978 na URSS, em Alma – Ata, Casaquistão, na conferência
internacional sobre Cuidados de Saúde Primários, organizada sob os auspícios da Organização
Mundial de Saúde.
Os desejos dos participantes dessa conferência foram registados na Declaração de Alma-

Ata em Cuidados de Saúde Primários: Saúde para Todos no Ano 2000 (WHO, 1978). Esta
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Declaração incentivou a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para
a Infância (The United Nations Children's Fund – UNICEF) e outras organizações internacionais,
organizações não governamentais, agências financeiras, os trabalhadores na área da saúde e
toda a comunidade mundial em geral ao desencadear uma acção internacional e nacional.
Nessa altura, a acção foi considerada urgente para que os cuidados de saúde primários fossem
desenvolvidos e aplicados a todo o mundo, particularmente nos países em desenvolvimento,
num espírito de cooperação técnica, em consonância com a nova ordem económica
internacional que visava a mobilização de mais apoio técnico e financeiro para esse fim,
particularmente nos países em desenvolvimento. A promoção da saúde proposta estava baseada
nos valores e princípios de justiça social e equidade; respeito pela diversidade, dignidade e
direitos humanos; redução das desigualdades de saúde dentro e entre países; e por um conceito
de saúde definido como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não
meramente a ausência de doença ou enfermidade.
Os dez princípios da Declaração de Alma-Ata desejavam promover o mais alto standard da
saúde, como um dos direitos fundamentais de todos os seres humanos. Nesse sentido, a
declaração foi focada em três preocupações principais: a saúde e o acesso a cuidados de saúde
primários como um direito humano fundamental; a promoção da equidade social como suporte
para a promoção da saúde e para a paz e a responsabilidade nacional e internacional na
aquisição da saúde para todos no ano 2000.
A saúde e o acesso a cuidados de saúde primários como um direito humano fundamental
foram referidos nos pontos I e VII da Declaração. A primeira grande linha de força para a acção
foi encorajar os indivíduos a considerarem a sua saúde como um estado de completo bem-estar
físico, mental e social e como um direito humano fundamental, cuja consecução era a meta
social mundial mais importante e cuja realização requeria, além do sector da saúde, a acção de
muitos outros sectores sociais e económicos.
O conceito de saúde, enfatizado na Declaração, substituiu a concepção clássica de saúde,
amplamente divulgada na década 50 como “ausência de doença”, por uma perspectiva holística
que deixou de considerar o homem apenas como uma entidade somática. Na altura, houve
algum debate na comunidade científica internacional sobre essa nova concepção, por tornar a
saúde, aparentemente, um objectivo inatingível. O carácter subjectivo da ideia de completo bem-

estar deu à definição mais um significado de desejo do que de uma realidade que possa ser
vivida pelos indivíduos, grupos e colectividades (Marzouki, 2005; Sanmartí, 1990). Ao analisar o
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novo conceito de saúde Sanmartí (1990), por exemplo, considerou que não é sempre verdade
equiparar o bem-estar à saúde pois um toxicodependente pode sentir completo bem-estar. Na
sua opinião, a definição não considera um continuum entre saúde e doença, nem a capacidade
do organismo funcionar de uma forma saudável mesmo sem um completo bem-estar.
Consequentemente, em substituição dos conceitos de morte e completo estado de bem-estar da
OMS, criou uma definição de saúde dinâmica que pressupõe um continuum com dois extremos:

morte prematura e elevado nível de bem-estar e capacidade de funcionar. A sua definição
reconstruiu assim a anterior ao considerar a saúde como “o mais alto nível de bem-estar físico,
mental e social e de capacidade de funcionamento que os factores sociais em que o indivíduo e
a colectividade onde vive imerso permitirem” (p.17) (ver capítulo II, 2.2.3).
O conceito da OMS tem vindo a sofrer várias actualizações que realçam a perspectiva
ecológica que contém, isto é, o funcionamento harmonioso de um organismo adaptado ao seu
meio. Enquadrado nesta perspectiva, encontra-se o conceito de saúde holística e de ambiente
que tem sido desenvolvido por Jensen (1997) no âmbito da educação para a saúde (ver capítulo
II, 2.2.3).
A segunda grande linha de força da Declaração de Alma-Ata foi a definição do âmbito dos
cuidados de saúde primários e a delineação de estratégias para os conseguir pôr em prática. A
meta para os cuidados de saúde primários era, na altura, ter em vista os problemas de saúde da
comunidade, proporcionando serviços de promoção, prevenção, cura e reabilitação, conforme as
necessidades (ponto VII, 2). Para a alcançar, por um lado, tinha que se incluir “pelo menos, a
educação em relação a problemas prevalecentes de saúde e métodos para a sua prevenção e
controlo, promoção da distribuição de alimentos e da nutrição apropriada, provisão adequada de
água de boa qualidade e saneamento básico, cuidados de saúde materna e infantil, incluindo o
planeamento familiar, imunização contra as principais doenças infecciosas, prevenção e controlo
de doenças endémicas, tratamento adequado de doenças e lesões comuns e fornecimento de
medicamentos essenciais” (ponto VII, 3). Por outro lado, tinha que se requerer e promover “a
autoconfiança e a participação comunitária e individual no planeamento, organização,
funcionamento e gestão dos cuidados de saúde primários fazendo o mais pleno uso dos recursos
disponíveis, locais, nacionais e outros, e, para esse fim, desenvolver, através de uma educação
apropriada, a capacidade de participação das comunidades” (ponto VII, 5).
Também foi definido que os cuidados de saúde primários deviam envolver, além do sector
da saúde, todos os sectores e aspectos relacionados com o desenvolvimento nacional e
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comunitário, mormente a agricultura, a pecuária, a produção de alimentos, a indústria, a
habitação, as obras públicas, as comunicações e outros sectores e requer os esforços
coordenados de todos os sectores” (ponto VII, 4). Os responsáveis definidos para desenvolver os
cuidados de saúde primários a nível local foram as pessoas que trabalhavam no campo da
saúde, incluindo médicos, enfermeiras, parteiras, auxiliares e agentes comunitários
convenientemente treinados, social e tecnicamente, para trabalharem ao lado das equipas de
saúde e para responderem às necessidades de saúde expressas pela comunidade (ponto VII, 7).
Ao analisar as afirmações VII. 2 e VII.7 acima mencionadas, parece que as actividades de
educação que foram operacionalizadas estavam centradas nos Serviços de Saúde e tinham uma
estratégia com tendência top-down4 para a mudança de comportamento e um contexto
organizativo limitado à educação do indivíduo centrada na sua mudança de comportamentos. No
entanto, a Declaração reforçou a necessidade do desenvolvimento da autoconfiança e da
participação comunitária e individual para o desenvolvimento de acções que promovam a saúde
(ponto VII, 5) e da co-responsabilidade de outros sectores sociais para além da saúde (ponto VII,
4). Isto significa, que a Declaração também mostrou a necessidade de desenvolver actividades
centradas na comunidade, com estratégias bottom-up para a mudança de comportamento, que
capacitem os indivíduos e a comunidade para agir no sentido de contribuírem para a promoção
dos cuidados de saúde primários.
É interessante destacar, ainda, o facto de na Declaração ter sido considerado importante
realçar que os cuidados de saúde primários “reflectem, e a partir deles evoluem as condições
económicas e as características sócio-culturais e políticas do país e das suas comunidades”
(ponto VII, 1). Esta referência tornou este documento o primeiro ponto de partida formal para
todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito das determinantes sociais da saúde
(ver capítulo II, ponto 2.2.3).
Entre as primeiras afirmações da Declaração de Alma-Ata estavam dois compromissos
formais para promover a equidade social como suporte para a promoção da saúde e para a paz:
“a chocante desigualdade existente no estado de saúde dos povos é política, social e
economicamente inaceitável e constitui, por isso, objecto da preocupação comum de todos os
países” (ponto II) e “o desenvolvimento económico e social alicerçados numa ordem
A estratégia top-down tem vindo a ser seriamente criticada não só por ignorar as incertezas do conhecimento científico, mas também por
marginalizar o conhecimento local baseado na experiência dos cidadãos. Esta abordagem é limitada em relação ao aspecto do “poder”: a
participação dos cidadãos não vai para além do lançamento de campanhas dirigidas aos indivíduos, falhando, portanto, ao não dirigir a atenção
para as diferentes oportunidades que os cidadãos têm para influenciarem um dado desenvolvimento(LæssØe, 2004) (ver capítulo capítulo II,
2.3).
4
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internacional é de importância fundamental para a mais plena realização da meta de saúde para
todos, sendo a promoção e protecção da saúde dos povos essencial para o contínuo
desenvolvimento económico e social e um contributo para a melhor qualidade de vida e para a
paz mundial” (ponto III). Ao operacionalizar os cuidados de saúde primários, esta vertente
também foi reforçada, quando no documento se afirmou que eles “devem ser apoiados por
sistemas de referência integrados e funcionais, que levem à progressiva melhoria dos cuidados
de saúde para todos, e dando prioridade aos mais necessitados (ponto VII, 6).
A responsabilidade nacional e internacional na aquisição da saúde para todos no ano
2000 foi bastante reforçada na Declaração. Foram indicadas metas claras para conseguir um
compromisso para o desenvolvimento de políticas de saúde internacionais, nacionais e locais.
Uma dessas metas, foi atribuir aos governos a responsabilidade pela saúde da sua população e
terem, em conjunto com as organizações internacionais e toda a comunidade mundial, como
uma das suas principais metas sociais para a próxima década, que todos os povos do mundo
atingissem, até ao ano 2000, um nível de saúde que lhes permitisse levar uma vida social e
economicamente produtiva, sendo os cuidados de saúde primários, através do seu
desenvolvimento e do espírito de justiça social, a chave para que essa meta fosse atingida. Outra
meta, era colocar os cuidados de saúde primários, por serem cuidados essenciais de saúde, ao
alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade, mediante a sua plena participação, e a
um custo que a comunidade e o país pudessem manter em cada fase do seu desenvolvimento,
com o espírito de autoconfiança e autodeterminação.
Foi recomendado aos governos que formulassem políticas, estratégias e planos
nacionais de acção, para lançar e sustentar os cuidados de saúde primários em coordenação
com outros sectores. Aos países, foi recomendado que deviam cooperar com um espírito de
comunidade e serviço, para assegurar os cuidados de saúde primários a todos os povos, uma
vez que a consecução da saúde da população de qualquer país interessa e beneficia
directamente todos os outros países.
Para terminar, o documento explicou que se poderia atingir um nível aceitável de saúde
para todos os povos do mundo até ao ano 2000, se houvesse o uso racional dos recursos
mundiais, dos quais uma parte considerável era, na altura, gasta em armamento e conflitos
militares. Neste sentido, recomendava-se uma política de independência, paz e desarmamento
que pudesse e devesse disponibilizar recursos adicionais, para serem destinados a fins pacíficos
e conduzir à aceleração do desenvolvimento social e económico, do qual os cuidados de saúde
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primários, como parte essencial, deviam receber a sua parcela apropriada.
O progresso no trabalho intelectual, a experiência e o conhecimento em promoção da
saúde dos práticos e dos investigadores nos dez anos posteriores à Declaração de Alma-Ata,
foram reunidos na Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde nos Países Industrializados,
publicada no fim de 1986 (WHO, HWC, CPA, 1986). Este documento, pequeno, foi produzido na

1ª Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde organizada em Ottawa, em Novembro de
1986, pela Organização Mundial de Saúde, Saúde e Serviços de Providência Social do Canadá e
a Associação para a Saúde Pública Canadiana. De acordo com Nutbeam (2005), nesta
Conferência estiveram representados trinta e oito países e focou-se, quase exclusivamente, as
necessidades dos países industrializados. Na sua opinião, há também uma visão algo romântica
sobre o processo que conduziu à Carta de Ottawa. Muitas pessoas dizem que foi muito
consultivo, no entanto Nutbeam afirma: “Eu suspeito que o tempo ensombrou algumas
memórias, recordo-me que houve um alto nível de consulta, mas dentro de um grupo muito
pequeno de pessoas, nenhuma delas vinda de países em desenvolvimento.” (p.1).
A Carta descreveu os pré-requisitos para a saúde, tais como, paz, abrigo, educação,
alimentação e recursos económicos, um ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça
social e equidade. Descreveu, também, o papel da advocacia ao pretender tornar favoráveis para
a saúde os factores políticos, económicos, sociais, culturais, ambientais, comportamentais e
biológicos. E defendeu que advogar dá ao sector da saúde, governos, organizações não
governamentais e de voluntários, autarquias, empresas e comunicação social um papel de
mediação dos diferentes interesses da sociedade na prossecução da saúde. Também referiu que
as estratégias e programas de promoção da saúde deveriam ser adaptados às necessidades
locais e às possibilidades de cada país e região e que as populações de todos os meios deviam
ser envolvidas enquanto indivíduos, famílias e comunidades. O objectivo da promoção da saúde
aqui definida era reduzir as diferenças no status de saúde existente e assegurar oportunidades
iguais e recursos para capacitar todas as pessoas para adquirirem o seu potencial de saúde
máximo.
O documento definiu cinco linhas de acção específicas para o desenvolvimento de
programas em promoção da saúde que têm sido reafirmadas em todos os encontros
internacionais: a construção de uma política pública saudável; a criação de ambientes saudáveis;
o reforço da acção comunitária; o desenvolvimento de competências pessoais e a reorganização
dos serviços de saúde.
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Para terminar, a Carta reforçou como direcções para o futuro que a saúde é criada e
vivida pelas populações em todos os contextos da vida quotidiana e que resulta: dos cuidados
que cada pessoa dispensa a si própria e aos outros; do ser capaz de tomar decisões e de
assumir o controlo sobre as circunstâncias da própria vida e de assegurar que a sociedade em
que vive crie condições para que todos os seus membros possam gozar de boa saúde. Salientou,
também, que a solidariedade, a prestação de cuidados, a abordagem holística e a ecologia, são
temas essenciais no desenvolvimento de estratégias para a promoção da saúde.
Vários investigadores em promoção e educação para a saúde consideram que a Carta
continua actualizada e a ser uma fonte de inspiração. Na opinião de Silva (2004), é um
“documento valioso que dá em duas páginas a motivação necessária e o conhecimento dos
aspectos essenciais da promoção da saúde. Mesmo para os que trabalham já há muitos anos na
promoção da saúde a Carta inspira um material de leitura não controverso” (p.1). Para Signal
(2002), a Carta “proporciona um verdadeiro pilar no terreno para a nova saúde pública. Foi a
primeira vez que uma abordagem compreensiva para a prevenção foi articulada. (…) A Carta não
só definiu a saúde e a promoção da saúde, mas também delimitou os papéis chave dos
promotores da saúde e as estratégias maiores para usarem. Além disso, pediu uma acção
internacional para a promoção da saúde.”. Kickbusch (2005) explicou que na sua opinião “não
há necessidade para desmantelar, rever ou melhorar a Carta de Ottawa – ela é um documento
deixado com uma visão profunda e uma orientação prática. Deveremos deixá-la como está. Mas,
ao mesmo tempo, deveremos olhar mais para a frente.”. Mittelmark (2005) referiu que “a
necessidade de uma nova Carta é o tema de um animado debate (…), um sinal que a Carta de
Ottawa continua a ter significado mesmo através de um mundo que tem tido remarcáveis
mudanças nos últimos 20 anos desde a sua adopção” e Ritchie (2005) acrescentou que a
“Carta de Ottawa tem um significado real e uma grande força para os países com menos
recursos”.
Há, no entanto, algumas observações sobre a Carta de Ottawa que devem ser
consideradas atendendo, exactamente, a essas mudanças remarcáveis que têm vindo a
acontecer quer no âmbito social, quer nos conhecimentos da investigação em Educação e em
Saúde. Valéry (2005) defendeu, por exemplo, que existem elementos essencialmente contextuais
que nos levariam a questionar a Carta de Ottawa. Referiu que o papel das organizações
internacionais (e da sua direcção mundial), na globalização económica ou, incluso, a ausência
de certos subgrupos da população (por exemplo, as pessoas com incapacidades) deveriam estar
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incluídos. Mesmo assim, pareceu-lhe que o balanço da Carta de Ottawa é um trabalho
indispensável a realizar e antecedente a toda a elaboração de uma nova Declaração em matéria
de promoção da saúde. Outro aspecto a incluir, na sua opinião, é a “investigação participativa
que, embora não seja um conceito desenvolvido na Carta de Ottawa, é um elemento de grande
actualidade” (Green, 2005, p.1). Nutbeam (2005) defendeu que seria útil, para uma posterior
discussão, provocar um debate sobre o que a Carta de Ottawa necessitaria ter em conta se fosse
escrita em 2005, delineando ideias recentemente desenvolvidas em resposta aos problemas de
saúde contemporâneos em ambos os tipos de países, desenvolvidos e em vias de
desenvolvimento. Para finalizar esta análise, Restrepo (2005) chamou a atenção para o facto de
todos sabermos que desde que se escreveu a Carta de Ottawa, houve muito poucos resultados
na redução das desigualdades em países em desenvolvimento e também em alguns dos
desenvolvidos. Recordou que os esforços dos políticos não foram notáveis e que a inversão social
dos governos é ainda insuficiente para produzir um verdadeiro impacto nas condições de vida
dos grupos mais vulneráveis.
A Segunda Conferência Internacional de Promoção da Saúde, realizada em Adelaide,
Austrália, em Abril de 1988, produziu a Recomendação em Política Pública Saudável (Healthy
Public Policy) (WHO, 1988). Esta Conferência continuou na direcção de Alma-Ata e Ottawa e teve
duzentos e vinte participantes, de quarenta e dois países, que partilharam experiências na
formulação e implementação de políticas públicas saudáveis. As estratégias recomendadas para
a acção reflectiram o consenso atingido na Conferência e referiram-se a duas políticas públicas
de saúde centrais: (1ª) os governos necessitavam investir recursos em políticas públicas
saudáveis para atingir o status de saúde para todos os cidadãos, pois o princípio básico de
justiça social é assegurar que as pessoas têm acesso ao essencial para uma vida saudável e
satisfatória; e (2ª) as desigualdades em saúde estavam enraizadas nas desigualdades em
sociedade, por isso, diminuir o hiato de saúde entre pessoas com desvantagens sociais e
educativas e as pessoas com mais vantagem exigia políticas que melhorassem o acesso a bens
e serviços de saúde e criassem ambientes de apoio.
Também foi recomendado que os governos a nível nacional, regional e local
começassem a agir e explicitassem objectivos de saúde. Realçava-se que os governos e todos os
outros controladores dos recursos eram, em última análise, os responsáveis pelas
consequências para a saúde das pessoas das suas políticas ou falta delas. Uma das
manifestações do compromisso do governo com a saúde pública, seria medir e descrever o
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impacto das suas políticas em linguagem que todos os grupos compreendessem, pois,
comunicar a acção era central para encorajar uma política pública saudável.
Na Conferência identificaram-se quatro áreas prioritárias para a acção imediata em
políticas públicas de saúde: (1) o suporte à saúde da mulher que incluía a igual partilha de
trabalhos realizados em sociedade, práticas de nascimento baseadas nas preferências e
necessidades da mulher, mecanismos de suporte para o trabalho de cuidados, tais como, apoio
para as mães com crianças, abandono parental e abandono dos cuidados de saúde de que
dependem; (2) assegurar que o fornecimento de comida sobre o controlo específico do governo
(tal como hospitais, escolas, centros de dia, serviços de bem-estar e locais de trabalho) desse
aos consumidores um acesso rápido a comida nutritiva; (3) comprometer-se com políticas de
saúde pública que determinassem objectivos nacionais para a redução significativa até ao ano
2000 da crescente compra e venda e consumo do tabaco e da produção de álcool; e (4) gerir o
ambiente de maneira a proteger a saúde humana dos efeitos adversos directos e indirectos dos
factores biológicos, químicos e físicos e reconhecer que a mulher e o homem são parte de um
ecossistema complexo.
As recomendações finais foram dirigidas ao governo. Foi-lhe pedido que desenvolvesse
novas alianças através de abordagens de consulta e negociação para a implementação das
políticas públicas saudáveis e para ter um comprometimento com a saúde pública global através
da descoberta de fortes meios de cooperação internacional, dos quais dependerá para agir sobre
problemas que cruzam os limites nacionais.
A terceira conferência internacional sobre a promoção da saúde: Promoção da Saúde e

Ambientes Favoráveis à Saúde, realizada em Sundsvall, Suécia, em Junho de 1991, deu
continuidade à sequência de eventos em que teve início o compromisso da Organização Mundial
de Saúde com o objectivo de atingir as Metas de Saúde Para Todos no Ano 2000 definidas em
1977. No final do evento, os participantes dos 81 países presentes apelaram às pessoas de todo
o mundo para se empenharem activamente em tornar os ambientes mais favoráveis à saúde. A
conferência analisou as temáticas da saúde e do ambiente e realçou a situação de milhões de
pessoas que viviam em extrema pobreza e privação, num ambiente altamente degradado que
ameaçava cada vez mais a sua saúde, tornando a Meta da Saúde Para Todos no Ano 2000,
extremamente difícil de se atingir. Defendeu que a forma de inverter esta realidade consistia em
tornar os ambientes físico, social, económico e político cada vez mais favoráveis à saúde, em vez
de contribuírem para a sua deterioração.
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A Conferência de Sundsvall identificou muitos exemplos e abordagens para se criar
ambientes favoráveis e promotores de saúde, que podiam ser usados por políticos e governos,
activistas comunitários e outros sectores da saúde e do meio ambiente. Os participantes na
Conferência alertaram para o papel inquestionável que todos têm na criação de ambientes
favoráveis e promotores da saúde.
A primeira parte da Declaração de Sundsvall (WHO, 1991) convocou para a acção. Dirigiuse directamente aos políticos e a outros actores responsáveis pelas tomadas de decisão em
todos os sectores relevantes de diferentes níveis da sociedade. Também pediu a todos os
defensores e activistas dos sectores da saúde, do ambiente e da justiça social para unirem
forças e formarem uma aliança com o objectivo comum de atingir a Saúde Para Todos. Neste
contexto, a Declaração reforçou que um ambiente favorável é de suprema importância para a
saúde, pois os dois são interdependentes e inseparáveis. Por isso, atingir estas duas metas devia
ser o objectivo central na planificação das prioridades para o desenvolvimento. E, estas duas
metas, deviam ter precedência na gestão diária das políticas governamentais, sempre que
surgissem situações de conflito de interesses.
Nesta mobilização para a acção, a Declaração reforçou que era urgente agir para a
obtenção de justiça social no campo da saúde, pois, as desigualdades reflectiam-se no fosso,
cada vez maior, do nível de saúde existente, tanto no interior dos países, como entre países ricos
e pobres. Descreveu vários factores que contribuíram para essa desigualdade em saúde,
nomeadamente, o facto de haver milhões de pessoas que viviam em pobreza extrema e que
sofriam grande privação, num meio ambiente cada vez mais degradado, tanto nas zonas rurais
como urbanas; os conflitos armados e o alarmante e imprevisível número de pessoas que
sofriam as consequências trágicas desses conflitos a nível da sua saúde e do bem-estar; o rápido
crescimento populacional que existia como a maior ameaça ao desenvolvimento sustentável; e o
grande número de pessoas que eram obrigadas a sobreviver sem água potável, alimentação
adequada, abrigo e saneamento.
A Declaração reforçou, ainda, que a pobreza frustra o desejo e os sonhos das pessoas
construírem um futuro melhor, enquanto o seu acesso limitado às estruturas políticas mina as
bases da autodeterminação. Em seguida, enumerou os factores que contribuíram para essa
situação, nomeadamente: o facto de para muitas pessoas a educação ser inatingível ou
insuficiente, ou ainda, falhar no seu papel de habilitar e capacitar; o facto de milhões de crianças
não terem acesso à educação básica e terem pouca esperança num futuro melhor; e o facto das
51

mulheres, que são a maioria da população mundial, continuarem a ser oprimidas, quer
sexualmente, quer por discriminação no mercado de trabalho e em muitas outras áreas,
impedindo-as de exercerem um papel mais relevante na criação de ambientes favoráveis à
saúde. Este documento, também recordou que os sistemas de cuidados de saúde precisavam
ser reforçados, pois mais de um bilião de pessoas no mundo tinham acesso inadequado aos
cuidados básicos (essenciais) de saúde.
Para solucionar os problemas anteriores, a Declaração convocou para novas abordagens
na acção. Como a solução desses problemas estava na acção social, na mobilização de recursos
e na criatividade de indivíduos e comunidades, era necessário uma mudança profunda na
maneira como se encarava a nossa saúde e o nosso ambiente, além de um claro e forte
compromisso político em favor de políticas de saúde e ambiente sustentáveis. As iniciativas
deviam surgir de todos os sectores que pudessem contribuir para a criação de um ambiente
mais favorável para a saúde e serem desenvolvidas pelas pessoas, nas suas comunidades locais,
a nível nacional pelos governos e organizações não governamentais (ONGs) e a nível global pelas
organizações internacionais. As acções deviam envolver, predominantemente, sectores como a
educação, transporte, habitação, desenvolvimento urbano, produção industrial e agricultura.
Depois desta chamada para a acção, a Declaração realçou quatro vertentes para agir e
criar ambientes favoráveis à saúde: a dimensão social, que incluía a forma como as normas, os
costumes e os processos sociais afectam a saúde; a dimensão política, que requeria dos
governos a garantia da participação democrática nos processos de decisão e a descentralização
dos recursos e das responsabilidades; a dimensão económica, que requeria uma redistribuição
dos recursos no sentido de se obterem as metas da Saúde Para Todos e o desenvolvimento
sustentável que incluía a transferência de tecnologia fiável e segura; e a necessidade de
reconhecer e utilizar a capacidade e o conhecimento das mulheres, em todos os sectores,
inclusive nos sectores político e económico, de modo a desenvolver uma infra-estrutura mais
positiva de suporte aos ambientes favoráveis à saúde.
Na Conferência de Sundsvall acreditou-se que as propostas para a implementação das
estratégias para a Saúde Para Todos deviam reflectir dois princípios básicos: (1º) a equidade
devia ser a prioridade básica na criação de ambientes favoráveis à saúde, reunindo a energia e o
poder criativo com a inclusão de todos os seres humanos num único esforço, e toda a
distribuição de recursos e acção política devia ser baseada em prioridades e compromissos
claros para com os mais pobres, aliviando a dura vida dos marginalizados, grupos minoritários e
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pessoas com deficiência física; (2º) as acções do sector público para criarem ambientes
favoráveis à saúde deviam ter em consideração a interdependência entre todos os seres vivos e
gerir todos os recursos naturais, tendo em consideração as necessidades das futuras gerações.
A Declaração também reforçou que a chamada de atenção para a criação de ambientes
favoráveis à saúde era uma proposta prática para acções de saúde pública a nível local, com a
definição de actividades de saúde que permitissem um amplo envolvimento e controle pela
comunidade. A Declaração, identificou quatro estratégias chave para a acção em saúde pública
visando promover a criação de ambientes favoráveis a nível da comunidade: (1) reforçar a defesa
da proposta (advocacia) através de acções comunitárias, particularmente pelos grupos
organizados de mulheres; (2) capacitar comunidades e indivíduos para ganharem maior controle
sobre sua saúde e ambiente, através da educação e maior participação nos processos de
tomada de decisão (capacitação); (3) construir alianças para a saúde e para a criação de
ambientes de suporte, de maneira a reforçar a cooperação entre as estratégias e acções nas
áreas da saúde e do ambiente; e (4) mediar os interesses em conflito na sociedade, de modo a
assegurar o acesso igualitário a ambientes favoráveis à saúde.
A última parte da Declaração apelou para uma visão holística das pessoas como parte
integrante do ecossistema mundial e para a saúde como fundamentalmente inter-relacionada
com o meio ambiente global. Explicou que a nível internacional, as grandes diferenças no
rendimento per capita, levaram a desigualdades tanto no acesso à saúde, como na capacidade
das sociedades para melhorarem a sua situação e garantirem uma qualidade de vida decente
para as futuras gerações. As decisões políticas e o desenvolvimento industrial estavam quase
sempre baseados em planeamento e ganhos económicos de curto prazo que não tinham em
conta os verdadeiros custos quanto à saúde das populações e do ambiente. A dívida externa
absorvia grande parte dos escassos recursos dos países pobres. Os gastos militares tendiam a
aumentar e a guerra, que além de causar mortes e deficiências, estava a introduzir novas formas
de vandalismo ecológico. A exploração da força de trabalho, a exportação e o depósito de
substâncias perigosas (nucleares), principalmente nos países mais pobres e desfavorecidos,
assim como o consumo, com grande desperdício dos recursos naturais do planeta, tinham vindo
a demonstrar que o modelo de desenvolvimento estava em crise. Havia a necessidade urgente
de se avançar na direcção de uma nova ética e de um acordo global baseado numa coexistência
pacífica que permitisse a distribuição mais equitativa dos limitados recursos naturais do planeta
(WHO, 1991).
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Neste contexto, a Declaração terminou apelando para uma responsabilização global. Na
opinião dos participantes do Congresso, a OMS e o Programa das Nações Unidas para o
Ambiente (UNEP) deviam redobrar os seus esforços no estabelecimento de códigos de conduta
no comércio e no marketing de substâncias e produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente
e desenvolver orientações, baseadas nos princípios do desenvolvimento sustentável, para uso
dos Estados Membros. Todas as agências bilaterais e multilaterais doadoras de fundos, como o
Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, deviam usar essas orientações no
planeamento, implementação e avaliação de projectos de desenvolvimento. Esta Declaração,
também solicitou à Conferência das Nações Unidas do Meio Ambiente e do Desenvolvimento
(UNCED), realizada no Rio de Janeiro, em 1992, que considerasse a Declaração de Sundsvall
nas deliberações sobre a Carta da Terra e a Agenda 21. Estes dois documentos do Rio92 eram
considerados um plano de acção com vista ao próximo século, por isso, as metas e objectivos da
saúde deviam ter uma presença dominante em ambos os documentos, uma vez que só uma
acção global, baseada numa parceria entre todas as nações, asseguraria o futuro do nosso
planeta.
Na quarta conferência internacional sobre promoção da saúde, realizada em Jacarta,
República da Indonésia, em Julho de 1997, produziu-se a Declaração de Jacarta: Promoção da

Saúde no Século XXI (WHO, 1997) que ofereceu uma visão e um enfoque para a promoção da
saúde no próximo século e reflectiu o compromisso para recorrer à mais ampla gama de
recursos para enfrentar os determinantes da saúde no século XXI. A Declaração, enumerou os
determinantes da saúde que se tornaram um desafio para manter a saúde como um direito
fundamental do ser humano e como um factor indispensável para o desenvolvimento económico
e social: a paz, a habitação, a educação, a segurança social, as relações sociais, a alimentação,
o rendimento, a capacitação das mulheres, um ecossistema estável, a utilização sustentável dos
recursos, a justiça social, o respeito pelos direitos humanos e a equidade. Depois, enumerou os
factores que ameaçavam a saúde e o bem-estar de centenas de milhões de pessoas. Descreveu
que embora a pobreza constituísse a maior ameaça à saúde, existiam outros factores que a
ameaçavam, tais como: a urbanização, o envelhecimento das populações e a prevalência de
doenças crónicas, o sedentarismo, a resistência a antibióticos e a outros medicamentos
disponíveis, o aumento da toxicodependência, a violência civil e doméstica, as doenças
infecciosas novas e reemergentes e o maior reconhecimento sobre os problemas de saúde
mental. Também foram incluídos na Declaração, por terem um impacto significativo na saúde,
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os factores determinantes da saúde transnacionais como a integração da economia global, os
mercados financeiros e o comércio, o acesso generalizado aos órgãos de comunicação social e
às tecnologias de informação, assim como, a degradação ambiental devido à utilização
irresponsável dos recursos.
A Declaração realçou que as mudanças que tinham vindo a ocorrer na sociedade
moldavam os valores individuais e colectivos e os estilos de vida, em todas as idades e em todo
o mundo. Algumas tinham grande potencial para a saúde, tal como o desenvolvimento das
tecnologias da comunicação, enquanto outras, como o comércio internacional do tabaco, tinham
um grande impacto negativo.
A importância da promoção da saúde foi referida com base nas cinco linhas de acção
especificadas para o desenvolvimento de programas em promoção da saúde previamente
descritas na Carta de Ottawa, para chamar a atenção para algumas evidências que se tinham
vindo a tornar claras na promoção da saúde: (1ª) nas abordagens globais de desenvolvimento da
saúde são mais eficazes, por exemplo, as que combinam as cinco linhas de acção da Carta de

Ottawa do que as abordagens mais limitadas; (2ª) as localidades oferecem oportunidades
práticas e concretas para a implementação de estratégias globais, como as metrópoles, ilhas,
cidades, municípios, comunidades locais, mercados, escolas, locais de trabalho e serviços de
prestação de cuidados de saúde; (3ª) a participação é essencial, porque para haver eficácia é
necessário que as pessoas estejam no centro da acção de promoção de saúde e do processo de
tomada de decisão; e (4ª) a aprendizagem em saúde favorece a participação, pois o acesso à
instrução e à informação é essencial para se conseguir uma participação eficaz e o direito das
pessoas e das comunidades terem voz.
Neste âmbito, a Declaração terminou com um apelo à acção em cinco áreas prioritárias
para a promoção da saúde no século XXI: (1ª) promover a responsabilidade social no que
respeita à saúde, nomeadamente, evitar prejudicar a saúde de outros indivíduos, proteger o meio
ambiente e assegurar o uso sustentável dos recursos, restringir a produção e o comércio de
produtos e substâncias prejudiciais, tais como tabaco e armas, assim como práticas de

marketing prejudiciais à saúde, defender o consumidor e proteger o trabalhador e incluir uma
avaliação do impacto sobre a saúde focalizado na equidade como parte integral da elaboração de
políticas; (2ª) aumentar os investimentos para promover a saúde, com um enfoque
multissectorial, que preveja a atribuição de recursos tanto nos sectores da educação e da
habitação como no da saúde; (3ª) consolidar e expandir as parcerias para promover a saúde,
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entre os diferentes sectores em todos os níveis do governo e da sociedade para compartilhar
especializações, competências e recursos; (4ª) aumentar a capacitação da comunidade e do
indivíduo, utilizando actividades de promoção da saúde que devem ser efectuadas “pelas” e
“com” e não “sobre” e “para” as pessoas e sabendo que tanto os meios de comunicação
tradicionais como as novas tecnologias de informação e comunicação apoiam esse processo; e
(5ª) garantir uma infra-estrutura para a promoção da saúde encorajando quer a formação, quer a
aquisição de competências de liderança, indispensáveis ao apoio das intervenções de promoção
da saúde.
A quinta conferência internacional sobre promoção da saúde foi realizada na cidade do
México, em Junho de 2000. Os Ministros da Saúde lá reunidos assinaram no final do Congresso
a Declaração do México sobre Promoção da Saúde: Rumo a uma Maior Equidade (WHO, 2000a).
Esta declaração partiu de uma análise das evidências que tinham vindo a ser reunidas na
promoção da saúde, na sequência das conferências internacionais anteriores, para recomendar
seis áreas de acção: colocar a promoção da saúde como prioridade fundamental das políticas e
programas locais, regionais, nacionais e internacionais; assumir um papel de liderança para
assegurar a participação activa de todos os sectores e da sociedade civil, na implementação das
acções de promoção da saúde que fortalecessem e ampliassem as parcerias na área da saúde;
apoiar a preparação de planos de acção nacionais para promoção da saúde, utilizando, se
necessário, a capacidade técnica da OMS e seus parceiros nessa área seguindo uma estrutura
básica estabelecida de comum acordo durante a Quinta Conferência Global sobre Promoção da

Saúde; estabelecer ou fortalecer redes nacionais e internacionais que promovessem a saúde;
defender a ideia de que os órgãos da Organização das Nações Unidas (ONU) são responsáveis
pelo impacto da sua agenda de desenvolvimento, em termos de saúde; informar o Director Geral
da Organização Mundial da Saúde sobre o progresso registado na execução dessas acções.
A última conferência internacional sobre a promoção da saúde realizada na presente
data, foi a 6ª Conferência Global em Promoção da Saúde, Políticas e Parcerias para a Acção:

Dirigir as Determinantes da Saúde (Policy and Partnership for Action: Addressing the
Determinants of Health”) que aconteceu no Centro de Conferências das Nações Unidas em
Bangkok, Tailândia, em Agosto de 2005. Estiveram presentes cerca de setecentos especialistas e
representantes de mais de cem países. O facto dos organizadores terem divulgado a intenção de
produzir uma Carta de Bangkok para a Promoção da Saúde num Mundo Globalizado criou um
grande dinamismo na comunidade de promotores da saúde e subitamente, vinte anos depois da
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sua elaboração, a Carta de Ottawa foi questionada.
Kickbusch (2005), considerou que o primeiro aspecto a equacionar a partir da Carta de
Ottawa seria reflectir sobre as diferentes necessidades dos países desenvolvidos e em

desenvolvimento , uma vez que a Carta de Ottawa foi desenvolvida só para os países
desenvolvidos e agora se necessita de “algo mais global”. O segundo aspecto a questionar era a

integração - especificação das áreas de acção, pois, como afirmou, alguns gostam de indicar que
há grandes falhas na Carta de Ottawa e uma área que, na sua opinião, tem sido frequentemente
mencionada é a saúde mental. O terceiro aspecto a questionar eram as práticas de promoção da
saúde que, como argumentou, são o núcleo essencial, pois essas práticas têm encontrado
muitas mudanças difíceis, pelo menos, para encontrar o reconhecimento e a fundamentação
para o tipo de abordagens estabelecidas. O quarto aspecto, é o papel da Organização Mundial de
Saúde que nem sempre tem sido, no seu ponto de vista, um defensor de confiança e parceiro na
promoção da saúde. E, finalmente, o quinto aspecto a assinalar foi que, na sua opinião, não há
necessidade de desmantelar, rever ou melhorar a Carta de Ottawa, pois para ele continua a ser
um documento com uma visão profunda e uma orientação prática. Ao mesmo tempo,
considerou que se devia chamar a parte do processo democrático da Conferência, olhar mais
para a frente e trabalhar para um resultado da Conferência de Bangkok que fosse tão visionário
e resiliente como a Carta de Ottawa e a complementasse nas suas dimensões importantes.
Houve várias outras opiniões que contribuíram para este debate. O’Neill (2005)
considerou útil explicar o sucesso da Carta de Ottawa e a pouca audiência das outras
Declarações posteriores, não tanto pelo seu conteúdo ou pela maneira como são designadas
(Carta ou não) mas pelas circunstâncias históricas e políticas nas quais foram proclamadas.
Arwidson (2005), entre outros comentários feitos durante o processo consultivo da Carta de

Bangkok, referiu que havia uma falta de referência às comunidades e saúde das comunidades
na Carta de Bangkok, quando comparada com a Carta de Ottawa, e questionou se era
eticamente correcto encorajar as populações vulneráveis a participar quando elas nem sequer
tinham os pré-requisitos necessários para se manterem saudáveis (casa, comida, etc.). A
propósito da equidade e da igualdade salientou que na Carta de Bangkok faltam referências às
pessoas com desvantagens e vulneráveis (também referido por Valéry, 2005). A educação para a
saúde e as novas tecnologias de informação também foram por ele equacionadas a propósito da

Carta de Bangkok, pois, na sua opinião, apesar da Carta realçar o potencial impacto das novas
tecnologias esqueceu o seu papel na educação para a saúde. Arwidson fez alusão à dinâmica
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criada antes do Congresso, para referir que o processo de consulta relativo à Carta mostrou que
a abordagem que estava a ser feita era mais tecnocrática que participativa e perguntou quando
iria haver o envolvimento das populações na revisão da proposta (também referido por Valéry,
2005).
Entre as análises críticas sobre o processo evolutivo de Ottawa a Bangkok, Nutbeam
(2005) defendeu que deveria ser mais central para a promoção da saúde o desenvolvimento de
habilidades pessoais, construindo a alfabetização em saúde. Explicou que o desenvolvimento do
conceito e dos princípios de promoção da saúde, foram, em alguma medida, respostas
excessivamente simplistas, de intervenções sobre mudanças de comportamento das pessoas,
que surgiram nos anos 70 e início dos 80. A Carta de Ottawa clarificou que os esforços para
desenvolver habilidades pessoais através de métodos tradicionais de educação para a saúde
eram, somente, uma parte de uma série mais sofisticada e complexa de ferramentas para
promover boa saúde. Na sua opinião, a orientação da Carta de Ottawa conduziu, de algum
modo, a uma relativa negligência da educação para a saúde como ferramenta para a promoção
da saúde, porque os activistas esforçaram-se, quase exclusivamente, por influenciar a “contra
corrente” reforçando que era necessário desenvolver a acção comunitária, as mudanças de
política e a integração do ambiente. Referiu, que uma forte base teórica para a intervenção
educacional tem vindo a surgir no período desde que foi escrita a Carta de Ottawa e que as
formas mais sofisticadas de educação para a saúde e a evolução do conceito de “literacia em
saúde” demonstram como enfoques diferentes da educação para a saúde podem ter resultados
diferentes muito significativos. Na sua opinião, a educação para a saúde à luz do conhecimento
que produz e da capacitação que pode produzir, continua a ser a pedra angular da promoção da
saúde. Considerou, no entanto, que infelizmente os governos e as agências internacionais de
desenvolvimento, muitas vezes limitam as intervenções em promoção da saúde a projectos
pouco sofisticados de informação, educação e comunicação (IEC). Por isso, alertou que um dos
nossos desafios é o de assegurar que a educação para a saúde seja feita com métodos de
educação e comunicação que tenham uma sólida base teórica e alcancem altos níveis de
conhecimento em saúde.
A Carta de Bangkok para a Promoção da Saúde num Mundo Globalizado (WHO, 2005)
foi adoptada a 11 de Agosto de 2005 pelos participantes na 6ª Conferencia Global de Promoção
da Saúde. Esta Carta confirmou a importância da Carta de Ottawa de 1986 e reafirmou os seus
valores, princípios e propósitos. Construída com base nas recomendações das conferências
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internacionais de promoção da saúde, anteriormente referidas, salientou as novas mudanças
que têm que ser encontradas e os compromissos que têm que ser estabelecidos no início do
século XXI.
Na Carta estabeleceram-se as medidas, os compromissos e as promessas necessárias
para abordar os factores determinantes da saúde num mundo globalizado, mediante a promoção
da saúde. O propósito estabelecido para a sua elaboração incluiu afirmar que as políticas e
alianças destinadas a capacitar as comunidades e a melhorar a saúde e a igualdade em matéria
de saúde, deviam ocupar um lugar central no desenvolvimento mundial e nacional. Além disso,
tinham como propósito complementar, basear-se nos valores, princípios e estratégias de acção
estabelecidos pela Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde e nas recomendações das
sucessivas conferências mundiais sobre a promoção da saúde que foram ratificadas pelos
Estados Membros, na Assembleia Mundial de Saúde. Os destinatários da Carta eram os
governos e políticos de todos os níveis, a sociedade civil, o sector privado, as organizações
internacionais e a comunidade de saúde pública. Nesta Carta, a promoção da saúde baseava-se
em três ideias chave (WHO, 2005, p.1):
As Nações Unidas reconhecem que a posse do maior grau possível de saúde é um dos direitos
fundamentais de todo o ser humano, sem nenhuma discriminação.
A promoção da saúde baseia-se nesse direito humano fundamental e reflecte um conceito de saúde
positivo e inclusivo, como um factor determinante da qualidade de vida, que inclui o bem-estar
mental e espiritual.
A promoção da saúde é um processo de capacitação das pessoas para exercerem um controlo
maior sobre a sua saúde e os determinantes da saúde e assim melhorá-la. Esta é uma função
central da saúde pública e contribui para o trabalho de inversão das doenças transmissíveis e de
outras ameaças para a saúde.

A Carta também referiu as dimensões a ter em atenção para se abordar os determinantes
da saúde. Primeiro, identificou as desigualdades crescentes nos países e entre eles, as novas
formas de consumo e comunicação, as medidas de comercialização e as mudanças ambientais
mundiais. Depois, enumerou os novos desafios, as novas oportunidades, a coerência política e
os progressos realizados. Embora tenha realçado que os Objectivos de Desenvolvimento do

Milénio são um progresso ao localizar a saúde no centro do desenvolvimento, referiu que ainda
há muito por fazer e que a participação activa da sociedade civil é crucial neste processo.
O documento também advogou por uma maior coerência nas políticas para a promoção
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da saúde e maior colaboração entre os governos, organismos internacionais, sociedade civil e
sector privado e determinou que as suas iniciativas se devem comprometer com quatro
objectivos prioritários: (1) garantir que a promoção da saúde seja primordial no programa
mundial para o desenvolvimento; (2) fazer com que a promoção da saúde seja uma
responsabilidade principal dos governos; (3) encorajar a promoção da saúde como o objectivo
fundamental das comunidades e da sociedade civil; e (4) incluir a promoção da saúde como um
requisito para uma boa prática corporativa.
As estratégias de promoção da saúde num mundo globalizado preconizadas pela Carta
compilaram toda a aprendizagem efectuada no passado e consistiam em (Bangkok, 2005, p.3):
- (Defender) Advogar pela saúde com base nos direitos humanos e na solidariedade.
- Investir em políticas, medidas e infra-estruturas sustentáveis que enfrentem (procurem resolver)
as determinantes da saúde.
- Criar capacidade para o desenvolvimento de políticas, liderança, práticas de promoção da saúde,
transferência de conhecimentos e de investigação e literacia em saúde.
- Estabelecer normas reguladoras e legislação para assegurar um alto grau de protecção perante
possíveis prejuízos e possibilitar iguais oportunidades para a saúde e bem-estar de todas as pessoas.

- Formar parcerias e construir alianças com as organizações públicas, privadas e não
governamentais e a sociedade civil para criar acções sustentáveis.

A mensagem principal da nova Carta de Bangkok foi que a premissa principal para se
alcançar a saúde para todos é que uma grande variedade de actores, desde a comunidade civil
aos governos e políticos de todos os níveis, nacionais e internacionais, se devem comprometer
com a promoção da saúde.
Sumário
O compromisso da Organização Mundial de Saúde (OMS), estabelecido em 1977, com o
objectivo de atingir as Metas de Saúde Para Todos no Ano 2000, deu início a uma série de
eventos internacionais que começaram com a Conferência Internacional sobre Cuidados

Primários de Saúde da UNICEF/OMS (Alma-Ata, 1978), seguida da Primeira Conferência
Internacional sobre Promoção da Saúde nos Países Industrializados (Ottawa, 1986). O primeiro
congresso, abriu caminho para o desenvolvimento posterior da promoção da saúde. Por um
lado, porque estabeleceu uma definição holística de saúde, do homem visto como um todo

biopsicossocial e operacionalizou os cuidados de saúde primários para a alcançar. Por outro
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lado, porque definiu a saúde como um valor e como um direito humano fundamental, considerou
a consecução do mais elevado nível de saúde como a meta social mundial mais importante que
é da responsabilidade nacional e internacional e defendeu que a promoção e protecção da saúde
dos povos é essencial para o contínuo desenvolvimento económico e social e contribui para a
melhor qualidade da vida e da paz mundial. Na Carta de Ottawa que contém as orientações para
atingir a Saúde para Todos no Ano 2000, ampliou-se o conceito de saúde para uma visão com
um duplo holismo do homem como um todo biopsicossocial inserido num todo que inclui os

factores políticos, económicos, sociais, culturais e ambientais que podem ser prejudiciais ou
favoráveis à saúde (ver capítulo II, 2.2.3). Por isso, a carta advogou que “a promoção da saúde
visa tornar estes factores [do meio natural e social] favoráveis à saúde, por meio da advocacia da
saúde” (WHO, 1986, p.1). Neste âmbito, defendeu a construção de políticas saudáveis, a criação
de ambientes favoráveis, o reforço da acção comunitária focada na capacitação das
comunidades para que assumam o controlo dos seus próprios esforços e destinos, o
desenvolvimento de competências pessoais e a reorientação dos serviços de saúde.
A conferência seguinte sobre Políticas Públicas Saudáveis (Adelaide, 1988) clarificou a
relevância e o significado da promoção da saúde, identificou quatro áreas prioritárias de acção
(apoiar a saúde da mulher, alimentação e nutrição, tabaco e álcool e criar ambientes de suporte)
e indicou novas direcções para a política de saúde ao colocar a ênfase no envolvimento das
pessoas, na cooperação entre sectores da sociedade e nos cuidados de saúde primários.
Quando se realizou a terceira conferência internacional Promoção da Saúde e Ambientes

Favoráveis à Saúde (Sundsvall, 1991), o Relatório Brundtland: O Nosso Futuro Comum (World
Commission for the Environment and Development, 1988), divulgado quatro anos depois da
Comissão Mundial para o Desenvolvimento e o Meio Ambiente ter iniciado o seu trabalho, já
tinha sido publicado há cerca de quatro anos. Nesta altura, já se tinha desenvolvido na área da
saúde um interesse público, cada vez maior, sobre a questão da ameaça ao meio ambiente
global e das suas implicações na saúde humana e no equilíbrio dos ecossistemas. O relatório
Brundtland expressou claramente esta preocupação no novo entendimento que trouxe ao
conceito e âmbito do desenvolvimento sustentável (World Commission for the Environment and
Development, 1988, p.29):
Está nas mãos da humanidade tornar o desenvolvimento sustentável, é o mesmo que dizer, procurar
satisfazer as necessidades e aspirações do presente sem comprometer a capacidade das gerações
futuras virem a satisfazer as suas próprias necessidades O conceito de desenvolvimento sustentável

61

implica limites – não limites absolutos, mas limitações que o presente estado da tecnologia ou a
organização social e a capacidade da biosfera para absorver os efeitos das actividades humanas
impõe nos recursos do ambiente – mas a tecnologia e a organização social podem ser organizadas e
melhoradas, por isso, elas abrirão o caminho para uma nova era de crescimento económico. A
Comissão acredita que a pobreza não é inevitável a longo prazo. A pobreza não é só um mal em si
própria. O desenvolvimento sustentável exige que as necessidades básicas de todos sejam satisfeitas
e que a oportunidade de levar a cabo as suas expectativas de uma vida melhor sejam estendidas a
todos. Um mundo onde a pobreza é endémica estará sempre susceptível para sofrer uma catástrofe
ecológica ou de outro tipo. […] O sistema político que garanta uma participação eficaz de todos os
cidadãos no processo de tomadas de decisão na esfera nacional e a maior democracia no processo
de tomadas de decisão a nível internacional contribuirá para essa igualdade [dos países pobres].

Em síntese, a Conferência de Sundsvall concluiu, também, que os temas de saúde,
ambiente e desenvolvimento humano não podem estar separados e defendeu que o
desenvolvimento implica ao mesmo tempo a melhoria da qualidade de vida e saúde e a
preservação da sustentabilidade do meio ambiente, por isso, solicitou à Conferência Rio 92 que
considerasse a Declaração de Sundsvall nas deliberações sobre a Carta da Terra e a Agenda 21 .
5

Após uma década da criação da Comissão Mundial para o Desenvolvimento e o Meio Ambiente, representantes do governo de 179 países
juntaram-se na Cimeira das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD, conhecida por ECO-92 ou Rio-92, realizada
em Janeiro de 1992, no Rio de Janeiro, Brasil, para discutir e propor maneiras para colocar em acção o desenvolvimento sustentável. Esta
conferência foi constituída por dois fóruns de trabalho: A Cimeira da Terra e o Fórum Global. A Cimeira da Terra foi um encontro de chefes de
estado e de governo onde se planeou pela primeira vez, a nível internacional, a necessidade de alcançar uma política ambiental integrada e de
desenvolvimento que visa ter em atenção as gerações presentes e futuras. Um dos resultados mais visíveis concretizou-se na Declaração do Rio
que é um documento de recomendações não vinculativo para os governos dos países que o acordaram. Contém 27 princípios inter-relacionados
onde se estabeleceram alguns critérios para o desenvolvimento sustentável e se fixaram as responsabilidades individuais e colectivas. Outro
resultado visível foi o Programa 21 que surgiu como uma estratégia global de acção para desenvolver a Declaração do Rio através de medidas
precisas para a cooperação internacional, sobre as políticas e estratégias pertinentes para a transição até adquirir modelos de desenvolvimento
sustentável. O programa estruturou-se em quatro secções: dimensões sociais e económicas, conservação e gestão dos recursos para o
desenvolvimento, fortalecimento do papel dos grupos principais e meios de execução.
O Fórum Global, por vezes designado por Cimeira Paralela, foi constituído pela sociedade civil, representada por aproximadamente
15 000 pessoas de todo o mundo, para debater durante vários dias os problemas ambientais e suas possíveis alternativas. O resultado visível foi
a elaboração de 32 Tratados. Um desses tratados foi o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global.
Na Declaração do Rio, entre os 27 princípios definidos encontraram-se alguns que estão relacionados com a saúde sexual (1 e 20) e
com o processo de aprendizagem (10 e 21), nomeadamente (UNCED, 1992):
Princípio 1: Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável
e produtiva, em harmonia com a natureza.
Princípio 20: As mulheres têm um papel vital na gestão do meio ambiente e no desenvolvimento. A sua participação plena é, portanto,
essencial para se alcançar o desenvolvimento sustentável.
Princípio 10: A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, ao nível apropriado, de todos os cidadãos
interessados. A nível nacional, cada indivíduo terá acesso às informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades
públicas (…) bem como a oportunidade de participar nos processos de decisão. Os Estados irão facilitar e estimular a
consciencialização e participação popular, colocando as informações à disposição de todos (…).
Princípio 21: A criatividade, os ideais e a coragem dos jovens do mundo devem ser mobilizados para criar uma parceria global com
vista a alcançar o desenvolvimento sustentável e assegurar um futuro melhor para todos.
A Agenda 21 desenvolveu esses princípios e para promover a sua aplicação, foi criada em 1993 a Comissão das Nações Unidas em
Desenvolvimento Sustentável. Mais tarde, essa Comissão sugeriu a organização da Cimeira Mundial em Desenvolvimento Sustentável,
desenvolvida em Johannesburg, em Setembro de 2002. É possível ler nos documentos deste Congresso que “o desenvolvimento sustentável não
é possível sem a saúde das populações” e no fim deste Congresso, os membros dos Estados das Nações Unidas prometeram atingir os
seguintes objectivos de desenvolvimento do milénio relacionados com a saúde sexual até 2015 (United Nations, 2002):
Objectivo 3: Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres: eliminar as disparidades entre os sexos no ensino
primário e secundário, se possível até 2005, e em todos os níveis, o mais tardar até 2015.
Objectivo 4: Reduzir a mortalidade de crianças: reduzir em dois terços a taxa de mortalidade de menores de cinco anos.
Objectivo 5: Melhorar a saúde materna: reduzir em três quartos a razão de mortalidade materna.
5
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A Declaração também salientou que aumentar o poder de decisão das pessoas e a participação
na promoção da saúde é a força motriz para a auto-confiança e o desenvolvimento. Os
participantes na Conferência reconheceram que a educação é um direito humano básico e um
elemento chave para trazer as mudanças políticas, económicas e sociais necessárias para tornar
a saúde uma possibilidade para todos. A educação deve ser acessível durante toda a vida e
baseada nos princípios da equidade, particularmente no que respeita à cultura, classe social e
género. A capacitação das pessoas e a participação comunitária são vistas como factores
essenciais numa estratégia de promoção da saúde democrática e como impulso para o
desenvolvimento da autoconfiança e para o desenvolvimento sustentável.
A 4ª. conferência internacional sobre Promoção da Saúde no Século XXI (Jacarta, 1997)
foi a primeira a ser realizada num país em desenvolvimento e a primeira a incluir o sector
privado no apoio à promoção da saúde. Os seus participantes reexaminaram os determinantes
da saúde e identificaram as estratégias necessárias para enfrentar os desafios da promoção da
saúde no Século XXI. A Declaração solicitou aos governos nacionais para impulsionarem e
patrocinarem redes para a promoção da saúde, tanto dentro de seus países como entre países,
e à OMS para assumir a liderança na formação de uma aliança mundial de promoção da saúde.
Nas recomendações da Declaração do México (2000) os Ministros da Saúde reforçaram as
directrizes anteriores colocando a promoção da saúde como prioridade fundamental das políticas
e programas locais, regionais, nacionais e internacionais.
A Carta de Bangkok (2005) defendeu uma mudança no contexto para a promoção da
saúde como consequência da situação mundial actual: desigualdades em saúde entre e dentro
dos países, capacidade nacional limitada para promover a saúde em muitos países,
globalização, mudança ambiental, a urbanização, mudanças demográficas, doenças novas e
doenças emergentes, avanços na ciência médica e na tecnologia da informação e o papel do
estado. As estratégias de promoção de saúde preconizadas pela Carta respondem a essas
mudanças e preocupações, estão dirigidas para os riscos de saúde e para os vários
determinantes da saúde e reforçam os Objectivos do Desenvolvimento do Milénio6.
Objectivo 6: Combater o VIH/ SIDA, malária e outras doenças: deter e começar a reduzir a propagação do VIH/ SIDA, deter e começar
a reduzir a incidência da malária e de outras doenças graves.
Em Setembro de 2000 na Cimeira do Milénio da ONU, os países membros assinaram, em conjunto, uma declaração, a Declaração do Milénio
(UN, 2000). Aprovada por todos os 189 Estados Membros presentes na Cimeira , esta declaração fixou 8 objectivos de desenvolvimento
específicos, a serem atingidos até 2015. Os objectivos, chamados Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), podem ser resumidos da
seguinte forma: 1º- Reduzir para metade a pobreza extrema e a fome; 2º- Alcançar o ensino primário universal; 3º- Promover a igualdade entre os
sexos; 4º- Reduzir em dois terços a mortalidade infantil; 5º- Reduzir em três quartos a taxa de mortalidade materna; 6º- Combater o VIH/SIDA, a
malária e outras doenças graves; 7º- Garantir a sustentabilidade ambiental; e 8º- Criar uma parceria mundial para o desenvolvimento.
Num relatório publicado em Setembro de 2001, o Secretário-Geral Kofi Annan examinou pormenorizadamente de que modo os Estados
6
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A globalização tem aberto novos meios para a cooperação e para o desenvolvimento
social e económico dos países e as estratégias de saúde desta última Carta apoiam as
evidências disponíveis que mostram o seguinte:
- a participação e a capacitação individual e da comunidade são fundamentais para o
desenvolvimento sustentável da promoção da saúde;
- intervenções de educação e promoção da saúde que usam combinações de estratégias
são mais eficazes;
- o acesso à informação e à educação para a saúde é fundamental para adquirir um alto
nível de literacia em saúde, participação eficaz e capacitação dos indivíduos e
comunidades;
- os lugares como as escolas, lugares de trabalho, comunidades e cidades oferecem
oportunidades práticas para implementar estratégias compreensivas;
- políticas nacionais e internacionais de suporte à promoção da saúde são essenciais para o
seu desenvolvimento sustentável.
Para terminar, a Carta de Bangkok para a Promoção da Saúde num Mundo Globalizado
formaliza a actualização do conceito de duplo holismo em saúde, reforçando um triplo holismo

para a saúde: o homem como um todo, num todo nacional que está integrado num todo
mundial . A consciencialização do impacto da globalização na saúde, é acompanhada pela
consciencialização sobre as grandes vantagens para a investigação e prática na educação e na
saúde do desenvolvimento de actividades centradas nos lugares como as escolas, lugares de
trabalho, comunidades e cidades, com estratégias bottom-up para a mudança de
comportamento, de alcance internacional, que capacitem os indivíduos e a comunidade para
agirem no sentido de contribuir para a promoção da saúde (ver capítulo II, 2.2.3). Nas escolas
promotoras de saúde (ver capítulo II, 2.3) os alunos têm que estar no centro da acção de
promoção da saúde e do processo de tomada de decisão para ele ser eficaz. A literacia em

saúde/ aprendizagem em saúde (ver capítulo II, 2.2.2), encoraja a participação e o acesso à
educação e informação é essencial para adquirir uma participação eficaz e a capacitação das
pessoas e comunidades.

Membros, os órgãos das Nações Unidas, as organizações internacionais e a sociedade civil estavam a pôr em prática as metas determinadas na
Declaração do Milénio. O Relatório do Projecto do Milénio da ONU, "Investing in Development", elaborado pela equipa de Jeffrey Sachs e
apresentado ao Secretário Geral Kofi Annan, em Janeiro de 2005, propôs um plano concreto para a prossecução dos Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio até 2015, realista e eficaz em termos de custos. Segundo Sachs (2005) os Objectivos do Milénio podem ser
alcançados com um investimento que representa apenas 0,5% dos rendimentos dos países industrializados (PIB) e uma meta que é inferior à
meta relativa à ajuda internacional que os países ricos já prometeram atingir (0,7%).
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2.2.2. Literacia e educação para a saúde
Numerosas investigações têm descrito o impacto positivo da educação e da literacia na
saúde da população. Apesar das dificuldades para desenvolver uma medida consistente do

status em educação (literacia, anos de escolaridade, grau mais alto obtido, etc.), devido quer aos
diferentes sistemas de recolha de dados, quer à escolha de diferentes variáveis dependentes
para representar o status em saúde, a associação entre um status educacional baixo e um status
de saúde baixo é consistente. Os dados disponíveis da Investigação Demográfica em Saúde e do
Banco Mundial têm sido compilados como associações (mortalidade infantil e escolaridade da
mulher, esperança de vida e literacia nos adultos, mortalidade infantil e literacia nos adultos) que
demonstram relações entre medidas de educação e indicadores do status de saúde (Ratzan,
2001). A educação é um dos preditores mais fortes da saúde e, a nível mais específico, a
educação da mulher é um dos factores que mais fortemente prediz a saúde da família e da
comunidade (Kickbusch, 1997; Nutbeam, Kickbusch,2000; Kickbusch, 2001). A investigação
tem mostrado continuamente uma forte correlação entre o acesso à educação e os
subsequentes níveis de literacia e outros indicadores de desenvolvimento social, incluindo saúde
e nutrição e esperança de vida e fertilidade. Em todos os países um acesso limitado à educação
significa uma reduzida saúde e bem-estar. A literacia é uma das fundações de outras
competências de vida (Nutbeam, Kickbusch,2000).
De acordo com este tipo de dados, Kickbusch (1997) considera que, cada vez mais, os
programas de literacia estão a usar os problemas de saúde como porta de entrada. Por um lado,
por causa da sua alta relevância para a vida do dia-a-dia das pessoas e, por outro lado, pelo
facto do conhecimento tradicional em saúde não ser suficiente e todas as sociedades terem uma
necessidade constante de novo conhecimento em saúde em função dos novos riscos, dos novos
tratamentos e dos novos meios para manter a saúde. A aprendizagem em saúde tornou-se uma
componente necessária ao longo de toda a vida, porque a sociedade vai mudando e as nossas
condições de vida e o nosso corpo também vão mudando.
O conceito de literacia em saúde foi usado pela primeira vez há cerca de 30 anos atrás
por Simons (Ratzan, 2001) ao discutir a educação para a saúde como um assunto político que
afecta o sistema de cuidados de saúde, o sistema educativo e os meios de comunicação de
massa. Este conceito inicial é descrito como “o standard mínimo de educação para a saúde em
todos os níveis de escolaridade” (Ratzan, 2001, p.210) e como um conceito que não é apenas
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inerente ao sistema educativo. A literacia em saúde só recentemente foi proposta como um
conceito importante na promoção global da saúde (Kickbusch, 2001, 2002; Nutbeam, 2000;
Nutbeam, Kickbusch, 2000) e só foi ratificada pela comunidade internacional como essencial
para a participação e a capacitação das pessoas e comunidades, na Conferência de Jakarta.
Na Conferência de Jakarta, Kickbusch (1997) defendeu que na nova versão do glossário
em promoção da saúde se deveria introduzir o termo literacia em saúde, com o significado de
ampliar o que na Carta de Ottawa foi designado como desenvolvimento das competências

sociais, isto é: “informação e conhecimento em saúde, compreender as componentes sociais da
saúde, habilidade para negociar o ambiente, compreender e pesar os riscos individuais e o
comportamento social, competências de negociação, competências de cuidado, competências
para usar o sector da saúde e uma mudança da aceitação fatalista dos problemas de saúde
através da implementação do conhecimento de saúde” (p.268).
Esta definição foi elucidada no glossário de promoção da saúde apresentado também em
Jakarta por Nutbeam (1998) e subsequentemente revisto para integrar a Declaração no final do
congresso. O glossário descreve que “a literacia em saúde representa as capacidades (skills)
cognitivas e sociais que determinam a motivação e a habilidade dos indivíduos para terem
acesso à compreensão e ao uso da informação de maneira a promoverem e manterem uma boa
saúde” (p.357). Nesta perspectiva, a literacia em saúde implica a aquisição de um nível de
conhecimento, competências pessoais e confiança para agir no sentido de melhorar a saúde
pessoal e comunitária, através da mudança dos estilos de vida pessoais e das condições de vida.
Significa mais do que ser capaz de ler panfletos ou tirar apontamentos, implica uma melhoria do
acesso à informação em saúde e à capacidade para a usar com eficácia, isto é, a literacia em

saúde é crítica para a capacitação (Nutbeam 1998, 2000). O Glossário da OMS (WHO, 1998)
integra a definição e âmbito da literacia em saúde acima proposta.
De acordo com os pressupostos anteriores, Nutbeam (2000) defende que esta concepção
da literacia em saúde alarga o alcance do conteúdo da educação para a saúde. Em termos de

conteúdo, os esforços para melhorar o conhecimento das pessoas, a compreensão e a
capacidade para agir não deverão ser apenas dirigidos para as mudanças dos estilos de vida
pessoais ou para a maneira como as pessoas usam os serviços de saúde. A educação para a
saúde também pode atingir uma consciência sobre os determinantes da saúde sociais,
económicos e ambientais e ser dirigida para a promoção de acções individuais e colectivas que
podem levar à modificação dessas determinantes. Em termos de benefícios para a saúde, a
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definição implica não só recursos que levem a benefícios pessoais (e.g., escolhas de estilos de
vida saudáveis e uso eficaz dos serviços de saúde disponíveis), mas que levem, também, à
aquisição de altos níveis de literacia em saúde entre a maior parte da população, que terá
benefícios sociais contribuindo, por exemplo, para possibilitar acções de saúde comunitárias
eficazes e contribuindo para o desenvolvimento do capital social . Em termos de métodos de
7

educação e comunicação a definição proporciona uma mudança na comunicação no sentido de
convidar para a interacção, participação e análise crítica.
A literacia em saúde é em si própria dependente de um nível mais geral de literacia. Se o
nível geral de literacia for pobre, tanto pode afectar directamente a saúde das pessoas ao limitar
o seu desenvolvimento pessoal, social e cultural como impedir o desenvolvimento da literacia em
saúde (Nutbeam, 1998). Os indivíduos com competências de leitura e escrita subdesenvolvidas,
não só terão menos exposição à educação para a saúde tradicional mas, também, terão
competências menos desenvolvidas para agirem segundo a informação recebida. Por essas
razões, as estratégias para promover a literacia em saúde permanecerão inextrincavelmente
ligadas a estratégias mais gerais para promover a literacia (Nutbeam, 2000). Esta ênfase
colocada na capacidade para ler e escrever não é, no entanto, garantia que a pessoa responderá
de maneira desejada à educação para a saúde.
A literacia em saúde é um termo composto que descreve uma ampla variedade de
resultados das actividades de educação para a saúde e comunicação em saúde, indicando o
inestimável potencial da educação para a saúde ao orientar-se para as determinantes sociais da
saúde. Neste sentido, Nutbeam (2000) apresenta um modelo de resultados de saúde que realça
a literacia em saúde como um resultado chave da educação para a saúde (figura 2.1).
O modelo distingue os diferentes níveis de resultados das acções de promoção da saúde.
No estádio final das intervenções, a saúde e os resultados sociais são geralmente expressos em
termos de mortalidade, morbilidade, incapacidade, disfunção, qualidade de vida e independência
funcional. Os resultados intermédios representam os determinantes desses resultados de saúde.
Os comportamentos pessoais, e.g., fumar ou actividade física, podem aumentar ou diminuir o
risco de uma saúde doente e são sumariados como estilos de vida saudáveis. Os ambientes

saudáveis consistem nas condições ambientais, económicas e sociais que podem ter impacto
O capital social representa o grau de coesão social que existe nas comunidades, referindo-se ao processo entre as pessoas que estabelecem
redes de trabalho, normas, confiança social e facilitam a coordenação e a cooperação para benefício mútuo. Neste sentido, o capital social cria
saúde e pode aumentar os benefícios dos investimentos para a saúde (WHO, 1998).
7
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directo na saúde e que também são o suporte de estilos de vida saudáveis, e.g. tornar mais fácil
ou mais difícil para o indivíduo fumar (como acima descrito) ou adoptar uma dieta saudável. O

serviço de saúde eficaz é reconhecido como uma determinante importante para o status de
saúde e corresponde, neste modelo, ao acesso e uso apropriado dos serviços de saúde.
Resultados sociais
As medidas incluem:
qualidade de vida,
independência funcional e
equidade.
Resultados
sociais e de
saúde

Resultados de saúde
As medidas incluem:
redução da morbilidade,
incapacidade e evitar a
mortalidade.

Resultados de
saúde
intermédios
(modificação
dos
determinantes
da saúde)

Estilos
de
vida
saudáveis
As medidas incluem: uso
do tabaco, escolhas
alimentares, actividade
física, uso de álcool e de
drogas ilícitas.

Serviços de saúde
eficazes
As medidas incluem:
fornecimento de serviços
preventivos, acesso a eles
e adequação dos serviços
de saúde.

Ambientes saudáveis
As medidas incluem:
ambiente físico seguro,
condições sociais e
económicas de suporte,
fornecimento de boa
alimentação, acesso
restrito ao tabaco e álcool.

Resultados de
promoção da
saúde (medidas
do impacto da
intervenção)

Literacia em saúde
As medidas incluem:
conhecimento, atitudes,
motivação, intenções
comportamentais,
competências pessoais e
auto-eficácia relacionadas
com a saúde.

Influência e acção
social
As medidas incluem:
comunicação,
participação, capacitação
da comunidade, normas
sociais, opinião pública.

Políticas
públicas
saudáveis e práticas
organizacionais
As medidas incluem:
definições
políticas,
legislação, regulação,
locação de recursos,
práticas organizacionais.

Acções
de
promoção da
saúde

Educação
Os exemplos incluem:
educação dos doentes,
educação na escola,
comunicação dos média
radiofónicos e média
escritos.

Mobilização social
Os exemplos incluem:
desenvolvimento
comunitário, facilitação de
grupo, comunicação de
massa visando um alvo.

Advocacia
Os exemplos incluem:
conversas no parlamento,
organização política e
activismo, ultrapassar a
inércia burocrática.

Figura 2.1: Um modelo de resultados para a promoção da saúde (Nutbeam, 2000, p.262)

Os resultados de promoção da saúde representam os factores pessoais, sociais e
estruturais que podem ser modificados para mudar os determinantes da saúde (isto é,
resultados de saúde intermediários). Esses resultados também representam o alvo mais
imediato das actividades de promoção da saúde planeadas. Dentro deste nível do modelo, a

literacia em saúde refere-se às competências pessoais, cognitivas e sociais que determinam a
habilidade dos indivíduos para terem acesso, compreenderem e usarem a informação para
promoverem e manterem uma boa saúde. Isso inclui resultados que estão tipicamente
relacionados com a educação para a saúde, tais como: aumento do conhecimento e da
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compreensão sobre os determinantes da saúde; mudança de atitudes e motivações em relação
aos comportamentos de saúde e aumento da auto-eficácia em relação às tarefas definidas. Este
nível do modelo também distingue a acção e influência social que descreve os resultados dos
esforços para salientar as acções e controlo dos grupos sociais sobre as determinantes da saúde
– ilustrado pelos esforços para trabalhar eficazmente com eles e promover a saúde dos grupos
marginalizados. E, para terminar, descreve as políticas públicas de saúde e práticas

organizacionais que são o resultado dos esforços para ultrapassar as barreiras estruturais para a
saúde – tipicamente o resultado da advocacia política e as conversas entre os membros do
parlamento que podem levar a mudanças legislativas.
No modelo, as acções de promoção da saúde incluem a educação para a saúde, esforços
para mobilizar a energia colectiva das pessoas, recursos, competências para melhorar a saúde e
advocacia para a saúde. Um programa de promoção da saúde típico consiste em intervenções
que visam todos os três factores identificados acima como os resultados de promoção da saúde.
A figura 2.1 também mostra a ponte entre uma intervenção (descrita na linha de base
como acções de promoção da saúde) e o objectivo da intervenção (descrita na terceira linha do
modelo como modificação das determinantes da saúde). Esses resultados de promoção da
saúde são a ponte entre o que fazemos e o que estamos a tentar adquirir nas intervenções da
promoção da saúde. O uso deste modelo coloca a educação para a saúde e a comunicação
dentro do contexto mais amplo da promoção da saúde e salienta a literacia em saúde como o
resultado chave da educação para a saúde.
No exame que fez da literatura em saúde Nutbeam (2000), tendo em atenção que as
fortes ligações entre a literacia e a literacia em saúde são essenciais para considerar as
mudanças na educação para a saúde e nos programas de comunicação, propôs um modelo que
mostra o que é que a literacia em saúde nos capacita a fazer. Este modelo inclui três níveis
hierárquicos: literacia em saúde funcional, literacia em saúde interactiva e literacia em saúde
crítica (figura 2.2).
A Literacia funcional/ básica reflecte os resultados da educação para a saúde tradicional,
baseada na comunicação de informação factual sobre riscos para a saúde e sobre como usar o
sistema. Inclui competências de leitura e escrita básicas para compreender e seguir mensagens
de saúde simples e capacitar os indivíduos para funcionar eficazmente em todas as situações do
dia-a-dia. Estas actividades, geralmente resultam em benefícios para o indivíduo, mas também
podem beneficiar a população, por exemplo, promovendo a participação em campanhas de
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imunização ou rastreio. Tipicamente, estas abordagens não convidam à comunicação interactiva
nem promovem o desenvolvimento de competências e a autonomia.
A Literacia interactiva/ comunicação , é uma literacia mais avançada que inclui
competências cognitivas e interpessoais para gerir a saúde em parceria com os profissionais,
Nível de literacia em
saúde e objectivo
educativo
Literacia em saúde
funcional:
comunicação
e
informação

Conteúdo

Resultado
Benefícios individuais
Benefícios
comunitários/ sociais
Aumentar
o
Aumentar
a
conhecimento sobre
participação
em
os riscos e sobre os
programas de saúde na
serviços de saúde, de
população (rastreios e
acordo com as
imunização).
acções estabelecidas
previamente.

Exemplos de actividades
educativas

Literacia em saúde
interactiva:
desenvolvimento de
competências
pessoais (skills)

Como acima e
oportunidades para
desenvolver
competências num
ambiente que lhes
proporcione suporte.

Melhorar
a
capacidade para agir,
melhorar a motivação
e a auto-confiança.

Melhorar
as
capacidades para
influenciar as normas
sociais, interagir com os
grupos sociais.

Adaptar a comunicação
em saúde às necessidades
específicas; facilitação da
auto-ajuda
na
comunidade; combinação
dos diferentes canais para
a comunicação.

Literacia em saúde
crítica: capacitação
pessoal
e
da
comunidade

Como acima e dar
informação sobre as
determinantes sociais
e económicas da
saúde
e
oportunidades para
adquirir políticas e/
ou
mudanças
organizacionais.

Melhorar a resiliência
individual para a
adversidade social e
económica.

Melhorar a capacidade
para agir sobre as
determinantes da saúde
sociais e económicas e
melhorar a capacitação
da comunidade.

Proporcionar conselhos
técnicos para o suporte da
acção
comunitária,
defender (advogar) a
comunicação para os
líderes comunitários e
políticos; facilitar o
desenvolvimento
comunitário.

Transmissão
de
informação factual
sobre os riscos para a
saúde e utilização dos
serviços de saúde.

Transmitir informação
através dos canais
existentes,
das
oportunidades de contacto
interpessoal e da
disponibilidade dos média.

Figura 2.2: Níveis de literacia em saúde (Nutbeam, 2000, p.266)

participar nas actividades do dia-a-dia, extrair informação e significado das diferentes formas de
comunicação e aplicar a nova informação para mudar as circunstâncias. Este nível de literacia
reflecte os resultados das abordagens de educação para a saúde que foram evoluindo nos
últimos 20 anos, uma vez que é focada no desenvolvimento das competências pessoais e na
criação de ambientes de suporte. Esta abordagem da educação é dirigida para melhorar a
capacidade pessoal para agir com independência usando o conhecimento de que dispõe,
especificamente para melhorar a motivação e a auto-confiança para agir sobre os conselhos
recebidos. Como no primeiro nível, estas actividades resultarão em benefícios individuais, em vez
resultarem em benefícios para a população. Esta forma de educar para a saúde, pode ser
encontrada em muitos programas actuais de educação para a saúde nas escolas orientados,
para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais e resultados comportamentais.
A Literacia crítica consiste na aplicação das competências cognitivas mais avançadas e
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das competências sociais na análise crítica da informação, para exercer um grande controlo
sobre os acontecimentos e situações da vida, aumentar a consciência e participar em acções
orientadas para ultrapassar as barreiras para a saúde. Os resultados do desenvolvimento
cognitivo e das competências estão orientados quer para apoiar uma acção política e social
eficaz, quer para uma acção individual. Dentro deste paradigma, a educação para a saúde pode
envolver a comunicação de informação e o desenvolvimento de competências que instiguem a
praticabilidade política e as possibilidades organizacionais de várias formas de acção, orientadas
para as determinantes da saúde sociais, económicas e ambientais. Este tipo de literacia em
saúde pode estar mais obviamente ligado, em paralelo, ao benefício da população e do indivíduo.
Neste caso, a educação para a saúde está orientada para melhorar as capacidades individuais e
da comunidade para agir sobre essas determinantes da saúde ambientais, económicas e sociais
(ver capítulo II.4 e capítulos III e IV).
Esta classificação indica que os diferentes níveis de literacia permitem progressivamente
uma maior autonomia e capacitação pessoal. A progressão entre os níveis não está dependente
só do desenvolvimento cognitivo, mas também da exposição a diferentes informações/
mensagens (conteúdo da comunicação e método) e da resposta pessoal a essas comunicações
(mediada pelas competências pessoais e sociais e auto-eficácia em relação ao problema
definido).
Ao relacionar esta interpretação com o modelo de resultados para a promoção da saúde
(figura 2.1) o investigador chama a atenção para o facto de uma leitura lateral e vertical do
modelo mostrar claramente que as relações entre educação, literacia em saúde e outros
resultados de promoção da saúde se localizam na literacia de saúde crítica. Por exemplo, no
plano vertical, melhorar a literacia em saúde pode possibilitar a escolha de um estilo de vida
saudável e apoiar o uso eficaz dos serviços de saúde, incluindo a concordância com os regimes
de tratamento. A leitura lateral, também indica programas educativos orientados para a
aquisição da literacia de saúde crítica que melhorarão a capacidade para a acção social.
Neste âmbito, é vital que as escolas possam desenvolver nas pessoas jovens o mais alto
nível de conhecimentos e competências (skills) que os capacitem para serem participantes
activos no desenho das políticas e práticas que têm impacto na sua própria saúde e na saúde da
sua comunidade e país. Os estudos da última década têm indicado o potencial pela abordagem
nos lugares (settings) para a saúde, nomeadamente, a escola, quando operacionalizada como
uma Escola Promotora de Saúde. A Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde (WHO:
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European Network of Health Promoting School. http://www.who.dk/ENHPS), apresenta esta
organização estratégica das escolas baseada num modelo social de saúde que enfatiza, quer a
organização da escola quer a do indivíduo “como um todo”. O aluno, deverá ser colocado no
coração do modelo e visto como um todo individual dentro de um ambiente dinâmico. Esta
abordagem cria um ambiente social de muito suporte que influencia as visões, percepções e
acções de todos os que fazem parte da comunidade escolar e gera um clima positivo que
influencia a maneira como as pessoas jovens formam as suas relações, tomam decisões e
desenvolvem os seus valores e atitudes. Neste contexto, é possível aos jovens tornarem-se bem
educados e saudáveis e ajudar a reduzir as desigualdades sociais ao contribuir para a saúde e o
bem estar da sociedade.
A organização estratégica das escolas promotoras de saúde é promissora e irá
possibilitar a aquisição de resultados da literacia em saúde (WHO, 1996 a, WHO, 1996b) ao
criar possibilidade para os alunos fazerem aquisições de quatro categorias: (1) competências
( skills ) de aprendizagem ao longo da vida; (2) competências e comportamentos; (3)
conhecimento cognato específico e destrezas; e (4) auto-atributos (St Leger e Nutbeam citado
por St Leger, 2001). Na opinião de St Leger (2001) a construção desses blocos é necessária
quer para a saúde quer para os resultados educativos e é fundamental para a literacia em
saúde. Recorrendo à área da nutrição, esse investigador mostra como a construção desses
blocos leva a resultados de aprendizagem que estão dependentes da aquisição pelos estudantes
de cada um dos três níveis de literacia em saúde de Nutbeam.
Na primeira categoria, a responsabilidade da escola para construir competências de
aprendizagem ao longo da vida em nutrição, é fundamental para a adaptação das pessoas a
novas dietas e para saber lidar com mudanças que têm que ser feitas nas dietas, que podem
ocorrer, por exemplo, por causa de acontecimentos da vida, tais como: ser pais, diagnóstico de
uma doença e a compreensão de um debate sobre problemas relevantes da comunidade, e.g.,
comida geneticamente modificada. Na segunda categoria, as escolas também estão
encarregadas do desenvolvimento de certas competências que levam a comportamentos
adequados, e.g.: ser capaz de ler habilita a examinar os rótulos da comida; conseguir contar
capacita para compreender os preços/ unidades de volume ou peso da comida e facilita o
equilíbrio entre o preço e a dieta; ser capaz de cozinhar capacita para ser auto-suficiente e para
proporcionar oportunidades de interacções sociais. Na terceira categoria, conhecimento cognato
e destrezas (skills), a escola exige que o aluno seja educado em alimentação e nutrição para ser
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capaz de compreender as funções dos nutrientes e a constituição dos alimentos e apreciar a
dimensão cultural da alimentação. Finalmente, na categoria de auto-atributos, a escola capacita
os alunos para lidarem com as pressões da imagem do corpo e, também, a usarem a
alimentação como uma parte na construção das suas relações sociais.
Um estudo realizado no sistema de saúde sobre o potencial para melhorar a literacia em
saúde funcional, interactiva e crítica entre os diabéticos (Levin-Zamir, Peterburg, 2001) mostrou
que os pacientes compreendiam os princípios do tratamento da diabetes e a necessidade de
prevenir complicações, tinham motivação e auto-eficácia para adoptar mudanças nos estilos de
vida e manifestavam intenções comportamentais para a auto-gestão da mudança de
comportamento, e.g.: perda de peso, parar de fumar e começar a actividade física. Também se
observaram mudanças nos comportamentos de saúde a nível dos hábitos alimentares,
actividade física, parar de fumar, tomar a medicação, andar a pé e uso apropriado dos serviços
de saúde.
Numerosos estudos têm demonstrado que muito material escrito como folhetos,
instruções de medicamentos e formas de segurança exigem um alto nível de leitura. Os
indivíduos com uma literacia em saúde limitada estão em desvantagem na sua capacidade para
obter, processar e compreender quer informação escrita quer informação oral, por exemplo,
sobre o cancro. Esses indivíduos também podem estar limitados na sua habilidade para aceder e
orientar-se no sistema de cuidados para o cancro, tomar decisões de saúde apropriadas e agir
de acordo com a informação de cuidados de saúde (Davis, Williams, Marin, Parker, Glass,
2002). Por exemplo, um estudo sobre a literacia em saúde na mulher (Greenberg, 2001) mostra
que mesmo as mulheres com ensino superior têm dificuldades em compreender a informação
sobre os benefícios e os riscos da mamografia.
Renkert e Nutbeam (2001) aplicaram o conceito de literacia em saúde para definir os
resultados de literacia para a saúde materna. Especificamente, definiram essa literacia como as
competências cognitivas e sociais que determinam a motivação e a capacidade da mulher para
ter acesso, compreender e usar a informação de maneira a promover e a manter a sua saúde e
a da sua criança. No desenvolvimento do estudo que realizaram sobre as oportunidades para
melhorar a literacia em saúde materna através da educação pré-natal, a hipótese foi que o foco
para melhorar a literacia em saúde como um resultado, pode ajudar a reconstruir o que se
pensa sobre o conteúdo e o método das aulas pré-natais. Foi colocada a hipótese,
posteriormente apoiada pelos resultados da investigação, que os educadores não teriam que
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lutar para incluir no programa educativo tudo o que há para saber sobre a gravidez, parto e
maternidade se se focassem mais em proporcionar à mulher as competências que ela pode usar
e a capacitarem para fazer escolhas educadas.
Os estudos em comunicação da informação sobre saúde (Kerka, 2003; Greenberg,
2001) mostram que a simplificação da literatura médica ou a linguagem facilmente
compreensível e o uso de ajudas visuais e de símbolos gráficos directamente representativos de
uma ideia (ideogramas), deveriam ser usados para os indivíduos com baixa literacia. Embora
Greenberg (2001) sugira que todos beneficiariam com orientações de compreensão fácil, Davis,
Williams, Marin, Parker, Glass (2002) defendem que a literacia funcional é específica do
contexto. Por exemplo, defendem que é provável que falte a muitos indivíduos, com todos os
níveis de literacia, uma compreensão clara sobre as orientações para o controlo do cancro e as
recomendações de rastreio. Os seus estudos revelam que nos indivíduos a quem tem sido feito o
rastreio de cancro, falta-lhes a compreensão básica para entenderem o resultado do teste. Da
mesma maneira, pode faltar aos doentes com cancro o conhecimento adequado para as
recomendações do tratamento e as opções de ensaio clínico. Os doentes com níveis de literacia
em saúde inadequados fazem um grande esforço para compreender os termos do controlo do
cancro como screening, conceitos básicos de anatomia como cólon e conceitos tais como tumor,

lesão e cura. Na opinião destes investigadores, dado o aumento das opções e a complexidade
dos cuidados face ao cancro, que exigem muito envolvimento dos doentes nas tomadas de
decisão, a literacia em saúde é cada vez mais importante. O problema ainda é exacerbado pela
grande prevalência de baixo nível de literacia em saúde nos mais idosos onde o cancro existe
frequentemente.
A reanálise da epidemia da infecção pelo VIH/SIDA tem trazido novos dados para a
literacia e literacia em saúde. O relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF,
2000), Relatório do Progresso das Nações 2000, mostra que há uma alta incidência de
professores com VIH/ SIDA na sub-África Sariana. No relatório estima-se que 860 000 crianças
perderam os seus professores com SIDA em 1999. Por razões que ainda não estão totalmente
claras, a seroprevalência do VIH é muito alta entre os professores e os administradores das
escolas. Por exemplo, na Zâmbia morreram 1 300 professores nos primeiros 10 meses de
1998, mais duas vezes do número de mortes em 1997 e dois terços do número de professores
treinados anualmente. Esta alta quantidade de mortes nos professores mostra claramente, como
Davis e colaboradores (2002) já tinham referido para outras situações de saúde, que a literacia
74

geral e a literacia em saúde não estão necessariamente associadas, sendo a última específica do
contexto. A reforçar essa opinião, Kickbusch (2001) refere que as altas quantidades de mortes
nos professores podem parcialmente ser explicadas pelo facto de muitos professores serem
mulheres e na maior parte dessas culturas, a mulher não ter muito poder em relação ao seu
papel na família e ser o marido que manda no comportamento sexual. A investigadora realça que
é importante clarificar o problema do “poder” na literacia em saúde. A falta de preocupação com
a capacitação tem vindo a ser uma das razões porque os esforços de literacia a grande escala à
volta do mundo têm falhado, nomeadamente, muitos esforços em educação para a saúde,
particularmente, os que estão relacionados com a saúde sexual e reprodutiva da mulher. O
acesso à informação e conhecimento, o consentimento informado e as competências de
negociação têm que fazer parte do esforço do desenvolvimento global das pessoas. Apesar de
serem capazes de pesar os riscos das várias alternativas, as pessoas frequentemente não têm
escolhas. As opções e complexidades crescem nos países desenvolvidos e a separação entre os
níveis de saúde das pessoas nos países desenvolvidos e em desenvolvimento torna-se cada vez
mais obvia à escala global.
A literatura sugere que uma disseminação eficaz da literacia em saúde pública tem um
papel importante nas decisões do público em geral na procura de medidas de saúde preventivas
e dos serviços de saúde (Hsu, Johnson e Brooks, 2003). Os estudos revistos por Hsu e
colaboradores (2003) mostraram que estudos em dois hospitais diferentes sugerem que a
literacia dos pacientes com diabetes, hipertensão e asma foi fortemente correlacionada com o
conhecimento sobre a doença e competências para a gestão da doença, mesmo depois de ter
sido aferido para as co-variáveis sócio-demográficas. De acordo com os autores, estas
investigações sugerem que aumentar a literacia é uma componente crítica para melhorar o bemestar público e, no contexto da saúde pública, melhorar a literacia é crucial no trabalho de
prevenção em saúde e na gestão apropriada das doenças.
De acordo com Kerka (2003), a informação em saúde na Internet é outro contexto em
que a literacia em saúde é crítica. Os utilizadores da Internet tendem a ter altos níveis de literacia
e um melhor acesso a grandes quantidades de informação sobre saúde disponíveis on-line.
Essas informações podem capacitar os consumidores para participarem activamente nos seus
cuidados de saúde e para mudarem as decisões dos profissionais dos cuidados de saúde e das
seguradoras. Além disso, a literacia crítica é crucial por causa das preocupações sobre a
validade e correcção dos leigos que acedem à informação, porque lhes pode faltar o background
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para a interpretar e porque há os potenciais perigos de auto-diagnóstico e tratamento. Num
estudo referido pela investigadora, a ciberliteracia crítica é necessária tanto para os indivíduos
com alto como com baixo nível de literacia, para que o uso da informação sobre saúde baseada
na Internet seja eficaz e seguro.
No século XXI a Internet está a ser ubíqua, acessível pelos telemóveis, relógios e outros
meios novos. Os conselhos dados pela web serão conselhos interligados e interactivos. Esta
forma de comunicação não poderá ser perdida na tecnologia, tem que se enviar a mensagem

certa, para a pessoa certa, na altura certa e com o resultado pretendido. A comunicação
científica estratégica poderá usar a investigação (formativa) e explorar o uso da disseminação de
novas parcerias e redes de trabalho (e.g., novas tecnologias, empresas e publicações dos média
e acontecimentos especiais). A abordagem da comunicação baseada na ciência, também deverá
fornecer continuamente resultados das actividades científicas para fazer adaptações e
proporcionar feedback, no sentido de ressaltar o conhecimento para o futuro e gerar o interesse
dos receptores e uma acção apropriada. As estratégias de comunicação eficazes não manipulam
nem dizem ao público o que pensar, mas sobre o que pensar. Esta forma de educação pode ter
um grande impacto nos nossos esforços de educação para a saúde promovendo o
desenvolvimento de informação, conhecimento e sabedoria para além da escola e do sistema de
saúde. Os consumidores e os profissionais terão novas oportunidades para criar, distribuir e
obter informação em saúde, incluindo o acesso à informação remota via World Wide Web escrita
individualmente, materiais multimédia, jogos de computador interactivos, imagens de alta
resolução e áudio e outra tecnologia multimédia. De acordo com Ratzan (2001), as novas
tecnologias de comunicação oferecem oportunidades educativas que ajudam os indivíduos a
estarem mais envolvidos com as suas decisões de saúde ou de tratamentos, porque permitem
atingir o conhecimento e a habilidade para aceder ao sector dos serviços de saúde para mais
informação e, finalmente, desenvolver as habilidades dos indivíduos para tomarem decisões
baseados numa “verdadeira” base de conhecimentos de saúde.
As campanhas dos meios de comunicação de massa são desenvolvidas com materiais
audiovisuais usados para melhorar o conhecimento e obter a concordância com
comportamentos particulares (e.g., spots televisivos Portugueses sobre o uso do preservativo).
Esses métodos visam promover a literacia em saúde funcional. Presumem que a saúde é muito
valorizada e que as pessoas estão ansiosas para mudar o seu comportamento e com vontade de
o fazer para melhorar a saúde (Wang, 2000). O entretenimento dos média é uma estratégia de
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educação que ajuda muito em situações de saúde que envolvem negociação. Alguns estudos
indicam que discussões sobre imunização em novelas, realmente aumentam o número de mães
que procuram a vacinação para os seus filhos. O resultado desejado da negociação é que as
pessoas participem mais eficazmente nas tomadas de decisão através do trabalho com os
grupos da comunidade, parcerias público/ privado e outras partes interessadas (Ratzan, 2001).
Wang (2000) discute as três diferenças maiores entre educação e slogans de
publicidade: a educação para a saúde consiste numa grande variedade de informação, o
marketing social consiste em mensagens significativas isoladas que são apresentadas às
pessoas; a educação para a saúde é um processo de resolução de problemas para ser realizado
pelo educador e pela comunidade em conjunto, o marketing social envia mensagens para todas
as pessoas e espera-se que todas as interpretem da mesma maneira para atingir os resultados
desejados; e a educação em saúde envolve um alto nível de comunicação, enquanto o marketing
social envolve o envio de mensagens num só sentido sem feedback dos que a recebem. Na sua
opinião, o marketing social não é uma iniciativa de muito sucesso e deverá ser substituído por
uma educação mais participativa para atingir a literacia crítica.
Sumário
Na discussão internacional de promoção da saúde sobre o conceito de literacia em
saúde, o ponto de partida para o debate foi a contribuição de Don Nutbeam (Kickbusch, 2002).
Nutbeam (2000) propôs a literacia em saúde como o resultado chave da medida de promoção
da saúde e sugeriu que as medidas podiam ser desenvolvidas para três domínios da literacia em
saúde: literacia em saúde funcional, literacia em saúde interactiva e literacia em saúde crítica.
Embora a educação e a literacia sejam determinantes importantes para a saúde, a literacia em
saúde está-se a tornar cada vez mais importante para o desenvolvimento económico e social. A
conexão entre literacia, saúde e bem-estar está a aumentar cada vez mais de importância não só
por causa da prevenção de doenças (e.g., SIDA, cancro), mas também porque as sociedades
estão cada vez mais dependentes do capital social que possuem. É possível que a pessoa que
apenas atinge o nível de literacia de saúde funcional, definido acima por Nutbeam, se sinta
severamente limitada na sua autonomia. Por exemplo, uma pessoa que é capaz de ler a
prescrição do uso da pílula e não é capaz de analisar a sua informação de acordo com as suas
necessidades ou as de um familiar ou amigo (e.g., dia da primeira toma, esquecimento de um
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comprimido, toma de um antibiótico) sente-se incapacitado para resolver o seu problema de
saúde sem recorrer a ajuda.
Falar de literacia em saúde é falar sobre capacitação, porque envolve a compreensão da
informação proporcionada e a habilidade para a julgar, examinar e usar no contexto da nossa
própria vida. O continuum sugerido pelos três níveis de literacia em saúde permite aumentar
progressivamente a autonomia na tomada de decisões e a capacitação pessoal demonstrada
através de acções dos indivíduos e comunidades (Nutbeam, 2000). No quadro 2.1, estão
aplicados à saúde sexual os resultados de aprendizagem das escolas promotoras de saúde que
Quadro 2.1: Resultados de aprendizagem em saúde sexual usando a abordagem compreensiva das escolas
promotoras de saúde
Competências de aprendizagem ao longo
da vida
 Aprender as modificações morfofisiológicas
do sistema reprodutor nas diferentes fases da
vida (e.g. desenvolvimento sexual intrauterino, desenvolvimento puberal,
fecundação, gravidez e menopausa/
andropausa);
 Reconhecer as modificações afectivocomportamentais nas diferentes fases da vida
(identidade sexual, imagem corporal,
orientação do desejo sexual, resposta sexual,
comportamento sexual e afectividade);
 Aprender quais são os problemas sexuais
no par ao longo da vida e formas de os
resolver;
 Conhecer como prevenir o cancro (e.g. de
mama, de testículo, de ovário, de útero, pelo
vírus do papiloma humano);
 Conhecer quais são os comportamentos de
risco e de prevenção das DSTs e de uma
gravidez não desejada;
 Aprender quais são as formas de violência
sexual nos vários locais e meios para as
prevenir ou denunciar;
 Conhecer qual é o sistema de apoio local,
nacional e internacional à saúde sexual e
reprodutiva nas diversas fases da vida;
 Usar competências de aprendizagem para
mudar as expressões da sua própria
sexualidade e da dos outros;
 Demonstrar capacidade para compreender
o debate sobre reprodução medicamente
assistida ou sobre clonagem embrionária e
reprodutiva.

Competências e
comportamentos
 Capacidade para ler formas
de consentimento escritas,
instruções (e.g. colocar o
preservativo, usar a pílula),
folhetos (e.g. benefícios e
riscos da mamografia) ou
outras informações de
cuidados de saúde escritas;
 Compreender a informação
oral e escrita dada pelos
médicos, enfermeiros,
farmacêuticos
ou
seguradoras;
 Habilidade para colocar o
preservativo;
Competências
para
adquirir/ comprar o
preservativo, pílula, etc.;
 Capacidade para ser
assertivo nas relações sociais;
 Capacidade para recorrer ao
sistema de saúde quando
necessita;
 Capacidade para agir no
sentido de resolver problemas
sexuais pessoais ou da
comunidade;
 Habilidade para intervir na
definição de políticas locais,
nacionais e internacionais de
promoção da saúde sexual.

Conhecimento
cognato específico
e competências
 Conhecer em
que consiste a
saúde sexual;
 Habilidade para
ser pró-activo na
vida em sociedade
e no casal;
 Compreender os
significados da
sexualidade dentro
de vários contextos
culturais.

Auto-atributos
 Capacidade para
tomar decisões em
tratamentos clínicos
relacionados com o
sistema reprodutor;
 Sentir-se
confortável com a
imagem corporal;
 Sentir-se
confortável com a sua
orientação sexual;
 Habilidade para
usar o preservativo
nas suas relações
amorosas;
 Capacidade para ser
assertivo com o seu
parceiro(a);
 Habilidade para agir
como catalizador das
mudanças dos pais
(e.g. para intervirem na
promoção da saúde
sexual dos jovens na
escola, melhorarem o
diálogo em casa);
 Habilidade para
intervir
democraticamente na
promoção da saúde
sexual.

permitem atingir os três níveis de literacia em saúde sugeridos por St Leger e Nutbeam, acima
referidos. Os exemplos sugeridos demonstram como é que esses níveis de literacia podem ser
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operacionalizados a nível da escola.
Esta nova abordagem das escolas promotoras de saúde para a saúde na escola tenta
aumentar o conhecimento dos alunos e as competências (skills) deslocando a saúde para um
domínio mais político e dinâmico e para proporcionar às pessoas jovens oportunidades para
desenvolverem competências de advocacia e o sentido de capacitação (Nutbeam, 2000). O
quadro 2.2. usa a matriz de Nutbeam da literacia em saúde e mostra exemplos do conteúdo,
resultados e actividades educativas para os três níveis de literacia em saúde sexual na escola.
Quadro 2.2: Adaptação dos níveis de literacia em saúde de Nutbeam (2000) à literacia em saúde sexual na
escola
Nível de literacia em saúde e objectivo educativo
Literacia em saúde funcional Literacia em saúde interactiva
Literacia em saúde crítica
Conteúdo

Resul
tados

Benefícios
individuais

Benefício
comunitário

Transmissão de informação
factual sobre:
 o que é e como se
expressa a sexualidade,
morfofisiologia dos sistemas
reprodutores, fertilidade
masculina e feminina
 identidade e papéis de
género, desenvolvimento
anormal dos genitais e
hermafroditismo
 como se configura e
expressa o desejo e a
resposta sexual humana
 variações
no
comportamento sexual
 o que é o abuso sexual
de menores, técnicas dos
agressores, reacções da
vítima e Lei
 concepção,
desenvolvimento
embrionário e fetal e parto
 infertilidade e métodos
alternativos à concepção
 clonagem terapêutica e
reprodutiva
 métodos contraceptivos
 aborto: métodos e lei
 meios de transmissão e
prevenção DSTs;como tratar
pessoas infectadas VIH.

Oportunidades para desenvolver competências
específicas, e.g.:
 resolução de problemas sobre: as funções e
regulação social da sexualidade; mudanças
afectivo- sexuais na puberdade; imagem corporal
e modelos de beleza; sonhos húmidos, erecção e
ejaculação; componentes do amor de Sternberg,
amizade, desejo sexual, atracção, paixão,
sedução, namoro; orientação do desejo sexual;
maternidade e paternidade responsáveis; RMA;
clonagem embrionária e clonagem reprodutiva;
quando ter a primeira relação sexual, tomar a
pílula e usar o preservativo; quem é o
responsável pela contracepção; consequências
de ter um filho quando se é jovem; aborto
 comunicação para desenvolver a sua própria
auto-estima e contribuir para melhorar a dos
outros;
 comunicação nas relações amorosas
(intimidade, críticas assertivas, pedir favores,
perguntar porquê, defender os seus direitos,
empatia, dizer não, habilidades não verbais)
 estabelecer contacto com as redes de apoio à
saúde sexual dos jovens existentes na
comunidade.
 comprar o preservativo/ pílula; colocar o
preservativo
 crítica sobre como é que os meios de
comunicação educam
 investigação na comunidade sobre os
assuntos/ problemas.

Aumentar o conhecimento
sobre os riscos e os
factores protectores da
saúde sexual e sobre os
serviços de saúde.
Aumentar a participação
em programas de saúde
na população (rastreios e
imunização).

Ser independente e cuidar da nossa própria
saúde através de comportamentos relacionados
com a saúde (e.g. ser assertivo, usar
preservativo) e ter acesso aos serviços e
informação de saúde.
Melhorar as capacidades para influenciar as
normas sociais e interagir com os grupos
sociais.
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Reunir informação sobre as
determinantes sociais e
económicas da saúde sexual e
maneiras para afectar políticas
e/
ou
mudanças
organizacionais a nível de, e.g.:
 aspectos histórico-sociais da
sexualidade no meio onde vive,
país e vários países
 estereótipos, discriminação
de género e sexismo
 discriminação
da
homossexualidade
 discriminação das pessoas
infectadas ou afectadas pelo
VIH/ SIDA
 desenvolver o suporte dos
pais na saúde sexual e
reprodutiva dos jovens (e.g.
participar na educação sexual
na escola e em casa, ajudar a
resolver situações de gravidez
não desejada, etc.)
 melhorar/ criar suporte na
escola e na comunidade para a
saúde sexual e reprodutiva
 prevenção de abuso sexual de
menores
 debate sobre RMA ou sobre
clonagem embrionária e
reprodutiva.
Capacidade para participar
em acções na comunidade
para melhorar a sua própria
saúde e a dos grupos.
Melhorar a capacidade para
agir sobre as determinantes
da saúde sociais e
económicas e melhorar a
capacitação da comunidade.

Exemplos de actividades educativas

Quadro 2.2: Adaptação dos níveis de literacia em saúde de Nutbeam (2000) à literacia em saúde sexual na
escola (continuação)
Literacia em saúde funcional
Actividades baseadas na
turma com alunos como
“professores” e professores
como facilitadores da
aprendizagem e.g.:
 tempestade de ideias em
grupo ou turma, grupos de
estudo,
grupos
de
investigação,
painéis
integrados
 investigação na biblioteca,
internet ou em guias de
actividades/ livros
 realização de pequenos
questionários, fichas de
trabalho, prática laboratorial
 produção de material
didáctico sobre os temas
tratados.

Nível de literacia em saúde e objectivo educativo
Literacia em saúde interactiva
Actividades baseadas na turma com alunos
como “professores” e professores como
facilitadores da aprendizagem, e.g.:
 investigação na biblioteca, internet ou na
sociedade para construir papéis no Role Playing
 visualização de filmes, publicidade,
programas educativos na TV, rádio, Internet ou
revistas e análise crítica
 treino de assertividade
 tarefas individuais envolvendo no currículo a
comunidade fora da escola e.g. envolvimento
dos pais e/ou outros na definição de papéis
e/ou sua representação em jogos de
simulação; envolvimento de familiares ou
outros na construção de estudos de caso e/ou
na sua análise
 tarefas para analisar os problemas de saúde
sexual actuais e os discutir na escola com
combinação dos diferentes canais para a
comunicação
 interacção através de fóruns da Internet com
colegas de outros países
 elaboração e aplicação de questionários,
entrevistas ou de observações sistemáticas
para recolha de dados na comunidade
 facilitação da ajuda na comunidade e
combinação dos diferentes canais para a
comunicação: visitas aos Centros de Saúde e
interacção através de fóruns da Internet com
profissionais.

Literacia em saúde crítica
Actividades orientadas para a
acção
individual
e
comunitária, e.g.:
 trabalho de pequenos
grupos com outros colegas na
escola, para educação de
pares
 envolvimento nos problemas
da comunidade escolar que os
alunos escolheram e com os
quais confrontam as políticas
e práticas actuais
 agir como catalizadores de
mudanças nos pais
 agir no sentido de resolver
problemas sexuais pessoais ou
da comunidade
 intervenção na definição de
políticas locais, nacionais e
internacionais de promoção da
saúde sexual e.g., participação
em congressos ou reuniões
científicas.

O uso do conceito de literacia em saúde da definição da Organização Mundial de Saúde
é um contributo para continuar a transição dos métodos tradicionais de educação para a saúde

top-down para métodos bottow-up de capacitação e participação (capítulo II, 2.2.3). As
abordagens de promoção da saúde passarão a ser focadas no desenvolvimento de competências
e da confiança para fazer escolhas certas que melhorem os resultados da saúde individual, em
vez de estarem focados na transmissão de informação. O nível de literacia crítica deverá ser
atingido para que os indivíduos tenham a habilidade para procurar informação, estabelecer a sua
validade e usá-la para exercer um grande controle sobre as determinantes da saúde e fazer
escolhas de saúde bem informadas (Renkert, Nutbeam, 2001).

2.2.3. Apresentação global dos modelos de promoção e educação para a
saúde na escola: uma mudança progressiva até ao século XXI
O objectivo muito explícito da promoção da saúde, pela primeira vez expresso na Carta de
Ottawa, é “o processo de capacitar as pessoas para aumentarem o conhecimento sobre a sua
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saúde e a melhorar” (WHO, 1986). Como consequência, a tarefa é identificar e medir os factores
que aumentam o controle das pessoas sobre a sua saúde, quer dentro do contexto das suas
vidas do dia-a-dia, quer dentro dos cuidados do sistema de saúde. Desde o início, com a

Declaração de Alma-Ata em Cuidados de Saúde Primários: Saúde para Todos no Ano 2000
(WHO, 1978), o objectivo é aumentar os recursos para a saúde (por exemplo, através da
capacitação das pessoas e da melhoria dos ambientes em que elas fazem as escolhas
saudáveis). Nutbeam (1996) argumentou que é necessário focarmo-nos nos resultados da
promoção da saúde, o que significa colocar a ênfase nos factores pessoais, sociais e estruturais
que podem ser modificados para mudar as determinantes da saúde. Tem sido produzida uma
extensiva análise das determinantes sociais da saúde que dá suporte a essa orientação (e.g.
Marmot, Wilkinson, 1999). De acordo com Kickbush (2002) os esforços de investigação e
intervenção deveriam ser baseados num modelo ecológico, que é melhor operacionalizado pelas
abordagens ambientais sociais para a saúde e por intervenções em saúde. Isto requer um foco
muito mais forte nas populações e nas comunidades do que nos indivíduos. Esse foco foi
colocado por Jensen (1994 a, 1994b, 1995, 1997 a, 1997b, 2000) ao desenvolver a abordagem
da competência de acção para a educação para a saúde nas escolas promotoras de saúde na
Dinamarca e ao realçar os conceitos e os modelos de educação para a saúde democrática,
dentro dos paradigmas da educação para a saúde.
Actualmente, a área da educação para a saúde nas escolas compreende uma
multiplicidade de métodos específicos, modelos e direcções. Hagquist e Starrin (1997)
construíram uma tipologia para analisar os modelos de educação para a saúde que aplica, em
parte, a estratégia para a mudança – top-down ou bottow-up – que é caracterizada na educação
para a saúde e, em parte, a organização contextual – limitada ou ampla – dentro da qual a
educação para a saúde é desenvolvida. Desta maneira, definiram quatro tipos principais de
modelos: (1) modelos de educação tradicional que são caracterizados por estratégias top-down
para a mudança e uma organização contextual limitada, principalmente praticados na sala de
aula, onde os alunos são, a maior parte do tempo, receptores passivos da informação; (2)

modelos educacionais modernos que são caracterizados por estratégias bottow-up para a
mudança e uma organização contextual limitada, principalmente praticados na sala de aula,
onde os alunos tomam uma parte activa; (3) modelos de projecto (planner models) que são
caracterizados por estratégias top-down para a mudança e uma organização contextual ampla,
onde a escola inteira e, por vezes, a comunidade fora da escola é incluída na educação para a
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saúde; e (4) modelos de capacitação (empowerment models) que são caracterizados por uma
estratégia para a mudança bottom-up e uma organização contextual ampla, onde a orientação
participativa é essencial e o ambiente da escola e as condições sociais são consideradas mais
importantes para a educação para a saúde (quadro 2.3).
Quadro 2.3: Modelos para a educação para a saúde nas escolas – uma tipologia (Hagquist, Starrin, p.226)
Organização contextual
Estratégia
para
a
mudança

Top- down
Bottom-up

Limitado
Modelos educativos
tradicionais
Modelos educativos
modernos

Amplo
Modelos de projecto
(Planner models)
Modelos de capacitação
(Empowerment models)

O quadro 2.3 mostra a tipologia em que os vários modelos de educação para a saúde
nas escolas podem ser colocados. Segundo os autores, alguns métodos e modelos de educação
para a saúde nas escolas podem facilmente ser colocados numa das quatro “caixas” da
tipologia, enquanto outros estão nos limites ou podem ser assinalados em várias caixas. Certos
modelos são mutuamente exclusivos, enquanto outros são complementares e outros ainda são
modelos encaixados, isto é, formam um modelo constituído dentro do grande modelo.
De acordo com Hagquist e Starrin (1997) os modelos educativos tradicionais são
caracterizados por uma estratégia para a mudança top-down e uma organização contextual
limitada. Historicamente, a educação para a saúde nas escolas tem sido desenvolvida de uma
maneira muito semelhante ao ensino tradicional escolar, com uma disseminação directa do
conhecimento. Estes modelos educativos tradicionais baseiam-se no pressuposto de que, se
forem apresentados factos aos alunos eles poderão tomar decisões racionais. Esta abordagem
tem sido praticada principalmente nas salas de aula, com os alunos sendo, a maior parte das
vezes, recipientes passivos da informação. É caracterizada por ser focada no indivíduo e
concentrar-se nos comportamentos relacionados com a saúde. Ao longo do tempo, estes
modelos têm sido gradualmente modificados à luz da experiência, com a mudança de atitudes a
ser vista como uma variável “intermediária” entre os factos que são fornecidos e a modificação
comportamental. Nutbeam (1998) recorda que nos países desenvolvidos, durante a década 60 e
70 a educação para a saúde era um instrumento fundamental da promoção da saúde,
desenvolvendo experiências de campanhas de saúde dirigidas directamente para a prevenção de
doenças não transmissíveis, através da promoção de estilos de vida saudáveis. No entanto,
muitas destas campanhas iniciais foram caracterizadas pela sua ênfase na transmissão de
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informação e foram baseadas em compreensões relativamente simplistas da relação entre
comunicação e mudança de comportamento. Segundo o autor, ao longo do tempo, foi-se
tornando aparente que as campanhas focadas só na transmissão de informação falhavam por
não ter em atenção as circunstâncias sociais e económicas dos indivíduos e, como
consequência, não atingiam os resultados que tinham sido esperados em termos do seu impacto
nos comportamentos de saúde.
Os modelos educativos modernos da tipologia de Hagquist e Starrin (1997) (quadro 2.3)
são caracterizados por uma estratégia para a mudança bottow-up e uma organização contextual
limitada. Muitas vezes, são fortemente baseados no comportamento e em variáveis sociais e
psicológicas. Como nos modelos tradicionais, estes modelos são principalmente aplicados na
sala de aula mas, em contraste com eles, os alunos são participantes activos. A sua
característica principal é serem centrados no indivíduo e no grupo (colegas) e orientados para o
desenvolvimento de competências (skills) sociais, competências de resistência e competências
gerais.
Segundo os autores, as teorias de aprendizagem social, por exemplo, que se centram
nos factores que influenciam o comportamento, em vez de no comportamento em si,
caracterizam muitas das novas abordagens e métodos de trabalho que se têm tornado aceites
na educação para a saúde nas escolas. Dentro deste grupo dos modelos mais inovadores,
apesar de haver muitas orientações de programas diferentes, há dois tipos principais de
programas que podem ser distinguidos: programas afectivos que visam encorajar o
desenvolvimento emocional e criar competências sociais; e programas de influência social que
tentam proporcionar as competências (skills) necessárias para enfrentar situações concretas. O
treino afectivo do grupo inclui programas que incorporam a clarificação de valores, a definição de
objectivos, tomadas de decisão, construção da auto-estima e gestão do stress. A influência social
do grupo inclui programas que integram competências de resistência, competências de vida e
crenças normativas. Os programas de treino de competências de resistência, por exemplo,
concentram-se em ensinar como resistir à pressão do par para beber álcool (especificamente o
par e competências de resistência sociais). Esses programas de competências de resistência ou
recusa tentam desenvolver a auto-consciência das crianças e as habilidades de comunicação.
Neste tipo de treino de competências, os exercícios práticos tais como role-playing, são comuns.
Os programas que se concentram no que se conhece como crenças normativas, também
pertencem a este tipo de programas de prevenção baseados em estratégias para a influência
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social. Embora os programas inovadores difiram consideravelmente na forma e no conteúdo dos
modelos de transferência de conhecimento tradicionais, eles também são uma forma de
programas educativos dentro da organização do currículo.
Várias teorias de mudança de comportamento foram desenvolvidas para orientar este
tipo de programas educativos. A teoria de Azjen e Fishbein para o comportamento planeado
(Fishbein, Azjen, 1975; Azjen, Fishbein, 1980; Azjen, 1998) e a teoria de aprendizagem social de
Bandura (Bandura, 1986, 1989, 1992) têm ajudado a identificar e explicar as relações
complexas entre conhecimento, crenças e normas sociais percebidas e proporcionam uma
orientação prática nos conteúdos dos programas educativos para promover a mudança de
comportamento num dado conjunto de circunstâncias.
O pressuposto central da Teoria da Acção Racional de Azjen e Fishbein é que as pessoas
agem racionalmente ao utilizarem e processarem sistematicamente toda a informação de que
dispõem para tomarem decisões (Fishbein, Azjen, 1975; Azjen, Fishbein, 1980; Azjen, 1998).
De acordo com esta teoria, o determinante imediato do comportamento é a intenção que a
pessoa tem de o realizar (e.g., usar o preservativo todas as vezes que tenho relações sexuais). As

intenções comportamentais reflectem o grau de motivação da pessoa para realizar o
comportamento, ou seja, da sua força de vontade para o realizar (e.g., tenho intenção de usar o
preservativo todas as vezes que vou ter relações sexuais). Por sua vez, os determinantes das
intenções são as atitudes da pessoa face ao comportamento, isto é, o facto de se sentirem
favoráveis ou desfavoráveis face à realização do comportamento (e.g., eu tenho vontade de usar
o preservativo todas as vezes que vou ter relações sexuais) e o grau de pressão normativa
percepcionada – norma subjectiva – para o realizar (e.g., a maior parte das pessoas pensa que
eu devo usar o preservativo todas as vezes que vou ter relações sexuais). A norma subjectiva é
função da percepção que a pessoa tem sobre a pressão dos outros para realizar o
comportamento – crenças normativas –, ponderada pela sua motivação para agir ou não de
acordo com essas pessoas ou grupos (e.g., os meus pais pensam que eu devo usar o
preservativo todas as vezes que vou ter relações sexuais, os meus amigos também pensam o
mesmo X em relação aos comportamentos de saúde eu quero fazer o que os meus pais e os
meus amigos pensam que devo fazer). Os autores ainda acrescentam que as atitudes das
pessoas face ao comportamento são uma função das suas crenças sobre as consequências da
realização do comportamento – crenças comportamentais – influenciadas pelo peso da
avaliação dos resultados, isto é, das consequências do comportamento avaliadas em função dos
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custos e benefícios e da avaliação que a pessoa faz de cada uma das consequências (e.g., eu
quero muito reduzir o risco de ser infectado com doenças de transmissão sexual mas custa-me
um pouco ir comprar o preservativo e não sentir tanto prazer na relação sexual, no entanto, as
vantagens são muito superiores às desvantagens, por isso vou usá-lo).
Fishbein e Azjen (1975) e Fishbein e Middlestadt (1989) descrevem dois factores
principais que podem enfraquecer a relação entre a intenção e a realização do comportamento.
Em primeiro lugar, a selecção e especificação do comportamento a ser mudado – critério

comportamental – que servirá de foco de intervenção, exige que se seleccione um
comportamento que está sob o controle volitivo da pessoa. A intenção só é um preditor exacto do
comportamento, se a pessoa pode realizar o comportamento por sua livre vontade, isto é, se o
desejar fazer. Por exemplo, o “sexo seguro” não envolve apenas um comportamento, mas uma
categoria de comportamentos (e.g., ter o preservativo disponível, possuir competências de
assertividade para falar com o seu parceiro(a) para o usar, ter competências para a sua
colocação). Assim, a finalidade central é a predição e compreensão de comportamentos simples,
directos e observáveis que estão, em primeiro lugar sob o controle da pessoa (Fishbein,
Middlestadt, 1989). Em segundo lugar, outro factor que enfraquece a relação entre a intenção e
o comportamento é a instabilidade das intenções das pessoas. Qualquer acção ocorre com
algum objectivo, num dado contexto e num dado momento, como consequência, a mudança em
qualquer um destes quatro elementos – acção, objectivo, contexto e tempo – redefine o
comportamento. Por essa razão, a definição do critério comportamental tem implicações
importantes nos programas que visam a mudança de comportamentos, isto significa, que os
factores que orientam a iniciação de um comportamento podem ser muito diferentes dos que
levam esse comportamento a manter-se, aumentar, diminuir, atrasar ou que o levam a parar.
Neste âmbito, de acordo com a Teoria da Acção Racional, os programas de educação
para a saúde deveriam desenvolver-se em quatro etapas (adaptado de Cruz, Vilaça, 1996):
(1)Realizar uma investigação de base (baseline research) com e sobre os alunos a atingir
para: ficar a conhecer se os comportamentos seleccionados estão debaixo do controlo
normativo ou atitudinal; identificar as crenças comportamentais e as crenças normativas
mais relevantes que estão subjacentes à atitude e norma subjectiva e identificar nessas
crenças as pessoas que têm intenção de realizar ou não o comportamento em questão.
(2)Definir os objectivos da intervenção de acordo com o público-alvo, isto é, seleccionar o (s)
comportamento(s) a ser(em) mudado(s) – critério comportamental – que servirá(servirão)
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como foco do projecto educativo. Esses comportamentos devem depender do controle do
aluno, para que o possa realizar se desejar.
(3)Planificar o projecto educativo: decidir, em função do peso relativo da componente
atitudinal e normativa, quais são as crenças comportamentais e normativas que devem
ser visadas na intervenção e discriminar os alunos que têm intenção de realizar ou não o
comportamento em questão. Cruz e Vilaça (1996) salientam que para Fishbein e
colaboradores é importante ter em consideração que “a mudança em qualquer crença
comportamental ou normativa pode não ser suficiente para produzir a mudança nas
atitudes e normas subjectivas. Mudar uma crença pode ter impacto noutra crença e,
dependendo da direcção desse efeito, o impacto pode facilitar ou inibir a mudança. Para
uma intervenção com sucesso, têm que se mudar as implicações avaliativas ou
normativas que estão subjacentes à estrutura cognitiva. No final, tem que se analisar a
“regra de correspondência”. Como à intenção tem que corresponder exactamente o
comportamento que se deseja predizer, mudar ou compreender, então, também a maior
parte das atitudes, normas subjectivas, crenças comportamentais e crenças normativas
devem estar de acordo com a intenção.
(4)Implementar um projecto educativo que foque directamente a intenção apropriada para o
comportamento em termos de objectivo, acção, contexto e tempo.
Na teoria de aprendizagem social, Bandura (1986, 1989, 1992) usando o processo de

auto-eficácia percebida para a mudança de comportamento auto-regulado, argumenta que para
realizar mudanças auto-reguladas, as pessoas necessitam não só de ter razões para alterar os
hábitos de risco, mas também meios e recursos para o fazer. Por outras palavras, as mudanças
de comportamento só ocorrem se forem explicadas às pessoas as razões para alterarem os seus
hábitos e comportamentos e também lhes forem proporcionados meios para o fazerem
(Bandura, 1992). A auto-regulação eficaz do comportamento exige “não só competências, mas
também uma forte crença na auto-eficácia da pessoa para exercer o controle pessoal” (Bandura,
1992, p.90). A auto-eficácia percebida, isto é, a crença da pessoa de que pode controlar a sua
motivação, o seu comportamento e o ambiente social, constitui o elemento central desta teoria.
Bandura (1989) salienta que “o importante não é que as dificuldades despertem dúvidas, o que
é uma reacção natural imediata, mas o grau e velocidade de recuperação dessas
contrariedades” (p.135). A capacidade de recuperação rápida da percepção de auto-eficácia é
que conta na manutenção da mudança de hábitos de saúde.
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A teoria de aprendizagem social postula uma causalidade recíproca e triádica subjacente
ao funcionamento humano. Isto significa que se tem que ter em conta o comportamento, os
determinantes pessoais do comportamento – os factores cognitivos, afectivos e biológicos – e as
influências ambientais. Cada um destes elementos actua como determinante de cada um dos
outros de uma forma recíproca (Bandura, 1986).
De acordo com este modelo, os programas de mudanças de comportamento e estilos de
vida deverão incluir quatro componentes (adaptado de Vilaça, 1994):

(1)Informar, como pré-condição para a mudança, que deve ser planificada e desenvolvida
para aumentar a consciência e o conhecimento dos alunos sobre os riscos para a saúde.
O conteúdo desta informação deve ser “socialmente comunicado de maneira
compreensível, credível e persuasiva” (Bandura, 1989, p. 131) e incluir dois componentes
principais: fornecer conhecimento factual adequado e utilizar mecanismos de
comunicação com difusão social.

(2)Desenvolver as competências sociais, auto-reguladoras e auto-protectoras necessárias para
transpor os conteúdos informativos em acções preventivas eficazes e construir a autoconfiança e a aprendizagem de regras para lidar eficazmente com situações
problemáticas. Estas competências deverão ser desenvolvidas aplicando a modelagem,
através do treino orientado em situações simuladas e com feedback correctivo. Bandura
(1989) postula que uma forte crença na auto-eficácia pessoal leva, provavelmente, a
pessoa a conseguir e a manter o esforço necessário para mudar os hábitos que
prejudicam a saúde. Além disso, a influência da modelagem nas crenças acerca das suas
próprias capacidades inclui a comparação com os outros, pois, em parte, as pessoas
julgam as suas próprias capacidades ao verem em que medida os que são parecidos
consigo exercem controle sobre as situações.

(3)Aumentar as competências e construir capacidades de recuperação da percepção da autoeficácia. Isto pode ser conseguido proporcionando situações para a prática de treino
orientado e de feedback correctivo, na aplicação das competências em situações de alto
risco. As experiências de exercício do controle durante situações sociais servem para
construir a percepção de auto-eficácia, que é um importante aspecto da mudança autodirigida. Se as pessoas não estão completamente convencidas da sua eficácia pessoal,
diminuem os seus esforços nas situações em que as competências são exigidas e
abandonam voluntariamente as competências que aprenderam, quando são incapazes de
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compreenderem rapidamente os resultados ou quando sofrem contrariedades.

(4)Criação de apoio social para as mudanças desejadas. As pessoas realizam a mudança
auto-dirigida quando compreendem o modo como os hábitos pessoais ameaçam o seu
bem-estar, quando aprendem como os modificar e acreditam nas suas capacidades para
organizar os esforços e recursos necessários para exercer o controle. No entanto, as
mudanças pessoais acontecem dentro de uma rede de influências sociais. Dependendo da
sua natureza, os factores sociais podem ajudar, atrasar ou debilitar os esforços de
mudança pessoal.
Os modelos de projecto da tipologia de Hagquist e Starrin (1997) (quadro 2.3) são
caracterizados por uma estratégia para a mudança top-down e uma organização contextual

ampla . Ao longo dos anos, o trabalho de saúde nas escolas tem tendido a tornar-se
consideravelmente mais amplo. Nestes modelos, a escola inteira e, por vezes, a comunidade/
sociedade envolvente são integrados na educação para a saúde. Embora a importância da
participação dos alunos seja enfatizada, esses modelos de projecto são caracterizados
primariamente pelo facto de serem desenvolvidos “para” em vez de “com” ou “pelos” alunos.
Os projectos educativos concentram-se no indivíduo e no ambiente. Segundo os autores, o que é
conhecido nos EUA como modelos “compreensivos” parecem pertencer principalmente a este
modelo, porque incluem três elementos “tradicionais” dos programas de saúde na escola –
serviços de saúde na escola, educação para a saúde na escola e ambiente saudável na escola.
As mudanças mais importantes neste modelo foram, presumivelmente, a ligação à comunidade
envolvente e aos professores e outro staff da escola. Em simultâneo, na Europa surgiu o modelo
de escolas promotoras de saúde que é suportado pelos conceitos do currículo na escola,
ambiente da escola e comunidade envolvente. Na prática, têm ocorrido diferenças substancias
nos modelos das Escolas Promotoras de Saúde, pelo menos, na dimensão da orientação para a
acção (action-orientation).
Por fim, os modelos de capacitação da tipologia de Hagquist e Starrin (1997) (quadro
2.3) são caracterizados por uma estratégia para a mudança bottom-up e uma organização
contextual ampla. Na perspectiva dos autores, ainda há poucos exemplos bons destes projectos,
pelo menos entre os que marcadamente têm uma perspectiva bottom-up. No entanto, podem-se
observar nas escolas promotoras de saúde na Dinamarca, onde os projectos de educação para a
saúde são orientados para a acção e participação dos alunos.
Nos modelos de capacitação, a orientação participante é o pré-requisito básico para o
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trabalho em saúde. As escolas e os ambientes locais também são olhados como elementos
importantes da educação para a saúde. Dentro da educação para a saúde das crianças e
pessoas jovens, a perspectiva da capacitação também pode ser vista como uma reacção à
perspectiva dos adultos (que tem sido previamente predominante) para beneficiar uma visão
baseada na capacitação, em que as crianças são vistas como parceiros no trabalho de educação
para a saúde. Esta visão significa que as crianças são vistas como sendo capazes de se
representarem a si próprias, tomarem decisões em relação à sua saúde e participarem no
trabalho de cuidar da sua saúde e da saúde da comunidade.
Uma característica principal dos modelos de capacitação é que pressupõem a
mobilização das pessoas. O ponto integral é que tem que haver acção conjunta dos alunos,
porque a de um aluno sozinho é insuficiente. Esta mobilização colectiva é facilitada se está
relacionada com assuntos locais, tais como o ambiente da escola dos próprios alunos. O
desenvolvimento do trabalho tem que ser dirigido pelos participantes, isto significa, que têm que
ser dadas oportunidades para que os que estão afectados pelo problema participem activamente
na sua resolução e controlem o trabalho. Isto também significa que os participantes têm que ser
capacitados para participarem activamente na produção do conhecimento necessário, que os
torna capazes de introduzir as mudanças eficazmente.
A orientação participante também é importante, porque facilita os processos de
aprendizagem. A ideia básica para este modelo poderá ser que todos os envolvidos na escola
deverão participar activamente em todas as fases do trabalho local de mudança, mantendo
constantemente um diálogo democrático uns com os outros. Os professores e o outro staff,
podem ter papel de facilitadores no processo de capacitação dos alunos. O ponto de partida é a
participação dos alunos na identificação dos problemas e necessidades. As fases subsequentes
visam a investigação e análise, a preparação de propostas para a mudança, a formulação de um
programa de acção e a implementação das mudanças. Na fase final, os alunos, professores e
outros deverão, em conjunto, monitorizar o que resultou realmente no trabalho (ver capítulo II,
2.4 e capítulo III e IV).

2.2.3.1. Paradigmas da educação para a saúde moralista e democrática
Jensen (1995,1997a) noutra perspectiva de análise dos modelos de educação e
promoção da saúde na escola, estabelece o plano geral de dois paradigmas diferentes: o
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paradigma moralista e o paradigma democrático. O investigador refere que a palavra paradigma
foi escolhida com cuidado porque “as duas abordagens referem-se a duas visões incompatíveis e
fundamentais sobre as crianças, a saúde, como é que as crianças e os jovens aprendem e sobre
as bases pedagógicas para a aprendizagem“ (Jensen,1997a, p. 419).
As diferenças entre os paradigmas incluem, entre outras coisas, as diferenças entre
informação e educação. Jensen (1995) argumenta que o paradigma moralista é dominante na
educação para a saúde de muitos países e sugere o paradigma democrático como uma
alternativa participativa enquadrada na definição holística de saúde da OMS. O paradigma

moralista é totalitário, os programas são baseados na informação e o aluno é visto como um
agente passivo, a quem não é proporcionado um espaço para expor os seus próprios
pensamentos e conceitos sobre saúde e vida saudável. Por contraste, no paradigma

democrático, os programas são baseados na educação, que enfatiza o envolvimento activo dos
alunos na construção do seu próprio conhecimento e da competência de acção.
Nos dois paradigmas existem diferenças cruciais nos conceitos de saúde e na
abordagem pedagógica, mas também diferem em relação ao currículo oculto, à abordagem nos
lugares (setting approach), avaliação e colaboração com a comunidade local (quadro 2.4).
As características das duas abordagens descritas no quadro 2.4, mostram que são
abordagens mutuamente exclusivas. Jensen (1995, 1997 a) reforça que é importante evitar
cruzar os paradigmas de educação para a saúde moralista e democrático. Por exemplo, está fora
de questão “avaliar um programa cujo objectivo foi encorajar a competência de acção dos alunos
através do exame, por exemplo, das mudanças no seu comportamento para fumar” (Jensen,
1997 a, p.419). Da mesma maneira, “poderá não ser sábio avaliar uma campanha anti-tabaco
moralista através do desenvolvimento das capacidades dos alunos para imaginar (visionar)
alternativas saudáveis” (Jensen, 1997 a, p. 419). A escolha por um dos modelos tem que ser
feita desde o início (Jensen, 1994 a, 1995).
O paradigma moralista vê a saúde só como ausência de doença e as causas para os
problemas de saúde puramente como falhas nos estilos de vida e comportamentos individuais.
Neste modelo, as definições de saúde e de vida saudável são conceitos fechados confiados aos
profissionais de saúde. Como resultado, esta abordagem pode ser considerada totalitária, porque
não dá espaço para os pensamentos e decisões dos alunos sobre o que pode significar para eles
os conceitos de saúde e de vida saudável.
Jensen (1997 a) alerta que “com tal base ética questionável, não é surpreendente que a
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Quadro 2.4: Dois paradigmas em educação para a saúde (Jensen, 1997 a, p. 420)
Educação para a saúde moralista
Conceito de saúde
comportamento/ estilo de vida
orientado para a doença
saúde como um conceito fechado

Educação para a saúde democrática
condições de vida e estilos de vida
bem-estar e ausência de doença
saúde como um conceito aberto

Abordagem pedagógica
objectivo: mudança de comportamento
moralista totalitário
escola saudável

objectivo: competência de acção
democrático/ participativo
escola promotora de saúde

Abordagem no lugar (setting approach)
professor no papel de modelo (fumar, álcool,
nutrição)
ambiente da escola (alimentação na cantina, áreas
livres de tabaco/ proibido fumar, etc.)
escola/ sociedade: os profissionais médicos da
sociedade são usados na escola e nas aulas

professor aberto, democrático, ouvinte,
cooperativo, etc.
ambiente da escola (em mudança, estimulante,
assembleia de alunos, etc.)
escola/ sociedade: as escolas e os alunos são
vistos como agentes sociais na sociedade e
como pessoas chave na sociedade

Avaliação
Medir as mudanças de comportamento nos
alunos

“medir” as competências dos alunos
(pensamentos, visões, comprometimento,
etc.).

agenda da educação para a saúde moralista seja mudar os comportamentos das pessoas por
todos os meios possíveis, porque os peritos sabem o que é bom para nós” (p.420). Além disso,
focar-se apenas nos estilos de vida como um factor determinante para a saúde, está baseado
numa imagem ingénua e simplista da realidade que pode bloquear directamente o
desenvolvimento das noções dos alunos sobre como é que a sociedade é estruturada, se
desenvolve e influência os nossos rumos imediatos da acção. Consequentemente, esta
abordagem da educação para a saúde é fundamentada na ideologia de “culpar a vítima” e
negligência totalmente a investigação em sociologia, antropologia e medicina social que mostram
que as condições de vida sociais são o maior factor quer para colocar a saúde em perigo, quer
para a promover (Jensen,1997 a).
O investigador reforça que o conceito fechado e pré-definido de saúde do paradigma
moralista focado na dimensão da doença, viola a definição de saúde da OMS – “estado de bemestar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade” (ver capítulo II,
2.2.1) - que muitas campanhas e materiais desse paradigma dizem construir. Na sua opinião, a
grande mudança desta definição é que ela inclui duas dimensões diferentes: assuntos
relacionados com o evitar a doença e a dimensão mais subjectiva do bem-estar e qualidade de
vida, que tem como consequência que as pessoas e os alunos tenham o direito de estar
envolvidos no desenvolvimento da definição de vida saudável. O bem-estar incluído na definição
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de saúde toma seriamente em atenção as noções próprias dos grupos-alvo sobre o que é
qualidade de vida (uma vida boa), independentemente de serem médicos, crianças da escola ou
membros da comunidade local. Jensen (1997 a) argumenta que é imprescindível na educação
para a saúde ter em atenção o facto das pessoas, em geral, terem ideias sobre o que é o bemestar, pois, essas visões podem, muitas vezes, cortar ou contradizer directamente os conselhos
profiláticos em que a educação para a saúde se tem concentrado até agora. Por exemplo, ele
refere que quando as campanhas ou outras iniciativas planificadas estão baseadas na doença e
no lado físico-químico da definição de doença da OMS, enquanto os grupos-alvo estão mais
preocupados com a sua qualidade de vida e bem-estar ou nos aspectos sensoriais da definição
de saúde, os dois “mundos” (cada um representando a sua definição preferida de saúde) nunca
se atingirão totalmente um ao outro. Isto não implica que os alunos não possam facilmente
aprender a dizer e escrever as coisas certas durante um teste, mas não traz consequências para
as suas práticas diárias e acções.
Consequentemente, o investigador alerta que se os especialistas médicos quiserem
trabalhar com a definição de saúde da OMS, não podem em simultâneo dizer às pessoas em
que consiste uma “vida saudável”. Eles, tal como os professores nas escolas, devem ser
capazes de dar conselhos sobre como reduzir o risco de doenças futuras, mas os grupos-alvo
têm que ser convidados a tomar parte na discussão e as suas opiniões têm que ser levadas a
sério. A educação em saúde moralista tem provado ser geralmente ineficaz, porque raramente
leva às necessárias mudanças de comportamento. Uma das explicações para o modesto
sucesso de muitas campanhas orientadas para o comportamento, pode ser o facto do seu
conteúdo ignorar as ideias próprios dos alunos sobre o que é qualidade de vida (uma vida boa).
Por exemplo, não é realmente tão difícil compreender que os alunos podem desejar fumar ou
comer batatas fritas, em vez de cenouras, se as suas principais preocupações são mais sobre
famílias desfeitas, desemprego, poluição global ou o risco de uma guerra nuclear.
Jensen (1994 a), refere que o ensino da educação para a saúde orientado para o
comportamento, nomeadamente o que consiste em mudar o comportamento individual dos
alunos numa direcção pré-determinada (dominante em 1994 como método de trabalho em
educação para a saúde no contexto Europeu), engloba quatro problemas principais (p. 132):
1.essa abordagem tem uma base ética questionável na qual as mudanças reais de comportamento
são o objectivo primário que tem que ser adquirido por todos os meios, enquanto a aquisição de
conhecimento pelos alunos e as suas próprias decisões são empurradas para segundo plano;
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2.transmite uma imagem ingénua e simplista da realidade que pode bloquear directamente o
desenvolvimento da compreensão dos alunos sobre como é que a sociedade se mantém unida,
evolui e influencia os nossos cursos de acção imediatos;
3.está em oposição directa à definição de saúde da OMS, que a maior parte dos projectos em
educação para a saúde reivindicam construir;
4.tem – dentro da sua própria organização da compreensão – provado ser ineficaz, porque
raramente leva às desejadas mudanças de comportamento.

A definição da saúde da OMS implica um conceito aberto de saúde e mudanças na
educação para a saúde. A abordagem metodológica tem que ser orientada para os princípios de
participação activa e democrática dos alunos. Isto não significa que a informação relevante sobre
os factores que provocam doenças deverão ser removidos da educação para a saúde, pelo
contrário, essa informação deverá ser trazida para as discussões tal como as visões e
preferências dos próprios alunos. Tais discussões equilibradas poderão ajudar a qualificar os
alunos para fazerem escolhas em relação à sua própria saúde. E, esta dinâmica é a
fundamentação do paradigma democrático da educação para a saúde, que tem ligações com a
educação ambiental (Jensen, 1997 a).
As considerações pedagógicas de base subjacentes ao paradigma democrático da
educação para a saúde são três (Jensen, 1995, 1997 a):
(1)A saúde nas nossas sociedades é influenciada pelas condições de vida e pelas escolhas
dos estilos de vida, como enfatizado na estratégia Saúde para Todos no ano 2000 e na

Carta de Ottawa (ver capítulo II, 2.2.1);
(2)Os problemas de saúde representam uma mudança para as nossas sociedades e, como
consequência, para a educação para a saúde nas escolas. As soluções para os problemas
de saúde têm que ser pensadas a nível estrutural/ social das condições de vida e a nível
dos estilos de vida pessoais. Pois, se as pessoas tiverem que contribuir para as soluções
dos problemas de saúde, elas têm que estar capacitadas para identificarem quer as
causas estruturais quer as causas pessoais e desenvolverem as suas próprias habilidades
para influenciar e mudar essas condições;
(3)As escolas, têm a responsabilidade de ajudar a equipar os alunos com o conhecimento e o
compromisso de tomarem decisões pessoais significativas e acções dirigidas para as
mudanças colocadas quer pelos estilos de vida quer pelas condições sociais.
Consequentemente, o objectivo global para a educação para a saúde na escola é
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desenvolver a habilidade dos alunos para agirem a nível pessoal e social, isto é,
aumentarem a sua competência de acção (ver literacia crítica no capítulo II, 2.2.2. e
modelos de capacitação acima referidos).
Então, o ponto de partida para o desenvolvimento de uma alternativa à educação para a
saúde moralista são as questões de saúde actuais, as preocupações e problemas enraizados nas
nossas vidas do dia-a-dia e a estrutura da sociedade. A investigação com professores e escolas
que têm explorado maneiras para ensinar dentro deste paradigma democrático, têm feito surgir
um número de princípios e conceitos chave. Eles indicam que a educação para a saúde
democrática tem que ser baseada num conceito de saúde holístico, ser orientada para a acção e
envolver a participação dos alunos. Esses três princípios estão incluídos no conceito de

competência de acção (Jensen, 1997 a) (ver capítulo II, 2.4).
Esta mudança de paradigma enfrenta duas tendências diferentes na sociedade moderna
(Jensen, 1994 a). Uma tendência é que a nossa preocupação sobre os problemas ambientais e
de saúde nunca foram tão grades como actualmente. Outra tendência, é recuperar de uma
paralisia crescente da população, confrontada com o desenvolvimento da tecnologia e da
sociedade à volta dela, paralisia que se manifesta em si no grande número de actividades em
sociedade introvertidas e narcisistas.
A tarefa mais importante da educação para a saúde está na área de tensão entre essas
duas tendências. Por outras palavras, a mudança consiste em começar com as visões e
ansiedades que os alunos têm, para trabalhar sistematicamente transformando a incapacidade
no desejo e habilidade para agir. Jensen recorda que muitas pessoas afirmam que as pessoas
do mundo ocidental são muito conscienciosas em relação à saúde e ambiente, no entanto, ele
considera importante fazer a distinção entre consciência e preocupação: “a consciência inclui o
facto de que além de se estar preocupado, também se aja para resolver os problemas em
questão” (Jensen, 1994 a, p. 133). Assim, argumenta que o objectivo global do ensino pode,
então, ser caracterizado como melhorar ou qualificar as ansiedades dos alunos, para terem uma
consciência real nos campos da saúde e do ambiente.
Na sua opinião, uma das razões para a paralisia das preocupações e da acção estarem a
aumentar no campo da saúde e do ambiente, está relacionado com o elevado status que o
conhecimento científico tem na nossa cultura. Esse status científico faz com que os não
especialistas se sintam incapazes de resolver problemas. Isso também se aplica à educação
para a saúde, onde os problemas têm sido explorados fundamentalmente sob uma base
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biológica. Jensen (1994 a) argumenta que o tempo e a energia que têm sido usados para medir
os efeitos do tabaco na pressão sanguínea em diferentes situações ou para medir a acidez na
chuva para ilustrar os problemas de acidificação, apenas tem como resultado obter
conhecimento sobre a existência e a extensão dos problemas, mas não aumenta em si a
competência para agir (competência de acção). Além disso, o ângulo científico resulta numa
individualização das causas dos problemas e, como consequência, na individualização da
responsabilidade deles. Por exemplo, se o foco está em como substâncias como o etanol ou a
nicotina afectam o organismo humano, nunca surgirão discussões sobre, por exemplo, porque é
que 15% da população, por exemplo na Dinamarca, bebe metade da quantidade total de álcool
ou porque razão fumar é mais frequente nos grupos sociais baixos que nos altos. Isto significa,
que as razões reais para esses problemas nunca serão elucidadas e a oportunidade para discutir
possíveis soluções, a nível colectivo e individual, será perdida.
Jensen salienta que a consequência do domínio científico nestas áreas, é que as pessoas
nunca são vistas e compreendidas no contexto social e económico de que fazem parte. Desta
maneira, apesar do ensino comunicar factos científicos indiscutíveis, leva a um falso desenho
das relações entre as pessoas e a sociedade, nomeadamente, o desenho de que as pessoas
enfrentam um número de escolhas livres que são tomadas somente na base do conhecimento. A
individualização tem um carácter ilusório que bloqueia o trabalho de desenvolver as
possibilidades de acção. Como consequência, tal ensino leva ao conhecimento sobre a existência
e a extensão de um número de problemas, sem dar uma oportunidade para transformar o
conhecimento em acção. Por isso, o conhecimento científico pode contribuir para aumentar quer
a ansiedade quer a paralisia para a acção. Para resolver esse problema, Jensen (2000) descreve
quatro dimensões para o conhecimento orientado para a acção, onde se trabalha com a mesma
ênfase as áreas científica, psicológica, sociológica, política, cultural e económica (ver cap. II, 4).
O envolvimento dos alunos em projectos orientados para a acção e a participação que se
dirigem a aspectos da saúde na sala de aula, na escola e na sociedade, indica que a definição

de saúde holística da Organização Mundial de Saúde está implantada com firmeza no paradigma
da educação para a saúde democrático. Segundo Jensen (1994 a, 1995, 1997 a) o conceito de
saúde que pode ser usado como base para o ensino, é orientado holisticamente e para a acção.
A orientação holística envolve dois tipos de integralidade, nomeadamente, olhar a pessoa como
um todo e num todo, ou por outras palavras, ver o indivíduo total num ambiente total (figura
2.3).
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Figura 2.3: O conceito holístico de saúde (Jensen, 1997 a, p.424)

Esse conceito de duplo holismo está representado na figura 2.3. A primeira dimensão do
conceito holístico de saúde é ver a pessoa como um todo. Esta dimensão está representada na
seta (1) na caixa do topo, Saúde, que coloca a ênfase quer na dimensão física quer na dimensão
psicológica (que inclui os aspectos mental e social) envolvidas na saúde da pessoa. A seta
aponta nos dois sentidos pois os dois aspectos estão estreitamente inter-relacionados, não
podendo ser percebidos como isolados. Jensen (1994 a, 1997 a) apresenta como ilustrador
desta interacção, o equilíbrio psicológico. Por exemplo, o stress aumentará o risco de infecções,
enquanto o bem-estar físico e o prazer aumentam a resistência às doenças.
A segunda dimensão do conceito holístico, ver a pessoa num todo, está representada no
esquema com as setas das duas caixas verticais (setas 2 e 3) para a saúde, pois, quer os estilos
de vida quer as condições de vida afectam a saúde. Os estilos de vida incluem as nossas
atitudes, valores e o comportamento em áreas como o exercício físico, a dieta, o tabaco, o
álcool, a prática sexual, etc. O termo condições de vida, inclui o ambiente social e físico e a rede
cultural e económica que afecta a vida das pessoas. O efeito dos estilos de vida e das condições

de vida afectam quer a saúde física quer a psicológica, como consequência, as duas caixas têm
que ser incluídas quando pretendemos compreender como evolui a saúde. A seta (4), que vai
das condições de vida para os estilos de vida, implica que o estilo de vida não é um elemento
vago que pode ser mudado à vontade, pelo contrário, o estilo de vida é desenvolvido em
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interacção fechada com as condições de vida. Assim, o meio ambiente influencia a saúde de
duas maneiras, em princípio diferentes. Por um lado, influencia de maneira directa (seta 3)
quando, por exemplo, a poluição do ar leva ao aumento da doença e reduz a qualidade do ar nas
zonas urbanas. Por outro lado, actua de maneira indirecta quando, por exemplo, o stress no
trabalho retira toda a energia que poderia estar a ser usada para mudar o comportamento numa
maneira mais promotora da saúde ou quando a economia influencia a nossa escolha da comida.
As condições de vida, e com ela o ambiente, podem ser percebidas como a rede para as
nossas acções do dia-a-dia. Em algumas áreas, essa rede limita o efeito de possíveis mudanças
nos estilos de vida. Por exemplo, como é que o exercício ajuda se o ar que está a ser inalado
está cheio de substâncias que são prejudiciais para a saúde? E que sentido faz sermos capazes
de escolher entre carne com ou sem nitritos, se bebemos no dia-a-dia água com nitratos que
podem ser transformados em nitritos no organismo? (Jensen, 1994 a).
As duas setas da acção para os estilos de vida (seta 5) e das acções para as condições
de vida (seta 6) colocam a necessidade de trabalhar, sistematicamente, na exploração de
possibilidades de acção para melhorar os estilos de vida e as condições de vida no ensino.
Nessa ligação, é de vital importância que os alunos, por um lado, experienciem que as condições
de vida e a sociedade afectam as nossas possibilidades de acção imediata e que, por outro lado,
estejam conscientes que podem ajudar a mudar a rede social.
Segundo Jensen (1994 a) este conceito de saúde holística proposto, pode ser usado
pelo professor como uma espécie de rede mental de referência para estruturar o ensino. Esta
estrutura, quer do material quer das aulas, é um pré-requisito, de entre vários, que é necessário
para que os alunos possam deixar a escola com um conceito coerente de ambiente e saúde, um
conceito de que necessitam para funcionar como pessoas que tomam a iniciativa de fazer
acções numa sociedade democrática. A importância deste modelo, é assegurar que o ensino
reflecte as assumpções de base que fazem com que não vivamos num vácuo social e cultural,
mas que existamos num ambiente social e físico pelos quais somos afectados. Jensen (1997 a)
refere que este modelo tem sido desenvolvido na Dinamarca, de várias maneiras, pelos
professores, nas escolas de saúde e na educação a partir da comunidade e foi integrado no guia
do currículo nacional para a Saúde e Educação Sexual e Conhecimento da Família (Health and

Sexual Education and Family Knowledge).
A ênfase colocada pelo modelo holístico de saúde no homem visto num todo, tem sido
objecto de um debate internacional, entre os vários investigadores em promoção da saúde, sobre
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as Determinantes Sociais da Saúde. Restrepo (2004) chama a atenção para a importância que
tem para a promoção da saúde, o conhecimento que está a ser construído pela Rede de
Determinantes Sociais de Saúde, coordenada pela Universidade de Montreal Canadá
(http://www.usi.umontreal.ca/redet). O grupo REDET abriu um debate para rever e avançar no
estudo das determinantes da saúde, aprofundando as dimensões e as inter-relações que existem
entre elas. Este grupo, apresenta, por exemplo, qual é o peso que tem cada grupo de
determinantes em cada tipo de contexto social, económico, político e cultural. O grupo afirma
que puderam obter quatro grandes “certezas” nas investigações que se desenvolveram nas
últimas décadas. A primeira, na qual há um consenso maior, é que a influência do meio
ambiente físico, social, económico e cultural é indiscutível e aceite por todo o mundo académico,
mas afecta de maneira diferente a vida das pessoas, famílias e comunidades. A segunda, é o
reconhecimento de que os processos patogénicos se produzem, porque actuam cadeias
complexas de factores ambientais e biológicos que, por sua vez, diferem segundo a
vulnerabilidade das pessoas e dos grupos. A terceira, muito aceite hoje à luz das investigações
de tipo económico, é que as categorias sócio-económicas não são intrinsecamente homogéneas,
mas existe uma grande variabilidade no interior de cada uma. Finalmente, a quarta constatação,
refere-se ao conhecimento de que nos últimos 10 anos, os Estados em todos os países têm
estado muito limitados, quase paralisados, para fazer intervenções sociais, o que levou ao
aumento das desigualdades e não equidades no mundo. Green (2005) acrescenta que
actualmente faz-se sobressair a importância dos determinantes sociais da saúde dando menos
ênfase ao meio ambiente e maior ênfase às desigualdades sociais na primeira infância, assim
como, aos riscos que se corre ao estar exposto a condições sócio-económicas prejudiciais para a
saúde.
Tendo em conta a diversidade de contextos em que se implementam as acções de
promoção e educação para a saúde, esta discussão é extremamente relevante. Wilkinson e
Marmot (2003) no livro da Organização Mundial de Saúde The Social Determinants of Health:

The Solid Facts examinam o gradiente social em saúde nos países desenvolvidos (apresentam
dados actuais e novas evidências que têm emergido desde a primeira edição publicada em
1998) e explicam como é que as influências psicológicas e sociais têm impacto na saúde física,
qualidade de vida e longevidade. Depois, baseados em investigações nos países desenvolvidos,
apresentam evidências sobre as determinantes da saúde, para fortalecerem o debate sobre o
papel importante que as políticas públicas de saúde têm no aumento da saúde das populações e
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sublinham as medidas políticas específicas que podem ser implementadas a vários níveis nos
governos, em cada uma das 10 determinantes da saúde que são discutidas: o gradiente social,
stress, infância, exclusão social, trabalho, desemprego, suporte social, dependências, comida e
transporte.
Por exemplo, os autores descrevem que o que é conhecido sobre o “stress” é que as
circunstâncias sociais e psicológicas podem causar stress a longo termo. Uma ansiedade
contínua, insegurança, baixa auto-estima, isolamento social e a falta de controle sobre o trabalho
e a vida em casa têm efeitos muito fortes sobre a saúde. Estes riscos psicossociais acumulam-se
durante a vida e aumentam as probabilidades de uma saúde mental pobre e de morte
prematura. Longos períodos de ansiedade e insegurança e a falta de suporte dos amigos são
perigosos em qualquer área da vida em que surjam. Quer o sistema cardiovascular quer o
sistema imunitário são afectados por este processo. Por curtos períodos de tempo não tem
importância, mas se a pessoa se sente tensa muitas vezes ou se a tensão se mantém durante
muito tempo, a pessoa torna-se mais vulnerável e aparece uma grande variedade de condições
negativas incluindo infecções, diabetes, pressão sanguínea alta, ataques cardíacos, ataques
súbitos de doenças, depressão e agressão. As medidas políticas para reduzir as causas maiores
de stress crónico incluem (Wilkinson, Marmot, 2003, p.13):
 Na escola, nos locais de trabalho e noutras instituições a qualidade do ambiente social e a
segurança do material são muitas vezes tão importantes para a saúde como para o ambiente físico.
As instituições que podem dar às pessoas um sentido de pertença, de participação e de valorização
são provavelmente lugares de trabalho mais saudáveis que os lugares em que as pessoas se sentem
excluídas, menosprezadas e usadas.
 Os governos devem reconhecer que os programas de bem-estar necessitam ser dirigidos para as
necessidades psicossociais e materiais: ambas são fontes de ansiedade e insegurança. Em
particular, os governos deverão apoiar as famílias com crianças jovens, encorajar a actividade da
comunidade, combater o isolamento social, reduzir a insegurança material e financeira e promover
competências de negociação na educação e reabilitação.

A Organização Mundial de Saúde, como já referido, introduz a dimensão subjectiva
“estado de bem-estar físico, mental e social” (ver capítulo II, 2.2.1) que, como vimos,
actualmente está sempre presente quando se descrevem as determinantes sociais da saúde e
quando Jensen explica ou aplica o conceito holístico de saúde. Nesse sentido, é útil, para
terminar, reflectir sobre as implicações educativas da passagem de um conceito de saúde
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negativo “ausência de doença”, em que a saúde é definida como uma negação – saúde é
quando alguma coisa (doença) não está presente – para um conceito de saúde holístico positivo
e amplo.
Segundo Jensen (1994 a) o aspecto positivo da definição de saúde da OMS, que “tem
sido modificada em vários contextos, mas ainda exibe uma incrível tenacidade de vida” (p.136),
é trabalhar com o bem-estar sem perder a perspectiva da doença. A consequência mais
importante de incluir o aspecto do bem-estar na definição de saúde, é que se tem que olhar de
uma maneira séria para as noções próprias dos grupos-alvo sobre o que é o bem-estar ,
independentemente de serem alunos da escola ou da comunidade local. Jensen concretiza a
importância de se levar a sério esta definição positiva de saúde, com uma situação da
alimentação típica dos adolescentes. Por exemplo, se as pessoas comem batatas fritas porque
defendem que elas contribuem para o seu bem-estar mental, talvez simplesmente por causa do
seu bom sabor, não faz sentido defender que não é saudável consumir grandes quantidades de
batatas fritas todos os dias e que o consumo de batatas fritas pode ajudar a aumentar o risco de
mais tarde terem doenças físicas. Em educação, é importante enfrentar os conflitos existentes
entre os conceitos dos alunos de qualidade de vida e a ausência de doença. Pode-se fazer
emergir esses conflitos através da reflexão e discussão no ensino, por exemplo, através da
pergunta: “O que é mais saudável: comer uma cenoura enquanto estás rapidamente a deitar a
cabeça fora da janela ou beber uma coca-cola com um pacote de batatas fritas, quando estás
sentada confortavelmente à beira dos teus amigos?”. Neste debate, a informação sobre os
factores relevantes que provocam as doenças, não são deixados em segundo plano, são trazidos
para a discussão justamente quando são apresentadas as visões e preferências dos alunos em
relação ao sabor, à estética, etc.. Esta dinâmica qualificará os alunos para fazerem as suas
próprias escolhas de saúde. As pessoas têm a sua definição própria de bem-estar , os
especialistas, incluindo os educadores em saúde, não podem dizer às pessoas em que consiste
uma vida saudável. Eles deverão ser capazes de dar conselhos sobre como reduzir o risco de
doenças futuras, mas se estão a falar sobre saúde, os grupos-alvo terão que ser convidados a
tomar parte na discussão e as suas ideias têm que ser levadas a sério. Isto também deverá
acontecer na educação para a saúde nas escolas.
Jensen (1994 a) argumenta que um dos problemas em manter a dimensão do bem-

estar é causado pelo facto da ciência, como já referido acima, ter influenciado a nossa maneira
de pensar e falar sobre saúde. Por exemplo, na escola fala-se sobre dieta e nutrição e quando
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agradecemos a alguém o jantar que nos ofereceu nunca dizemos “obrigado pela nutrição”, mas
“obrigada, o jantar estava muito bom”. O exemplo ilustra que no contexto educativo estamos
habituados a pensar sobre a saúde de maneira física e química, enquanto as palavras do dia-adia, tal como “refeições” e “jantar” abraçam claramente tudo o que a definição de saúde da
OMS é: sabor, estética, sentimentos de comodidade e o conteúdo do que comemos.
O investigador ainda acrescenta outra implicação que a definição de saúde positiva traz
para a educação para a saúde: os alunos fazem surgir o problema de ninguém ser saudável
tanto tempo quanto gostava. Em resposta a isto, Jensen (1994 a) defende que:
Devemos trazer o argumento que não vivemos num vácuo social e cultural, por isso, as nossas acções
têm consequências não só para nós próprios, mas também para os outros. As nossas acções e
comportamentos podem, por exemplo, restringir o alcance ou potencial dos outros para a acção. Por
isso, nós temos responsabilidade pelos outros. Isto significa que a definição positiva de saúde torna
relevante a discussão sobre ética e valores para a agenda da educação para a saúde (p. 137).

Outra implicação da visão positiva da saúde para a metodologia da educação para a saúde
é manter a dimensão subjectiva da definição em mente, isto é, assegurar que as percepções dos
alunos sobre o que é qualidade de vida são levadas a sério e têm influência no processo de
ensino. Como a definição da OMS torna claro, a saúde pode não ser apenas um assunto de
ausência de doença, mas a ausência de doença pode ainda ser incluída como uma das várias
componentes da saúde e, por isso, também da educação para a saúde.
A discussão sobre a dimensão da amplitude do conceito holístico de saúde, amplo ou

limitado, complementa a dimensão positiva ou negativa do conceito de saúde acima descrito. Se
o foco da saúde se limita aos estilos de vida está-se a trabalhar com o conceito limitado, se
incluímos os estilos de vida e as condições de vida quando se ensina, o conceito de saúde que
está subjacente é amplo. Jensen (1994 a) refere que para compreender o significado de amplo
no conceito de saúde “é importante insistir que os problemas de saúde da sociedade nem
podem nem devem ser resolvidos na escola” (p. 137). Na sua opinião, a tarefa da educação é
dar aos alunos uma consciência qualificada das relações entre indivíduos, saúde e sociedade
para os capacitar para darem uma contribuição activa para a promoção da saúde. Argumenta,
que isto dá à educação para a saúde um valor formativo cultural, na linha de outros objectivos da
educação na escola, entre outras coisas, treinar os alunos para terem um lugar e uma função na
sociedade democrática.
A discussão sobre o amplo ou limitado, positivo ou negativo podem ser sumariados em
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quatro secções de um quadro, em que o conceito de saúde é percebido com as duas
dimensões. A dimensão horizontal está relacionada com a visão negativa/ positiva, enquanto a
dimensão vertical está relacionada com a visão limitada/ampla (figura 2.4).
NEGATIVO
ausência de doença

POSITIVO
ausência de doença e
bem-estar

LIMITADO
estilo de vida

1

2

AMPLO
estilo de vida e
condições de vida

3

4

Figura 2.4: Dimensões ampla/ limitada e positiva/ negativa do conceito holístico de saúde (Jensen, 1995,
p.161)

Os dois pares de conceitos podem ser combinados em quatro conceitos diferentes de
saúde. A secção (1) ilustra a combinação das dimensões negativa e limitada do conceito de
saúde. O foco poderá ser o efeito do álcool no organismo humano em relação à doença, além
disso, os estilos de vida individuais poderão ser o único aspecto a ser considerado em relação
com a discussão sobre o consumo do álcool. A secção (2) está limitada ao estilo de vida, mas a
um conceito de saúde amplo. O foco é o estilo de vida quando o álcool é consumido, todavia,
emrelação aos efeitos do álcool no organismo humano é incluído quer a doença quer as
associações mais positivas em que o álcool é visto como um aspecto valorizável na nossa cultura
e vida social. A secção (3) está limitada à doença mas envolve os factores das nossas condições
de vida (publicidade, desemprego, stress, problemas mentais, etc.) que afectam o estilo de vida
e, por isso, o consumo de álcool. Finalmente, a secção (4) sumaria a perspectiva em que o
álcool é visto como a substância que em certas situações pode prejudicar o organismo, enquanto
noutras pode ser usado positivamente. O álcool é visto em relação aos estilos de vida dos
indivíduos e às condições sob as quais a vida é vivida todos os dias (Jensen, 1995).
Apesar da maior parte dos projectos na área da educação para a saúde terem a
intenção de trabalhar com o conceito de saúde amplo, muitas vezes terminam apenas
orientados para os estilos de vida. Então, na prática, muitas vezes a perspectiva holística termina
num meio holismo, onde as pessoas se focam nos estilos de vida do indivíduo e as condições de
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vida são vistas como alguma coisa imutável – como “dadas”. Por outras palavras, “a pessoa
total num ambiente total” tem-se tornado “a pessoa total num ambiente dado de antemão”
(Jensen, 1994 a).

2.2.3.2. Modelos de educação sexual
A própria filogenia do sexo estabelece os pressupostos subjacentes à compreensão da
sexualidade humana e da educação sexual como um modelo biopsicosocial (López e Fuertes,
1999; Martín, Sánchez, 1997; Sánchez, 1997; Zapian, 2002). A origem da sexualidade
estabelece-se no momento em que na evolução das espécies a reprodução passou de assexuada
a sexuada, com a criação de duas formas sexuadas distintas. Dento da perspectiva da
antropologia sexual, o facto de sermos uma espécie entre muitas outras, permite-nos conhecer
numerosos aspectos da sexualidade a partir de um ponto de vista comparativo. A comparação
com as espécies sexuadas ajuda a compreender o significado da função da sexualidade e a
comparação com a origem da reprodução (reprodução assexuada) permite perceber os
mecanismos de evolução. A vantagem da reprodução assexuada é ser fácil e rápida, o grande
inconveniente é a escassa variabilidade genética da sua descendência e, como consequência, a
sua limitada capacidade de adaptação ao meio. Neste tipo de reprodução, como as diferenças
entre os membros da espécie quase não existem, não há individualidade e, como consequência,
não pode haver vinculações afectivas e sociais diferenciadas (Martín, Sánchez, 1997; Sánchez,
1997).
O aparecimento da reprodução sexual levou a uma mudança qualitativa na história das
espécies, originada pela variabilidade estrutural existente em cada etapa reprodutiva. Essa
variabilidade resulta da complementaridade dos processos de meiose e fecundação, que levou a
uma evolução filogenética muito mais rápida. Neste tipo de reprodução, os descendentes
possuem características genéticas diferentes dos seus progenitores – têm individualidade e, por
isso, há a possibilidade de cada membro da espécie ter características próprias e se relacionar
de forma preferencial com os outros. Durante esta evolução, surgiram duas formas diferentes e
complementares – macho e a fêmea – portadoras de gâmetas masculinos ou femininos, com
características corporais anatómicas e fisiológicas diferentes – dimorfismo sexual. Os indivíduos
com sexo diferente, possuem órgãos sexuais internos e externos diferenciados e condutas
especializadas com funções diferentes no processo de reprodução. Por exemplo, as condutas
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entre o macho e fêmea para o emparelhamento e fecundação, o tipo de cópula e a alimentação
das crias é diferente entre eles. Esta diferenciação constitui a base da identidade sexual e do

papel sexual. Em terceiro lugar, desenvolveram-se as emoções e sentimentos sexuais que
fizeram o macho interessar-se pela fêmea e vice-versa, surgindo a motivação sexual, o desejo
sexual e a procura do prazer sexual. Se isto não acontecesse, ambos se sentiriam afastados um
do outro em vez de se sentirem passionalmente motivados para a cópula (surge o desejo e a

atracção sexual). Em quarto lugar, apareceram os vínculos afectivos estáveis entre membros de
um par reprodutor (muito evidentes em muitas espécies) e entre eles e as crias (também muito
fortes na maioria das espécies). Estes vínculos de natureza sexual e social têm como função
essencial favorecer a sobrevivência das crias. Se os progenitores não apoiam as crias de forma
estável e elas não se vinculam, não poderão ser alimentadas nem protegidas quando estão
indefesas e incapazes de procurar alimento (López e Fuertes, 1999; Martín, Sánchez, 1997;
Sánchez, 1997). A vinculação é o suporte de segurança básico nas relações interpessoais
(Zapian, 2002).
Há algumas diferenças na sexualidade dos primatas em relação aos outros mamíferos
que têm importância especial para a sexualidade. Há pelo menos cinco grandes formas de
organização social que condicionam a actividade sexual e a reprodução dos primatas. Quando
vivem em monogamia , o que acontece em 10 a 15% dos primatas, a fêmea e o macho
permanecem juntos a cuidar das crias, satisfazem-se sexualmente, compartilham o alimento e
protegem-se. Em alguns casos, de forma ocasional, podem encontrar-se formas de monogamia
– poliandria, caracterizadas por um ou vários machos que se unem a um par monogâmico. A
organização mais frequente são as diferentes formas de poligamia, com um macho dominador
de um grupo de fêmeas ou um grupo de machos e fêmeas que convivem juntos. Em ambos os
casos, a dominância dos machos mais poderosos é um factor decisivo na organização da
actividade sexual. Noutros casos, os machos e as fêmeas permanecem a maior parte do tempo
separados, juntando-se em pares na estação da reprodução, sem criar laços entre os membros
do par, nem os machos se ocuparem da descendência. Têm territórios diferentes ao longo de
todo o ano e as crias estão com as mães, embora os filhos macho ao chegarem à puberdade as
abandonem para se reunirem aos do seu próprio sexo. Estas formas de organização combinamse com frequência e mudam em determinadas circunstâncias ambientais (Martín, Sánchez,
1997; Sánchez, 1997).
Os princípios reguladores da actividade sexual em todas elas são os mesmos: a
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dominância, a afiliação e a aprendizagem. A dominância ou luta pela posse das fêmeas mostra o
poder motivador da conduta sexual em todo o reino animal e a tendência para uns machos
hostilizarem outros na luta pela posse das fêmeas. A afiliação é a tendência para estabelecer
relações sociais positivas como o contacto corporal, a cooperação, a ajuda, o consolo, etc.. Nos
primatas, estas condutas estão muitas vezes associadas com a intimidade sexual e os vínculos
entre os progenitores e as crias. Estas condutas têm funções higiénicas (e.g. eliminar parasitas),
sociais (e.g. reafirmar os vínculos e relações e interactuar) e sexuais. A aprendizagem é um
importante regulador das condutas sexuais. As crias que observam, por exemplo, a luta pelas
fêmeas, o cortejo e o emparelhamento (comportamentos sexuais) têm um grande contacto
corporal com outras crias e com os adultos e realizam ensaios de acoplamento quando se
aproximam da puberdade (Martín, Sánchez, 1997).
O homem, como os outros primatas, tem mecanismos hormonais reguladores da
conduta sexual. Embora o funcionamento fisiológico da sexualidade do homem e dos outros
primatas tenha muitas coisas em comum, há uma diferença essencial: a sexualidade humana
depende muito menos dos mecanismos fisiológicos e muito mais da aprendizagem social. Todas
as fêmeas primatas têm ciclos sexuais dependentes da regulação hormonal, semelhantes ao da
mulher, mais ou menos longos, mas mais dependentes da variação das estações e
acompanhados de algumas manifestações, como por exemplo, variação da cor dos genitais e/
ou odores ou fluxos vaginais quando estão com o cio e, sobretudo, regulam mais o desejo e a
atracção sexual chegando, em muitos casos, a afastar a relação coital fora do período de cio em
que as fêmeas podem ser fecundadas. Como consequência, a diferença é que “o ciclo na
espécie humana tornou-se silencioso do ponto de vista das relações entre os homens e as
mulheres, salvo pela manifestação da menstruação, e não regula, ou fá-lo de forma muito
pequena, o desejo, a atracção e o prazer sexual das mulheres” (Martín, Sánchez, 1997, p.46).
Os primatas formam vínculos muito fortes entre um macho e uma fêmea, baseados na
atracção sexual e noutros aspectos das relações sociais como a defesa, a troca de alimentos e o
cuidar das crias. Estes vínculos podem iniciar-se num período de cortejo iniciado pela fêmea ou
pelo macho. O cortejo inclui vocalizações, posturas, expressões faciais, condutas de
aproximação, limpeza, contactos corporais, etc.. As práticas sexuais concretas dos primatas são
muito variáveis, sendo a mais importante o coito. Durante a relação coital têm reacções
semelhantes ao orgasmo dos seres humanos. Nos machos há erecção, movimentos pélvicos,
mudanças respiratórias e cardíacas, espasmos, parar depois da ejaculação e período refractário.
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Na fêmea, há espasmos musculares por todo o corpo, mudança na tensão corporal e na
respiração, lubrificação vaginal, contracções vaginais e tumescência clitoridiana. Quer os machos
quer as fêmeas mudam a sua expressão facial durante o processo da relação sexual. A
masturbação é uma conduta muito disseminada entre os primatas. As condutas sexuais com
membros do próprio sexo ocorrem tanto entre os machos como entre as fêmeas, mas esta
actividade é compatível com a heterossexualidade, quer dizer, não parece existir um fenómeno
semelhante ao da homossexualidade humana (Martín, Sánchez, 1997; Sánchez, 1997).
Segundo vários autores (López e Fuertes, 1999; Martín, Sánchez, 1997; Sánchez, 1997;
Zapian, 2002), a sexualidade humana tem características próprias, porque somos diferentes
genética e culturalmente. A individualidade genética enriquece-se com os processos culturais
(e.g. etnia, língua, religião, nacionalidade, classe social, nível de escolaridade, profissão), isto é,
temos individualidade biológica e cultural. A diversidade é desta forma um dos factos que mais
destaca a espécie humana dos outros primatas, porque se trata da única espécie onde ocorreu o
desenvolvimento da linguagem e, como consequência, onde os fenómenos culturais estão mais
desenvolvidos.
O homem também tem uma identidade sexual que depende das características
biológicas (morfologia e fisiologia sexual), que reconhecemos nos primeiros anos de vida e que
mediatiza todos os nossos pensamentos, afectos e condutas, isto é, a nossa identidade sexual.
Sobre a identidade sexual, as várias culturas construíram os papéis de género, quase sempre
discriminatórios para com a mulher, que regulam numerosos aspectos da vida social. O papel de
género é mais cultural que biológico; enquanto o papel sexual (biológico) se relaciona com os
diferentes papéis na reprodução, o papel de género refere-se às atribuições sociais relacionadas
com o facto de ser homem ou mulher (Greenberg, Bruess, Mullen,1993a; López e Fuertes,
1999; Martín, Sánchez, 1997; Nevid, Fichner-Rathus, Rathus,1995; Sánchez, 1997).
A nossa espécie, partilha com todas as espécies animais sexuadas uma forte motivação
sexual (impulso sexual, desejo, atracção, etc.) e o carácter reforçador das condutas sexuais
(prazer sexual). O que distingue a espécie humana é que a motivação e o prazer sexual não
dependem da reprodução e na maior parte dos casos acontecem sem o fim reprodutivo. O
desejo e o prazer sexual da mulher não estão determinados pelo cio ou ciclo sexual, mas pode
estar presente em qualquer momento do ciclo sexual inclusive quando a mulher está na
menopausa. “O ciclo da mulher passou a ter uma ovulação socialmente muda, quer dizer, sem
sinais que podem induzir o homem a inibir ou a procurar a actividade sexual em determinados
106

momentos…” (Martín, Sánchez, 1997, p. 50). A interacção sexual entre homens e mulheres
tornou-se menos pré-programada, mais livre, mais igualitária e mais dependente da negociação
entre ambos os sexos. A menor dependência do período fértil faz com que a sexualidade seja
mais social, quer dizer, é constituída mais culturalmente e, dada a sua maior plasticidade, há
maior variabilidade entre as culturas, as sociedades e as pessoas (ver, por exemplo, Giddens,
2000; Greenberg, Bruess, Mullen,1993a; López e Fuertes, 1999; Nevid, Fichner-Rathus,
Rathus,1995).
Outra característica identificadora do ser humano é estar mais orientado para o contacto
íntimo e a criação de vínculos sexuais e sociais. As suas características anatómicas facilitam o
contacto dérmico. A pele está quase toda sem pêlo, permitindo o acesso livre e directo à
superfície suave e temperatura cálida da pele e as terminações nervosas da pele são muito
sensíveis, com zonas especialmente erógenas e susceptível de originar significados
interpessoais. A nossa espécie também está especialmente orientada para a interacção íntima
com outras pessoas, como demonstra o facto das nossas necessidades mais básicas, como a
alimentação e reprodução acontecerem de frente, com um encontro corporal íntimo do ponto de
vista dérmico, unidos pelo abraço acolhedor da mãe ou abraço entrelaçado dos amantes, sem
distancia espacial entre os corpos, vinculados por um olhar mútuo, associados a movimentos
rítmicos coordenados (a resposta sexual humana) e entregando-se às emoções mais profundas,
expressa em códigos não formalizados cheios de significado, unicamente compreensíveis nesse
contexto e pelos participantes (Martín, Sánchez, 1997; Sánchez, 1997).
A espécie humana também está especialmente dotada para a comunicação (e.g. a sua
capacidade de mudança de postura e gestual é praticamente infinita; as palavras, o tom e timbre
de voz, o uso formalizado ou não formalizado de linguagem, o sussurro). Além disso, a
comunicação e o simbolismo transforma o significado da sexualidade. A comunicação emocional
e a linguagem simbólica, em conjunto com tantas capacidades intelectuais e sociais, como a
empatia, produzem uma mudança qualitativa no significado da sexualidade. A sexualidade passa
a ser interpretada, regulada, ensinada, aprendida e instrumentalizada com outros fins, etc. A
sexualidade faz-se cultura, passando a depender em boa medida dos processos de socialização
social e sexual. Na espécie humana, a comunicação é tão importante que há pessoas que
condicionam a sua própria excitabilidade sexual à comunicação interpessoal e muitas não
encontram significado na actividade sexual se não existe em contexto de comunicação e afecto.
O efeito da cultura sobre a sexualidade está, portanto, intimamente associado à comunicação e
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ao afecto (López, Fuertes, 1999; Martín, Sánchez, 1997; Sánchez, 1997).
Segundo López e Ortiz (2000), a nossa espécie cria vínculos de apego para responder a
uma das necessidades humanas mais fundamentais: “a necessidade de sentir-se seguro, sentirse protegido, com as costas cobertas, com uma ou várias pessoas que sabemos incondicionais,
disponíveis e eficazes” (p.42). Estes vínculos dão estabilidade às relações entre pais e filhos,
amigos e pares amorosos. A estabilidade dos vínculos do par amoroso tem funções adaptativas
para a espécie, porque favorece a criação dos filhos, mas sobretudo a socialização. As figuras de
apego ao longo da vida podem ser os pais, os avós e os irmãos (quando se é criança), o
marido/mulher e os pais (quando se é adulto) e o marido/mulher e os filhos (quando se é velho)
(ver, por exemplo, López, 2000). Na espécie humana temos dado significado cultural à relação
do par elaborando leis e atribuindo penas legais para os que a violam, isto é, converteu-se a
realidade biológica da sexualidade numa realidade cultural. A espécie humana tem a capacidade
de estabelecer compromissos e alianças, onde uma pessoa, reconhecendo a individualidade da
outra, tem a capacidade de fazer projectos para o futuro assumindo compromissos relacionais
que podem ser muito estáveis (Martín, Sánchez, 1997; Sánchez, 1997).
Todos os elementos anteriores são a base em que assentam as relações humanas
íntimas e estão ilustrados na figura 2.5. A espécie humana tem a capacidade de gerar grandes
redes sociais nas quais quase todos os aspectos relacionais estão regulados por leis, costumes e
valores. Entre todas as normas, as que tiveram mais importância foram os papéis de género e o
tabu do incesto. O incesto é uma norma quase universal que mantém a paz na família e favorece
as alianças com outras famílias ao obrigar a procurar marido ou mulher fora da própria família. A
primeira regra é uma regulação entre sexos e a segunda entre parentes (Martín, Sánchez, 1997)
Como resultado da filogenia, os seres humanos actualmente estão pré-programados
para numerosas aprendizagens que estão determinadas pelas necessidades interpessoais não
aprendidas: (1) a necessidade de estabelecer vínculos afectivos percebidos como incondicionais
e duradouros (a essa necessidade responde basicamente o vínculo do apego); (2) a necessidade
de dispor de uma rede de relações sociais (normalmente resolvida através dos vínculos de
amizade, das relações com conhecidos e colegas, da pertença a uma comunidade, etc.); (3) a
necessidade de contacto corporal e intimidade (geralmente satisfeita através de relações
interpessoais íntimas associadas ao desejo sexual, à atracção, ao enamoramento e aos afectos
interpessoais com o par). A satisfação destas necessidades favorece a sobrevivência da espécie
(Martín, Sánchez, 1997; Sánchez;1997).
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Reprodução
assexuada

Fácil
Indivíduos idênticos
Pouca variabilidade

Reprodução sexual

Mais difícil
Indivíduos diferentes
Grande variabilidade
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de adaptação

Para tornar
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reprodução

Biológico

Exige mudanças
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Apego
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necessitam as
crianças e os filhos

Psicológico

Exige mudanças
sociais

Tabu do incesto
Regulação da sexualidade
Regulação do par e da família

Para tornar possível a
paz dentro do grupo e
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mudanças com os
outros grupos

Social

EM INTERACÇÃO

Figura 2.5: Filogenia da sexualidade e dos afectos (Martín e Sánchez, 1997, p.55; Sánchez, 1997, p.41)

Segundo Sánchez (1997), pode-se falar de culturas mais sexofílicas, nas quais as
manifestações sexuais foram bem aceites, e sociedades sexofóbicas, nas quais as manifestações
sexuais são fortemente reguladas e perseguidas. Na base da sexofobia está a concepção dualista
do ser humano: a alma como parte espiritual digna e o corpo como parte material indigna. Deste
ponto de vista o corpo é mortal, sujeito a paixões perigosas e tem que se controlar para salvar a
alma. Neste tipo de culturas mais sexofóbicas, como a Portuguesa, chegou a dar-se uma
interpretação da sexualidade reduzindo-a (p. 42):
- à sua função procriadora. De forma que toda a actividade sexual não orientada para a procriação
era considerada inadequada. A contracepção, salvo em todo o caso, a baseada na abstinência
periódica, era entendida como uma conduta que lesiona os destinos naturais e divinos da conduta
sexual (redução funcional).
- ao uso dos genitais no coito. As actividades sexuais não coitais deviam ser uma preparação para
este ou fazer parte do seu contexto (redução corporal).
- ao uso dentro do matrimónio. As relações pré-matrimoniais e as pessoas que não estiverem
legalmente casadas violam a lei (redução legal).
- aos adultos. Pensava-se que as crianças não tinham interesses sexuais e os velhos não deviam
estar motivados para a sexualidade (redução evolutiva).
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- aos homens. As mulheres não têm ou não devem ter desejos sexuais, sentir prazer, etc.. Alguns
autores chegaram a dizer em pleno “século das luzes” (como era chamado o século XVIII em
França), que as mulheres interessadas pela sexualidade sofrem de furor uterino (redução sexista).
- às pessoas normais. Os menos válidos psíquica e fisicamente não devem permitir-se condutas
sexuais, entre muitas outras razões porque não se considerava adequado a sua procriação
(redução a pessoas supostamente normais).

- aos heterossexuais. A homossexualidade e o lesbianismo eram consideradas condutas desviantes
como o voyeurismo, a zoofilia e as que hoje se chamam parafilias.

Currier (1981) classifica as culturas humanas na forma como encaram a sexualidade em
quatro categorias: culturas sexualmente repressivas, culturas sexualmente restritivas, culturas
sexualmente permissivas e culturas sexualizadas. Nas primeiras há tendência para negar a
sexualidade, pois consideram o sexo uma área extremamente perigosa do comportamento e
atribuem uma virtude especial à inactividade sexual. Geralmente a sociedade proíbe todas as
formas de sexo excepto a procriação, por isso incentiva a castidade pré-matrimonial, a disciplina
sexual no matrimónio, a ignorância sexual dos jovens e proíbem qualquer jogo sexual às
crianças. O prazer sexual é completamente desvalorizado.
Nas culturas sexualmente restritivas, há uma delimitação da sexualidade. A castidade prématrimonial é exigida, pelo menos a um dos sexos, embora alguma tolerância seja garantida ao
outro. As pessoas tendem a ter medo do sexo, não pelo próprio sexo mas nos problemas que
pode causar. As brincadeiras sexuais das crianças são muito desencorajadas. Há uma certa
ambivalência em relação à sexualidade.
Nas culturas sexualmente permissivas, há uma tolerância em relação à sexualidade.
Embora existam proibições formais, são pouco exigentes no seu controlo, por exemplo, as
brincadeiras sexuais das crianças podem ser proibidas, mas desde que se mantenham fora da
vista dos adultos, estes ignoram-nas. Os adolescentes de ambos os sexos têm uma considerável
liberdade sexual e o sexo pré-matrimonial é considerado normal.
No último tipo de cultura, cultura sexualizada, a sexualidade é cultivada sendo o sexo
considerado indispensável à felicidade humana. As brincadeiras sexuais infantis são
consideradas uma componente essencial para um desenvolvimento biológico e social normais.
Várias instituições fornecem informação e educação aos jovens encorajando-os a desenvolverem
as suas competências sexuais, independentemente da idade. A existência de locais de encontro
para a prática das actividades sexuais dos jovens é aceite e legitimada socialmente. O prazer
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sexual é procurado e valorizado por ambos os sexos. A ausência de prazer sexual é considerada
intolerável e motivo suficiente para terminar uma relação ou um casamento.
Segundo o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida Português (1999), os fins
mais evidentes da sexualidade são o amor (ou a relação amorosa), a procriação (ter filhos) e o
prazer. Para os autores, é preciso compreender que a sexualidade humana atravessa todas as
dimensões da pessoa (o corpo sexuado), não se limitando à actividade da sexualidade genital.
Essas dimensões anteriores vivem-se no tempo, o que exige uma certa unidade de
comportamento e dá coerência à existência, uma vez que o ser humano é incapaz de se reduzir
à vida puramente animal (p.34):
Em sentido contrário a esta vida animal, a proibição do incesto foi sempre considerada como o limiar
a partir do qual a natureza no homem acede à cultura: no seu comportamento sexual, o ser humano
inscreve este acesso negativamente pela proibição do incesto e positivamente pela sua abertura a
formas de aliança viradas para a exterioridade social do grupo humano. Tais exigências, contudo,
não representam senão condições de possibilidade para que surja o sentido verdadeiramente
humano da sexualidade, isto é, a relação de reciprocidade afectiva (…) que é o acesso ao sentido
primordial da sexualidade. (…) o amor não se fecha numa relação exclusivamente dual. Os
problemas sociais acarretam decisões políticas; além disso, a história da cultura e a compreensão
diacrónica da sexualidade tornam incontornável a relação entre sexualidade e política; aliás, os
moldes culturais imaginários fazem com que se tenha pensado a sexualidade em termos de poder e
de domínio. (…) A realidade concreta, tal como a vivemos todos os dias, com um certo encanto e
com uma certa perplexidade, é o fenómeno do erotismo, no qual se misturam a atracção,
imaginação e mistério.

Este Conselho concluiu na análise filosófica da sexualidade que o sexo com amor da
sociologia justifica-se se for entendido como vivência sexual numa relação intersubjectiva
durável e numa comunhão (ou com-união) de vida; o sexo para ter filhos justifica-se pela
assunção da responsabilidade pessoal e social por novos seres humanos, no seio da relação
intersubjectiva durável e o sexo enquanto prazer justifica-se pelo prazer responsável, fonte de
alegria não isenta de ascese e de sublimação, que brota da sexualidade humana vivida nas suas
múltiplas dimensões.
Para terminar o CNECV, partiu do pressuposto que a vivência da sexualidade implica
sempre, de modo implícito ou explícito, uma tomada de posição quanto a determinados valores
éticos, que não se impõem de fora (o que implica que uma ética da sexualidade não obriga a
pessoa, ela é que decide aceitá-la) e, nesse sentido, distinguiu o ponto de vista ético do indivíduo
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quanto à vivência da sua própria sexualidade (a avaliação que cada um faz de si próprio), o
ponto de vista relacional, isto é, a dimensão intersubjectiva, privada e íntima, dos actos ou
atitudes que implicam a presença de uma outra pessoa (a interacção no relacionamento sexual)
e as tomadas de posição sociais ou públicas sobre assuntos relacionados com a sexualidade.
Neste âmbito referiu doze elementos para uma análise ética da sexualidade:
(1)A sexualidade atravessa toda a pessoa humana, como um corpo sexuado, por isso, a ética
da sexualidade implica que o bem do ser humano, no que diz respeito ao seu
comportamento sexual, repousa na ligação livremente assumida entre a vida do corpo, a
afectividade e a mente, por outras palavras, a sexualidade separada da relação afectiva
não é, a médio ou longo prazo, construtora da personalidade humana.
(2)A construção da personalidade realiza-se no tempo, o que implica, no que diz respeito à
sexualidade, um dinamismo e uma evolução progressiva que não é possível sem uma
certa coerência consigo próprio na gestão do desejo e da força sexual. A coerência na
condução da vida sexual pode ser interpretada em termos de fidelidade a si próprio e
constitui um princípio ético em vista ao desenvolvimento da personalidade humana no
tempo.
(3)O incesto opõe-se radicalmente à construção equilibrada da personalidade humana, não
somente por motivos de natureza psicológica, mas porque o princípio de aliança, que
preside à sexualidade humana, exige que a família se abra sobre o exterior e não se feche
sobre si própria.
(4)A construção ética da personalidade no plano da vida sexual far-se-á na promoção
conjunta do amor e do respeito pela pessoa do outro, sem que este se torne simples
objecto de prazer, isto é, sem que este se transforme num instrumento nas mãos de
quem quer que seja. O amor sério e profundo tende para a exclusividade e para uma
duração cujo fim, à partida, não seja previsto. A construção ética da personalidade visa,
no plano da vida sexual, a realização de um amor sério e duradouro.
(5)O princípio ético da vida sexual no que diz respeito à procriação exige que seja respeitado
o direito da criança a ser acolhida pelo pai e pela mãe no quadro de uma família estável.
(6)Existe uma relação entre ética e política no plano da vida sexual. Os comportamentos
sexuais implicam sempre pressupostos culturais; a construção ética da personalidade
integra o respeito pela equidade no relacionamento sexual. Reciprocamente, as formas de
machismo ou de desigualdade que não têm em atenção esta equidade não são
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conciliáveis com a ética da sexualidade. Por outro lado, é um dever das instâncias de
decisão políticas tomar as medidas necessárias para que seja possível a construção ética
da personalidade no plano da vida sexual.
(7)A construção ética da personalidade tende para uma cada vez mais estreita ligação entre
prazer e alegria.
(8)A força dinâmica que habita o erotismo é um misto de atracção, de imaginação e de
mistério. A alteração de qualquer um desses factores tem a capacidade de desvirtuar o
erotismo da sua dimensão construtiva respeitante à vivência saudável da sexualidade. O
relacionamento sexual sem atracção torna-se mecânico; sem imaginação, torna-se
objectivante, transformando facilmente o outro em objecto, ao passo que sem a aura de
mistério, torna-se facilmente desprovido de respeito e de encanto.
(9)Uma ética da ternura contribui para individualizar e personalizar o encontro sexual,
constituindo deste modo um valor especificamente humano. Mas, além disso, é preciso
referir que a ternura está aberta a uma variedade e a uma multiplicidade de expressões,
de tal modo que o seu campo de manifestação não se limita à esfera da sexualidade:
existem formas de ternura específicas a cada relacionamento afectivo (amor parental,
filial, amizade, etc.).
(10)Uma ética da sexualidade implica que o fracasso seja assumido e integrado não como
aniquilador da pessoa, mas enquanto ponto de partida de um progresso sempre possível
na construção da personalidade.
(11)Não existe progresso sem ascese, isso também rege a educação da personalidade no
que diz respeito à sua sexualidade.
(12)A ética da sexualidade não tem somente como destinatários as pessoas que vivem uma
relação afectiva e sexual. Toda a pessoa se exprime no seu corpo sexuado, toda a pessoa
é sensível ao erotismo, toda a pessoa é chamada a receber e dar marcas de ternura
apropriadas à sua situação, toda a pessoa constrói a sua busca de felicidade através do
tempo, com altos e baixos, com êxitos e eventuais fracassos, toda a pessoa é digna de
respeito e chamada a ser respeitadora da liberdade dos outros. Assim, uma ética da
construção da personalidade através da vivência da sexualidade sublinha também que,
apesar das suas dificuldades específicas, são múltiplas as formas de viver uma
sexualidade harmoniosa e serena fora do campo das relações sexuais.
Como consequência da evolução dos modelos de educação para a saúde e das mudanças
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sociais e científicas que têm afectado profundamente as visões sobre sexualidade, têm sido
desenvolvidos modelos globais de educação sexual, que correspondem, em grande medida, a
fases históricas que se identificam com ideologias e condições sócio-económicas carismáticas de
mobilização social.
A partir de abstracções da análise de diferentes práticas educativas formais de educação
sexual, dentro ou fora do âmbito escolar, e tendo em consideração os factores económicos,
sociais e ideológicos em que essas práticas apareceram e a história da sexologia, Sánchez
(1990, 2002) propôs um conjunto de modelos que explicam a evolução da educação sexual: a

educação sexual para evitar riscos; a educação sexual como educação moral; a educação sexual
para a revolução sexual e social e a educação sexual profissionalizada, democrática ou aberta
(quadro 2.5).
Segundo Sánchez (1990) a educação sexual para evitar riscos surgiu nos meados do
século XX, como consequência do aparecimento da democracia e na sequência dos processos
de industrialização que originaram uma grande mobilização de pessoas para as cidades.
Quadro 2.5: Modelos de educação sexual (adaptado de Sánchez, 2002)

Origem

Fundamentação

Autoridades de
referência

Modelo de Risco

Modelo Moral

 Reacção face aos
problemas de saúde
 Prevenção
da
infecção pelo VIH/ SIDA
 Prevenção
da
gravidez.
Tem subjacente o
realismo profissional e
a neutralidade moral

 Reacção face às
mudanças sociais
que armazenam a
moral dominante
 É a resposta de
diferentes igrejas.
Tem subjacente
uma visão religiosa
do mundo e uma
visão religiosa da
sexualidade.
Valoriza a ética e o
papel dos pais.

 Autoridades de
saúde
 Os pais não têm
nenhum papel

 Deus
interpretado como a
revelação
 Os pais têm um
papel especial
porque decidem,
supervisionam e
transmitem a moral
 A escola tem um
papel secundário e
só há educadores
“moralmente”
adequados.
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Modelo transformador
revolucionário
 Anos 30, associado
aos
movimentos
universitários e aos
movimentos
feministas.

Modelo compreensivo,
democrático
 Associado
ao
paradigma educativo
democrático e ao conceito
holístico de saúde.

Tem subjacente os
direitos sexuais para
todos e a visão
positiva
da
sexualidade, mas o
objectivo
é
a
revolução sexual e
social.
 Exclusivamente o
próprio indivíduo
 Os pais não têm
nenhum papel
 É necessário que
os educadores
vivam
satisfatoriamente a
sexualidade para
poderem abordar
com garantias a
educação sexual.

Tem subjacente a
inviolabilidade da vida
humana, a liberdade e
integridade do indivíduo,
a igualdade da dignidade
para todos os seres
humanos e a igualdade
de géneros.
 O próprio indivíduo é o
centro do modelo
 Os pais, os amigos, os
professores e os técnicos
de saúde têm um papel
essencial no processo de
comparticipação nas
decisões que afectam a
sua própria vida e a vida
da comunidade
 A escola/ Centro de
Saúde devem trabalhar
em co-parceria.

Quadro 2.5: Modelos de educação sexual (adaptado de Sánchez, 2002) (continuação)
Modelo de Risco

Modelo Moral

Objectivos

 Evitar os problemas
de saúde associados
à sexualidade
 Evitar custos
económicos e sociais
 Evitar o caos
hospitalar
 Evitar o alarme
social
 Evitar o sofrimento.

 Preparar para o
matrimónio e a
família
 Fazer
uma
educação moral
 Promover
a
castidade
 Aprender a dizer
“não” às relações
sexuais.

Conteúdos

 Dados
epidemiológicos
 Consequências
em termos de
enfermidades
 Práticas de risco
 Práticas
saudáveis.

 Anatomia da
reprodução nunca
do prazer
 Reprodução
 Transmissão de
valores e normas
morais
 Ênfase
no
matrimónio
e
família
 Habilidades
sociais para dizer
não.

 Fisiologia do
prazer
 Contracepção pré
e pós coital
 Práticas de risco
e práticas seguras
 Crítica à moral
dominante
 Crítica à família e
matrimónio
convencional
 Direito
das
minorias
 Igualdade
homem/ mulher
 Crítica social
dominante.

Metodologia

Muito publicitária e
imperativa.
 O
realismo
profissional
 A necessidade de
intervir
 Chegar a todos
de forma rápida
 Não
ser
moralista.

Activa
e
participativa.
 O papel dos pais
 A importância da
ética.

 Não é educativo
porque não educa
positivamente para
a sexualidade,
associa
a
sexualidade a perigo
 É muito directivo
 Tem um efeito
temporal.

 Falta de informação
sobre a fisiologia do
prazer
 Não informa sobre
contracepção, práticas
de risco e práticas
seguras, salvo a
abstinência
 O modelo é muito
doutrinário e directivo.

Activa
e
participativa.
 Crítica à moral
dominante num
contexto
de
mudança histórica
 Defesa do direito
à sexualidade
 Defesa
dos
direitos
das
minorias.
 Muito combatente e
directivo
 Muito doutrinal
com grandes tópicos
 Pressão implícita e
explícita a favor da
actividade sexual dos
adolescentes
 Negar os pais.

Aspectos
positivos

Aspectos
negativos
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Modelo transformador
revolucionário
 Promover
a
aceitação de qualquer
manifestação sexual,
incluindo o prazer e
as diferentes formas
de o obter
 Promover
a
liberdade individual e
a ausência de juízos
de valor moral sobre
os comportamentos
sexuais.

Modelo compreensivo,
democrático
 Promover a visão da
sexualidade como uma
parte integral da vida
humana, vista como uma
fonte de felicidade e de
prazer no relacionamento
com outro indivíduo
 Habilidades sociais para
viver a sua própria
sexualidade e tomar
decisões sobre o seu
próprio comportamento
sexual, nomeadamente na
recusa da coerção sexual
 Anatomia da reprodução
e do prazer
 Reprodução
 Fisiologia do prazer
 Contracepção pré e pós
coital
 Práticas de risco e
práticas seguras
 Direito das minorias
 Igualdade homem/
mulher
 Clarificação de valores e
normas morais
 Habilidades sociais para
viver a sua própria
sexualidade e tomar
decisões sobre o seu
próprio comportamento
sexual, nomeadamente na
recusa do coerção sexual e
no respeito por si próprio e
pelo outro.
Participativa e orientada
para a acção.
 A necessidade de agir
para
modificar
as
determinantes da saúde
sexual
 O papel dos colegas, pais
e restante comunidade
 A importância da ética
 Visão holística da saúde
sexual.

Os grandes aglomerados populacionais fizeram com que as pessoas se tornassem mais
anónimas, com maiores possibilidades de diversão, sentindo menos o peso das diferentes
igrejas e religiões, as mulheres começaram a trabalhar fora de casa e a liberalização dos
costumes sexuais iniciou-se. À medida que nos Estados Unidos e numa grande parte da Europa
Ocidental a liberalização dos costumes sexuais se ia ampliando e aprofundando, começaram a
aparecer os primeiros estudos sociológicos sobre a sexualidade, mudou a legislação sobre a
família e o matrimónio com as leis do divórcio, começou a discutir-se o aborto e generalizou-se o
uso de métodos contraceptivos. Estas mudanças ocorreram sem que os jovens e os adultos
sexualmente activos tivessem uma verdadeira educação sexual e sem serviços de saúde para o
planeamento familiar ao seu dispor. Em simultâneo, houve um grande desenvolvimento da
indústria pornográfica e muitas condutas sexuais até aí ocultas para a maior parte da população
tornaram-se públicas, como por exemplo, as que se relacionavam com a orientação
homossexual. Como consequência, houve um grande aumento do número de gravidezes não
desejadas em adolescentes e jovens e de doenças de transmissão sexual.
Neste contexto sócio-cultural, a educação sexual apareceu com o objectivo de evitar os
riscos inerentes à actividade sexual. Os conteúdos preferenciais incluíam: a insistência na
necessidade da abstinência fora do matrimónio ou o uso de métodos de prevenção eficazes,
dependendo da ideologia de quem estava a fazer a educação sexual; a tendência para associar a
actividade sexual com a ideia de perigo; e não informar profissionalmente sobre as formas que
permitem evitar esses perigos, se a ideologia do educador era conservadora ou, se a ideologia
era progressista, limitar-se a dar informação sobre as técnicas ou condutas que permitem evitar
o perigo de gravidezes não desejadas, de doenças de transmissão sexual, nomeadamente da
infecção pelo VIH/ SIDA e dos sintomas e natureza das doenças. A metodologia utilizada
consiste na leccionação de unidades separadas que frequentemente se dão em ciclos, em
conjunto com outros temas como a droga, a delinquência, o alcoolismo, etc.. Os educadores são
especialistas conservadores ou técnicos, tais como médicos, psicólogos, moralistas, etc.. Este
tipo de educação sexual fez-se no exército, nas escolas e em muitas campanhas sanitárias. O
exemplo mais evidente são as campanhas de prevenção da infecção pelo VIH/ SIDA.
Na implementação deste modelo encontrou-se uma versão mais técnica e outra mais
moralista. Na versão técnica, os educadores insistiam na necessidade de evitar os riscos que
traz a actividade sexual, sem avaliar moralmente as condutas sexuais em função da idade ou
orientação sexual. A fidelidade do par era aconselhada unicamente por ser uma das melhores
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formas de evitar o risco, não por haver uma objecção moral à actividade sexual dos jovens, dos
homossexuais, etc.. Também não se fazia um discurso contra o prazer sexual, mas, como
insistiam no perigo e não davam uma visão positiva da sexualidade, acabavam por transmitir
mensagens negativas sobre a sexualidade e reforçavam a sua associação com a ideia de perigo.
Na versão moralista conservadora, os educadores davam explicações técnicas sobre como evitar
tais riscos, porque consideravam que a única forma legítima de evitá-los era reduzir a actividade
sexual do par ao casamento. Fora do casamento as pessoas tinham o dever moral da
abstinência. Nesta versão, a liberalização dos costumes sexuais é vista, como consequência,
como uma forma de depravação moral e sinal de decadência das civilizações.
A educação sexual como educação moral, surgiu por volta dos anos sessenta quando
alguns países começaram a introduzir sistematicamente a educação sexual na escola. O
objectivo não era só evitar o perigo, mas oferecer uma educação sexual integral, entendida como
a educação para o amor e o matrimónio (Sánchez, 1990). A atitude histórica dominante dos
anos 40 aos anos 60 foi negar, ocultar e proibir a sexualidade humana. O sistema de crenças
subjacente a esta atitude, defendido pelo sistema educativo e pela moral social dominante,
assentava numa concepção antropológica caracterizada por uma visão dualista do homem. A
alma era a parte espiritual e nobre que tinha que ser salva, enquanto o corpo era matéria, fonte
de paixões e, como consequência, era necessário controlá-lo. Nesta perspectiva, a sexualidade
situa-se no corpo, nas suas partes baixas e sujas, chegando a ser considerada como uma
doença da natureza, e a actividade sexual só tem sentido dentro do matrimónio e com o
objectivo de procriar. A ciência limitava-se a legitimar o que defendiam os moralistas. A
sexualidade era negada porque se tentava torná-la secreta, não se podendo falar dela a não ser
com malícia. Tudo o que estava relacionado com ela era tabu, porque embora as pessoas
sentissem interesse e o assunto estivesse sempre carregado de muito significado, tinha o
carácter de intocável e indiscutível. Quando surgia uma manifestação sexual era perseguida pela
lei e a moral, levando a uma grande repressão interna e externa, em que as pessoas tentavam
negar o impossível – o desejo, a fantasia e a conduta sexual - criando uma obsessão pela
sexualidade. Os rapazes eram separados das raparigas nas escolas e as mulheres dos homens,
até mesmo nas igrejas (López, Fuertes, 1999).
Os conteúdos deste modelo moral da educação sexual consistem: na anatomia,
concepção, gravidez, parto; família; relações entre os pais e os filhos e entre jovens de sexos
diferentes e conteúdos morais e cívicos (Sánchez, 1990). Inclui mensagem que valorizam a
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procriação como um fim, a valorização do sexo como não natural, a virgindade, a condenação da
contracepção, a condenação da auto-estimulação, a condenação da homossexualidade e a
abstenção sexual até ao matrimónio (Sánchez, 2002). Esta educação sexual era feita por
professores e por professores de ética e religião, em programas na escola que concediam
grande importância à educação sexual dentro da família. A informação era muitas vezes
enviesada e moralizante suprimindo tudo o que está relacionado com o prazer, a resposta sexual
humana e a contracepção, porque se considerava que se tratava de uma educação para a
procriação dentro do matrimónio. A homossexualidade e a masturbação eram consideradas
desvios e as relações pré-matrimoniais imorais. Este modelo e a forma conservadora do modelo

de risco caracterizam-se pela negação do direito ao prazer (Sánchez, 1990).
Este tipo de educação sexual evoluiu para a educação para o carácter, educação para o
respeito e educação na abstinência (Sánchez, 2002). Muitas vezes, baseado numa visão
reducionista da sexualidade, os modelos impõem-se como verdades absolutas e universais e
assumem uma atitude proibitiva impondo valores, como por exemplo: não é moral beijar-se na
boca em sítios públicos; mostrar o corpo nu é pornografia; o pudor deve ser uma virtude da
mulher; há formas de vestir que são sexualmente provocativas; o verdadeiro amor é platónico; só
se fala de sexualidade na intimidade; o afectivo contrapõe-se ao sexual; as relações sexuais não
têm nada a ver com o diálogo nem com a comunicação; etc.. (Marinis, Colman, 1995).
A educação sexual para a revolução sexual e social apareceu pela primeira vez nos anos
trinta, associada ao movimento intelectual denominado freudo-marxismo e ao movimento juvenil

Sex-Pol (sexualidade e política). O primeiro defende que a revolução sexual é uma condição
necessária para a revolução social e o segundo, de inspiração comunista, com Reich (1932)
como líder ideológico, chegou a propor não só a necessidade da educação sexual na escola,
como o acesso livre aos métodos contraceptivos por parte dos jovens, o direito ao aborto, a
criação de lugares onde os jovens pudessem ter relações sexuais livres, etc. dentro do contexto
da luta pela revolução social. O movimento juvenil de Maio de 1968 retomou grande parte da
tese defendida nos anos trinta, embora estivessem mais vinculados a uma ideologia anarquista
que comunista (Sánchez, 1990). Neste contexto, tinha que se assumir, então, uma atitude
permissiva e combativa que defendesse, por exemplo: que todas as manifestações da
afectividade são válidas; que cada um deve expressar-se afectiva e sexualmente, como lhe
parecer melhor; se todos estão nus vão comunicar melhor; tem que se viver livremente a
sexualidade; as relações sexuais melhoram o diálogo e a comunicação; as mulheres devem ser
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agressivas e dominadoras; o corpo é o instrumento mais idóneo para a comunicação; façamos
amor não guerra, etc. (Marinis, Colman, 1995).
Esta educação sexual tinha como objectivo a revolução sexual e social. Os conteúdos
incluíam: a anatomia e fisiologia do prazer sexual; a contracepção; a análise crítica da regulação
social da sexualidade; a análise crítica da família; a defesa das minorias, como por exemplo, dos
homossexuais; e a crítica à moral dominante. Defendiam uma metodologia sistemática e
programada, mas que na prática só era dada por professores ideologicamente muito
reivindicativos ou por especialistas externos ao sistema educativo. Foi dada atenção especial às
associações juvenis, associações de vizinhos, etc.. Frequentemente usavam debates, mesas
redondas e outros métodos activos. Este modelo, deu pouca importância ao papel dos pais na
educação sexual e teve como foco a relação entre repressão sexual e dominação social,
reivindicando o direito ao prazer sexual sem fins de procriação. Separaram a actividade sexual do
matrimónio, defenderam o direito dos jovens e solteiros à actividade sexual, aceitaram a
masturbação como natural e defenderam as minorias (Sánchez, 1990).
Segundo Marinis, Colman (1995) este modelo também impõe valores absolutos, com a
agravante da absoluta falta de limites. Tanto a proibição como a permissividade impõem
autoritariamente normas e modelos que impedem a reflexão e a troca de ideias, impedindo os
alunos de elaborarem as suas próprias convicções.
Na actualidade, a sociedade é muito mais plural e como consequência não faz sentido
falar numa atitude dominante face à sexualidade. O que é próprio das sociedades democráticas
é admitir diferentes opções ideológicas e ser mais permissiva com as minorias. A sociedade
assume uma postura liberal em que se concede muita liberdade ao indivíduo, definem-se e
respeitam-se as liberdades formais, mas o poder económico impõe uma série de valores através
dos meios de comunicação de massa e das políticas nacionais e internacionais. A censura oficial
desapareceu e os governos democráticos reconheceram a necessidade de proporcionar
educação sexual à população e assistência de saúde na planificação familiar. Determinadas
minorias (e.g., movimentos feministas, grupos gays) e associações profissionais (e.g.,
associações de planeamento familiar) tornaram-se muito activas na defesa dos direitos e
liberdade na área da sexualidade, tal como os movimentos de esquerda. As ideias que no
passado foram predominantes continuam a manter-se e a difundir-se mas, salvo grupos
minoritários, são apresentadas de uma forma mais razoável e aberta. Na actualidade há uma
grande liberdade formal de acesso ao consumo de informação sobre sexualidade, modificaram119

se as leis mais restritivas que proibiam a contracepção, perseguiam determinadas condutas (e.g.
homossexualidade) e impediam o divórcio. Dá-se mais liberdade aos jovens, mas essa liberdade
é em muitos casos apenas formal e entendida como algo que se permite, mas não como um
verdadeiro direito em que têm que ser assistidos (López, Fuertes, 1999).
Neste contexto, surgiu o último modelo de educação sexual, modelo profissional ou

aberto, que assume uma postura mais relativista, baseada em conhecimentos científicos e em
atitudes democráticas, tolerantes e abertas. Reúne os aspectos positivos dos outros modelos: o
realismo profissional e neutralidade moral do modelo de risco; a ética e o papel dos pais do
modelo moral; e direitos sexuais para todos e visão positiva da sexualidade do modelo
transformador revolucionário (Sánchez, 2002).
O objectivo deste modelo é favorecer a aceitação positiva da própria identidade sexual e
a aprendizagem de conhecimentos que permitam viver as diferentes possibilidades da
sexualidade em cada idade, conforme a pessoa ou pessoas implicadas o desejem. Os conteúdos
estão livres de negações e tópicos, oferecendo uma informação o mais científica possível. É
reconhecido o direito de desejar livremente o prazer sexual, ter actividade sexual em qualquer
idade dentro ou fora do casamento e ter a orientação sexual que se desejar. A metodologia
pretende proporcionar condições para uma análise crítica do funcionamento social, que
desenvolva a tolerância e o respeito em relação às diferentes crenças e ideias presentes na
sociedade democrática. Os alunos deverão ser participantes activos na procura de informação e
no diálogo através do qual se tentam resolver as discrepâncias ou conhecer as opiniões dos
outros nos temas que são objecto de discussão. Este modelo coloca a ênfase na
responsabilidade e ética social, para que sejam evitados os riscos e as relações de exploração
entre as pessoas. Por isso, procura oferecer uma informação profissional, promover atitudes
positivas face à sexualidade e desenvolver um sentido ético nas relações (Sánchez, 1990). Tratase de criar condições para que os alunos aproveitem ao máximo todas as vivências, situações,
experiências e opiniões para se tornarem conscientes das suas próprias possibilidades para
agirem no sentido de promoverem a saúde sexual individual e da comunidade (Marinis, Colman,
1995).
A análise do conteúdo, objectivos e mensagens desenvolvidos na educação sexual permite
fazer outro tipo de categorização dos programas de educação sexual que co-existem
actualmente: (1) programas orientados para a abstinência até ao casamento (abstinence until

marriage); (2) programas orientados só para a abstinência (abstinence – only); (3) programas
120

orientados para a abstinência – mais (abstinence – plus); e (4) programas compreensivos
(comprehensive programs).
A abstinência às relações sexuais é uma estratégia comportamental importante para
prevenir o vírus da imunodeficiência humana, outras infecções sexualmente transmitidas e a
gravidez entre os adolescentes. Muitos adolescentes, incluindo os adolescentes mais jovens
ainda não iniciaram as relações sexuais e muitos adolescentes sexualmente experientes e jovens
adultos são abstinentes por vários períodos de tempo. Há um amplo suporte para a abstinência
como uma parte necessária e apropriada da educação sexual. A controvérsia surge quando a
abstinência é apresentada aos adolescentes como a única escolha e a informação em saúde
sobre outras escolhas é restrita ou mal representada (Santelli, Ott, Lyon, Rogers, Summers,
Schleifer, 2006). Estes programas nem são democráticos nem verdadeiramente educativos,
porque educam os adolescentes afastados das tomadas de decisão sexual ponderada,
estigmatiza os que estão fora das relações tradicionalmente geradas, monogâmicas e centradas
no coito e negligencia as diversas maneiras como a sexualidade pode ser construída e
desempenhada em diferentes locais sociais (Bay-Cheng, 2003).
Os programas orientados exclusivamente para a abstinência até ao casamento excluem o
ensino sobre o uso da contracepção e do preservativo na prevenção da gravidez na adolescência
e do risco de ISTs. Milton, Berne, Patton, Hunt, Wright (2001) referem que muitos professores
de educação sexual nos Estados Unidos da América descrevem estar comprometidos com a
legislação federal dos EU que suporta financeiramente os programas de Abstinência até ao
Casamento (Abstinence Until Marriage – AUM) e estão restringidos a proporcionar uma
educação sexual submetida a uma escada de valores onde é proibido ensinar sobre o
comportamento sexual, preservativos ou contracepção, excepto para enfatizar como a
contracepção falha frequentemente.
Um deste projectos é o projecto “Taking Charge” dos EUA, um programa de educação
para a vida em família, que encoraja os adolescentes a atrasarem a actividade sexual e outros
comportamentos considerados de alto risco e visa orientar-se para o problema da gravidez na
adolescência. O seu currículo de seis semanas inclui informação sobre anatomia, fisiologia, ISTs
e gravidez e enfatiza a abstinência da actividade sexual antes do casamento. O programa está
organizado em três sessões para serem assistidas pelos jovens e pelos pais e está dividido em
unidades: (1) valores, papéis de género, estereótipos e diversidade; (2) objectivos de vida,
puberdade, reprodução, mudanças físicas e tomada de decisão; (3) família e amigos como um
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sistema de suporte, técnicas de comunicação, e abuso sexual e técnicas de prevenção; (4)
comportamentos de risco (DSTs) e como dizer “não” (Mabray, Labauve, 2002; Bennett, Assefi,
2005).
Os programas dos Estados Unidos orientados para a abstinência (abstinence - only

education ) aderem a uma definição Federal muito restrita de oito pontos que exige que os
professores ensinem que a actividade sexual fora do casamento tem probabilidade de ter efeitos
psicológicos e físicos perigosos, o que torna os programas limitados na selecção dos temas que
trabalham e focados nos problemas que advêm da sexualidade, isto é, têm como objectivos
ensinar que: os ganhos sociais, psicológicos e de saúde se conseguem exclusivamente pela
abstenção da actividade sexual; a abstinência da actividade sexual fora do casamento é o
standard esperado para todas as crianças em idade escolar; a abstinência da actividade sexual é
a única maneira certa de evitar a gravidez fora do casamento; as relações monogâmicas de
confiança no contexto do casamento é o standard esperado para a actividade sexual; a
actividade sexual fora do contexto do casamento tem probabilidade de ter efeitos físicos e
psicológicos perigosos; uma criança que nasce fora do casamento tem probabilidade de trazer
consequências perigosas para a criança, os pais da criança e a sociedade; como é que as
pessoas jovens devem rejeitar os avanços sexuais e como é que o uso do álcool e da droga
aumenta a vulnerabilidade aos avanços sexuais; é importante ter auto-suficiência antes de se
envolver na actividade sexual (Mabray, Labauve, 2002; Santelli, Ott, Lyon, Rogers, Summers,
Schleifer, 2006). Estes programas são dirigidos para a prevenção de gravidez na adolescência e
não discutem a prevenção do VIH e DSTs. Em 1/3 dos distritos nos Estados Unidos da América
com esta abordagem, a informação sobre contracepção está severamente limitada ou
inteiramente proibida (Landry segundo Mabray, Labauve, 2002).
Um destes programas orientados só para a abstinência é o programa “Teen Star” que tem
sido proporcionado em Portugal na formação contínua de professores pelo “Centro de Formação
da Casa dos Professores” (e que foi frequentado por duas das professoras entrevistadas). O
programa a ser leccionado nas escolas é constituído por 14 unidades: (1) sessão inicial e
introdução ao programa; (2) diferenças entre géneros; (3) identificação de preconceitos nas
características femininas e masculinas; (4) anatomia e fisiologia dos órgãos reprodutivos
humanos; (5) puberdade, fertilidade na mulher e fertilidade no homem; (6) tomada de
consciência sobre a fertilidade, registos de fertilidade; (7) conhecer as emoções e controlar o
comportamento; (8) a manipulação da sexualidade nos média; (9) auto segurança e manutenção
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das decisões; (10) casamento e família; (11) início da vida, valor da vida humana; (12) métodos
de planeamento familiar, contracepção; (13) gravidez, parto e amamentação; (14) sessão final
(Cabezón, Vigil, Rojas, Leiva, Riqelme, Aranda, Garcia, 2005).
Na Califórnia surgiu outro destes programas, o “Postponing Sexual Involvement” que é
baseado em informação sobre os riscos da actividade sexual, resistência à pressão dos pares e
na construção de um clima de suporte para a abstinência. As 10 sessões de 45 a 60 minutos
em que está organizado incluem os seguintes temas: (1) “Sexualidade humana”, destinado aos
adolescentes mais jovens e ensina o desenvolvimento dos adolescentes, saúde reprodutiva,
contraceptivos e DSTs; e (2) “Deixar para mais tarde o envolvimento sexual” utiliza as normas
dos pares para favorecer o atraso da actividade sexual, analisa as mensagens dos media e as
pressões psicológicas, inicia o desenvolvimento de competências para ajudar os alunos a resistir
à pressão dos pares para se tornarem sexualmente activos e ensina as técnicas de assertividade
para ensinar os adolescentes a dizer “não” (Mabray, Labauve, 2002). Alguns autores (Bennett,
Assefi, 2005) designam este tipo programas por “abstinence – plus” porque são programas
orientados para a abstinência que incluem informação sobre contraceptivos.
Bennett, Assefi (2005) compararam os programas desenvolvidos nas escolas orientados
só para a abstinência (abstinence only) com os que incluíam informação sobre contracepção
(abstinence – plus) e concluíram que maior parte dos programas “abstinence – plus” aumentam
o uso de contraceptivos, embora nenhum dos dois tipos de programas tenha reunido evidências
que provem serem eficazes na alteração do comportamento sexual dos adolescentes.
Os programas de educação sexual compreensivos têm uma abordagem multidimensional
e visam atingir os alunos sexualmente activos com o objectivo de diminuir a gravidez não
desejada na adolescência, por isso, não é um modelo só apropriado aos adolescentes
abstinentes, mas também dirigido para os que têm sido sexualmente activos. Mabray, Labauve
(2002) propõem este modelo para os adolescentes de 12 a 16 anos, como oposição ás
abordagens baseadas só na abstinência dirigidas aos pré-adolescentes. Esta abordagem envolve,
entre outras coisas, a educação dos adolescentes e dos pais, dirige-se para as necessidades
emocionais e físicas e definição de objectivos e institui a comunidade como uma fonte de
serviços. O programa cobre os temas da abstinência e contracepção. Landry (segundo Mabray,
Labauve, 2002) refere que só 14% dos distritos dos Estados Unidos da América têm políticas
compreensivas dirigidas para a abstinência, apenas como “uma das várias” opções na
preparação dos adolescentes para se tornarem adultos saudáveis e conhecedores da
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sexualidade.
Goldman, Bradley (2001) salientaram que de acordo com o Conselho de Educação e
Informação Sexual dos Estados Unidos (Sexuality Information and Education Council of the US –
SIECUS) um programa de educação sexual compreensivo para as pessoas jovens deverá ter
quatro objectivos principais que são: proporcionar informação precisa sobre a sexualidade
humana; proporcionar uma oportunidade para desenvolver e compreender os seus próprios
valores, atitudes e crenças sobre a sexualidade; ajudar a desenvolver competências de relações
e interpessoais e ajudar a exercitar a responsabilidade em relação às relações sexuais. Isto inclui
orientar-se para a abstinência, pressões para se envolver prematuramente em relações sexuais e
o uso de contracepção e de outras medidas de saúde sexual. O programa também deverá ser
apropriado ao nível de desenvolvimento da pessoa e deverá incluir a análise de problemas tais
como comunicação, namoro, competências de tomada de decisão, relações de amizade e de
família e auto-estima.
A Organização Mundial de Saúde reviu 35 programas à volta do mundo e concluiu que os
programas que só ensinam abstinência são menos eficazes que os que promovem o atraso das
relações sexuais enquanto ensinam práticas de sexo seguro, tais como contracepção e o uso do
preservativo, atrasando as relações sexuais entre os jovens que ainda não experimentaram sexo
e melhorando o uso da contracepção entre os adolescentes sexualmente activos (Baldo segundo
Mabray, Labauve, 2002). A educação sexual compreensiva também ensina competências
interpessoais e de comunicação e assiste na exploração de valores e definição de objectivos.
Langille, Mackinnon, Graham (2001) defendem que também faz parte de um currículo
compreensivo a capacidade para os estudantes considerarem a sua orientação sexual,
estereótipos de género, pressão dos pares, auto-estima, comunicação e intimidade. É essencial
que realce os aspectos positivos da sexualidade humana e que persigam objectivos igualmente
importantes como a redução ou prevenção de problemas sexuais como a gravidez e as DSTs
(Health Canadá, 1994).
Pagliaro e Gipson (segundo Mabray, Labauve, 2002) sugerem que os programas de
educação sexual têm mais probabilidade de serem eficazes quando: (a) incorporam uma
educação sexual compreensiva que inclui contracepção e informação sobre abstinência; (b)
proporcionam acesso a serviços e métodos de contracepção, e (c) oferecem oportunidades tais
como serem monitores, fazerem serviço comunitário e exercitarem-se para um emprego onde
desenvolvem competências de vida para os preparar para o futuro. Um destes programas é o de
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Mabray, Labauve (2002) que utilizam uma abordagem multidimensional para informar os
adolescentes actualmente sexualmente activos ou sexualmente abstinentes sobre as opções
possíveis. A abordagem incorpora aspectos de saúde (tal como, desenvolvimento fisiológico,
reprodução, DSTs mais comuns, os procedimentos de acesso aos cuidados de saúde e
contracepção), problemas de desenvolvimento (tal como, a importância dos grupos de pares,
dos grupos externos, dos modelos de liderança, discussão sobre a compreensão de conflitos e
pressões e técnicas de comunicação) e uma componente de serviço comunitário.
Os países como a Holanda, Suécia, França e Alemanha que têm uma abordagem da
educação sexual mais aberta e flexível têm os números mais baixos de problemas de saúde
sexual e reprodutiva nos adolescentes no mundo ocidental (Milton, Berne, Patton, Hunt, Wright,
2001). Os programas de educação sexual que se focam só na educação são inadequados se não
ajudam as pessoas a desenvolver atitudes saudáveis ou as competências necessárias para agir
de acordo com essa informação. Esses programas deverão lidar com problemas amplos da
sexualidade, auto-aceitação, imagem corporal, relações de pares, comunicação pais filhos,
orientação sexual e uma miríade de problemas emocionais e sociais. Como consequência, para
ser holística, a educação sexual necessita envolver as dimensões física, biológica, psicológica,
sociocultural, económica, ética e moral (Goldman, Bradley, 2001).
Sumário
O conceito de programas de saúde compreensivos na escola foi originalmente lançado
durante a década 80. O modelo inclui três elementos tradicionais dos programas de saúde na
escola: educação para a saúde; ambiente saudável e serviços de saúde na escola ou acesso aos
serviços de saúde da comunidade. A mudança mais importante, foi a passagem de um ensino
da educação para a saúde centrado no professor e baseado na transmissão de conhecimentos,
para uma educação para a saúde como uma componente da promoção da saúde na escola,
centrada na acção e participação dos alunos e com uma forte ligação aos professores, a outro
staff da escola e à comunidade envolvente.
O envolvimento dos alunos, a orientação participante ou a capacitação não são
geralmente mencionados na saúde na escola compreensiva. A falta desses conceitos não
significa que os assuntos relacionados com o papel, posição ou influência dos alunos na
educação para a saúde na escola sejam ignorados pelos programas. Ignorar esses aspectos
pode acontecer primariamente, como reflexo do facto de outras considerações e perspectivas
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que não a orientação participante e a capacitação, terem vindo a estar até à actualidade no
centro do debate na educação para a saúde na escola. Parece que tem sido dada uma grande
atenção a assuntos mais “tradicionais”, tais como gestão de programas, temas/ problemas de
saúde a tratar, professores para leccionar esses temas, áreas curriculares ou não curriculares a
incluir, valores subjacentes aos programas, papel da escola e do sistema de saúde local,
liderança nos projectos, etc. (ver, por exemplo quadro 2.3 e 2.4). A educação sexual na escola
tem sofrido o mesmo processo evolutivo (ver, por exemplo, quadro 2.6).
É desapontante que o potencial da educação para a saúde como um instrumento para a
mudança social e para a acção política tenha vindo a estar, de alguma maneira, a ser perdido na
promoção para a saúde actual. Isto tem acontecido porque os projectos muitas vezes não estão
orientados para a acção e, como consequência, não desenvolvem a capacidade dos alunos para
identificarem os problemas de saúde pessoais ou de outros grupos específicos, não desenvolvem
e partilham as ideias dos alunos em relação à resolução dos problemas e nem analisam as
possibilidades reais para os alunos atingirem os seus sonhos (visões).
A importância crescente da aplicação do conceito holístico de saúde na aprendizagem da

educação para a saúde orientada para a acção levou a explorar novos lugares e metodologias
para a sua aprendizagem. Algumas abordagens possíveis são a aprendizagem participativa e o
uso de estratégias educativas em lugares específicos, como por exemplo escolas, comunidades
ou locais de trabalho com utilização dos meios de comunicação de massa e das novas
tecnologias de informação. Os rádios locais, as novelas, os programas de saúde na televisão, a
Internet, o marketing social, a defesa (advocacia) da saúde nos média usando vários canais de
aprendizagem e criando alianças com as comunicações e a aprendizagem da comunidade de
adultos, abre possibilidades cada vez maiores que temos que explorar mais sistematicamente e
relacionar com os comportamentos de saúde.
Segundo Jensen (1994 a) apesar da maior parte dos projectos na área da educação
para a saúde terem a intenção de trabalhar com o conceito de saúde amplo, muitas vezes
terminam apenas orientados para os estilos de vida. Neste âmbito, recorda que a tradição de
tratar o ambiente e a saúde como duas áreas separadas nas discussões públicas e no ensino
tradicional, não faz sentido. Essa distinção contrapõe directamente o alcance do conhecimento
necessário para os alunos serem capazes de agir para resolver os problemas de saúde e de
ambiente na nossa sociedade. Integrar a perspectiva ambiental com a saúde é vital tanto para a
saúde como para o ambiente, ambos, directa ou indirectamente, influenciam o desenvolvimento
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dos nossos problemas de saúde. Nesta ligação, é importante que o conceito de ambiente seja
estendido a “todos os ambientes” de que fazemos parte, para a totalidade das nossas vidas. O
ambiente inclui o ambiente físico, o ambiente de trabalho, o ambiente em que vivemos e o
ambiente social.
Ampliar o conceito de saúde é também importante na integração do ambiente e saúde.
Se a saúde é somente percebida como a ausência de doença, a educação ambiental torna-se
somente uma questão de limitar a poluição. Mas, se a saúde é também estendida à qualidade
de vida, incluindo aspectos sensoriais e estéticos, a questão sobre que tipo de natureza nós
desejaremos preservar ou criar também se torna um problema central. Isto é, ao mesmo tempo,
uma consequência natural da definição de saúde da OMS. À luz disto, os problemas ambientais
tornam-se uma parte dos nossos problemas de saúde e a educação ambiental torna-se uma
parte – uma parte importante – da educação para a saúde. As duas áreas têm que ser e devem
ser tratadas como elementos ligados na escola do futuro. Não faz sentido falar sobre pessoas
saudáveis num ambiente não saudável (Jensen, 1994 a).
Na Europa, o modelo de educação para a saúde que integra as dimensões anteriores,
desenvolveu-se nas escolas promotoras da saúde que gradualmente adquiriram cada vez mais
disseminação e aceitação. Este modelo é suportado pelos conceitos do currículo na escola,
ambiente da escola e comunidade envolvente e tem sido descrito como o modelo que equilibra o
esforço e a atenção dadas ao desenvolvimento do currículo e ensino na sala de aula, com acções
dirigidas para a melhoria do ambiente na escola e melhoria das ligações com a família e a
comunidade ampla. Estas ideias também servem como base para A Rede Europeia de Escolas

Promotoras de Saúde (Networks of Health-promoting Schools) um projecto centrado nas tais
escolas num grande número de países Europeus (WHO/CE/CEC, 1993). A apresentação do
programa para o projecto das Escolas Promotoras de Saúde não inclui conceitos como
participação e capacitação (empowerment) (WHO/CE/CEC, 1993). Na prática, têm ocorrido
preferencialmente substanciais diferenças nos modelos para as Escolas Promotoras de Saúde,
pelo menos, para a dimensão da orientação para a acção (action-orientation) (ver cap. II, 2.3).
A educação sexual é uma das dimensões das Escolas Promotoras de Saúde. Em
Portugal, foi inicialmente introduzida como uma educação sexual para evitar riscos, e m
campanhas de prevenção do VIH/ SIDA. Os professores que defendem actualmente as
campanhas de prevenção da SIDA parecem estar contra o seu desenvolvimento sem ser
integrado num modelo holístico de saúde e em projectos de promoção da saúde sexual. Por
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exemplo, se se aconselha o uso do preservativo ou qualquer outra técnica, isso deve ser feito no
âmbito de projectos que trabalhem um conceito de saúde amplo, e que, por isso, comecem por
debater o que é desejável, na perspectiva dos alunos, para a prevenção do VIH/ SIDA.
Os quatro modelos de educação sexual descritos acima – modelo de risco, modelo

moral , modelo transformador revolucionário e modelo compreensivo, democrático ou
profissionalizante - coexistem de uma forma ou outra na actualidade, acentuando-se um ou outro
nas diferentes práticas educativas. O quarto modelo proposto, porque os outros três não
oferecem uma alternativa educativa global (caso do primeiro) ou instrumentalizam a educação
sexual numa direcção moral (segundo) ou política (terceiro), parece ser o mais adequado ao
desenvolvimento de uma educação sexual orientada para a acção. A descrição por Sánchez da
sua origem, fundamentação, autoridades de referência, objectivos, conteúdos e metodologia
apontam para o desenvolvimento de uma literacia de saúde sexual crítica e um modelo
democrático de aprendizagem da sexualidade orientada para a acção e a participação.
2.3. Escola promotora de saúde: evolução, modelos e avaliação
As escolas promotoras de saúde podem ser caracterizadas como escolas que
constantemente fortalecem a sua capacidade para serem um lugar saudável para viver, aprender
e trabalhar (WHO, 1997). Com esse objectivo, os professores, alunos, pais e líderes da
comunidade têm como principal compromisso encorajarem a saúde e a aprendizagem, com
todos os meios ao seu alcance, e esforçarem-se por criar ambientes de suporte para a saúde e
uma variedade de programas e serviços de educação para a saúde e de promoção da saúde na
escola. A participação é essencial para manter estes esforços, dito de outro modo, os alunos têm
que estar no centro da acção de promoção da saúde e do processo de tomada de decisão para
ele ser eficaz. A literacia em saúde/ aprendizagem em saúde encoraja o acesso à educação e
informação que é essencial para adquirir uma participação eficaz e a capacitação das pessoas e
comunidades. O extracto abaixo da Organização Mundial de Saúde, reforçou o papel da
educação para a saúde nas escolas (WHO, 1998):
A educação para a saúde abrange as oportunidades construídas conscienciosamente para aprender,
que envolvem algumas formas de comunicação designadas para melhorar a literacia em saúde,
incluindo aumentar o conhecimento e desenvolver competências (skills) de vida que conduzam à
saúde individual e da comunidade. A educação para a saúde não está só relacionada com a
comunicação de informação mas, também, com o desenvolvimento da motivação, competências
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(skills) e confiança (auto-eficácia) necessárias para a realização de acções que melhorem a saúde. A
educação para a saúde inclui não só a comunicação da informação relacionada com o impacto das
condições sociais, económicas e ambientais na saúde como, também, os factores individuais de

risco, os comportamentos de risco e o uso do sistema de cuidados de saúde. Então, a educação
para a saúde pode envolver a comunicação da informação e o desenvolvimento de competências
(skills) que demonstram a praticabilidade política e as possibilidades organizativas de várias formas
de acção, para controlar as determinantes da saúde sociais, económicas e ambientais. (p.4).

Tem sido dada muita ênfase à educação para a saúde na escola de crianças e pessoas
jovens, em particular em muitos países industrializados, que se focam em comportamentos
relacionados com a saúde. Este foco parece estar baseado na impressão mais geral que a
adolescência é importante na determinação do comportamento de saúde futuro do indivíduo, na
impressão que os hábitos de muitos adultos são estabelecidos durante as idades de crescimento
e no facto de que é melhor tentar prevenir comportamentos prejudiciais à saúde numa idade
inicial que ser forçado mais tarde a modificar hábitos já estabelecidos (Hagquist e Starrin,1997).
Especificamente, a nível do comportamento sexual, esse grupo é vulnerável a atitudes e à
realização de comportamentos sexuais que não são compatíveis com a sua saúde sexual,
nomeadamente, com os seus valores ou projecto de vida futuro. Além disso, muitos
adolescentes e jovens adultos, nomeadamente em Portugal, correm o risco de gravidezes não
desejadas e de doenças de transmissão sexual (ver capítulo I, 1.2.2).
Como um instrumento para a prevenção da doença, a educação para a saúde durante a
década 80 foi consideravelmente fortalecida através do desenvolvimento de uma nova geração
de intervenções informadas por teorias mais sofisticadas. Esses programas eram focados nos
contextos sociais das decisões comportamentais e em ajudar as pessoas a desenvolverem as
competências pessoais e sociais exigidas para fazerem escolhas de comportamentos de saúde
positivos. Este tipo de programas foi pioneiro na educação para a saúde baseada na escola,
dirigida para prevenir o uso errado de substâncias na adolescência. A educação para a saúde no
passado, foi limitada a comunicações interpessoais e campanhas dos média dirigidas para os
resultados comportamentais dos indivíduos e uso dos serviços de saúde. Esta abordagem, tem
sido muitas vezes considerada como um meio limitado, contribuindo só para melhorar o
conhecimento individual e crenças sobre os factores de risco para a doença e tendo só um papel
limitado na promoção de mudanças de comportamento em relação a esses factores de risco.
Melhorar a promoção da saúde nos alunos, envolve mais que a transmissão de
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informação em saúde, embora isso permaneça como uma tarefa fundamental. Ajudar os alunos
a desenvolverem a auto-confiança para agirem sobre o conhecimento e as capacidades que
possuem para trabalharem com os outros e apoiá-los, será melhor adquirido através de formas
mais pessoais de comunicação e através de educação baseada na comunidade. Para atingir o
objectivo prioritário – promover a maior independência e capacitação entre os indivíduos e as
comunidades – é necessário reconhecer e compreender os aspectos políticos da educação e
ultrapassar barreiras estruturais para a acção. Esta evolução no âmbito e metodologias da
educação para a saúde e promoção da saúde, foi acompanhada com a criação da Rede
Europeia de Escolas Promotoras de Saúde (REEPS) (2.3.1), desenvolvida à volta do modelo ecoholístico de promoção da saúde e dos 12 princípios da OMS para as Escolas Promotoras de
Saúde (EPS) que permitiram a cada país criar o seu próprio modelo de intervenção (2.3.2). Uma
das preocupações fundamentais da Rede foi aumentar o diálogo entre os intervenientes sobre as
metodologias de avaliação mais adequadas para a Escola Promotora de Saúde (2.3.3).Em
Portugal, a educação para a saúde nas escolas também evoluiu para o desenvolvimento de
Escolas Promotoras de Saúde e da sua integração na Rede Europeia (2.3.4).

2.3.1. Evolução da Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde (REEPS)
A Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde (REEPS) foi iniciada em 1992 em
conjunto por três organizações Europeias principais: A Comissão Europeia, o Conselho da
Europa e Regional Office for Europe da OMS.
A primeira conferência europeia da rede Escola Promotora de Saúde – Um investimento

em Educação, Saúde e Democracia (European Network of Health Promoting Schools, WHO
Regional Office for Europe,1999 a) foi realizada em Thessaloniki-Halkidiki, Grécia, em 1997.
Estiveram presentes 375 participantes de 43 países que incluíram decisores políticos, membros
do parlamento, pais, professores, profissionais de saúde, representantes dos corpos
internacionais e pessoas jovens. A Conferência foi a primeira oportunidade para a Rede Europeia
de Escolas Promotoras de Saúde (REEPS) demonstrar a eficácia do seu trabalho na plataforma
Europeia.
Um dos objectivos principais da Conferência foi encorajar a cooperação e troca de ideias
e experiências a nível da Europa, nomeadamente, entre as 2 000 escolas envolvidas naquela
altura na Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde (REEPS). A intenção era ser um fórum
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internacional para trocar experiências que pudessem promover a colaboração e assistir no
desenvolvimento estratégico das Escolas Promotoras de Saúde, onde a democracia, saúde,
cultura e valores morais fossem as pedras fundamentais do sistema educativo. Assim, a
Conferência teve também como principais objectivos: elaborar planos para políticas Europeias
para as Escolas Promotoras de Saúde (EPS); consolidar a rede conceptual da REEPS; posicionar
a REEPS como um fórum internacional para as EPS; e, como já referido, encorajar a cooperação
e trocas a nível da Europa.
A influência da Carta de Ottawa no contexto da Conferência foi marcada pela
estruturação das sessões paralelas em cinco domínios: reorientação dos serviços de saúde;
construção de políticas públicas saudáveis; desenvolvimento de competências pessoais;
fortalecer a acção comunitária e criar ambientes de suporte. Muitos participantes nas sessões
plenárias e nas workshops reforçaram a ênfase que a Carta de Ottawa colocou na necessidade
de colocar no devido lugar os pré-requisitos fundamentais para a saúde: paz, habitação,
educação, comida, rendimento, um ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e
equidade. Os jovens que estiveram presentes também reconheceram os factores principais
associados a uma boa saúde (ENHPS, WHO Regional Office for Europe,1997 a):
A minha visão sobre um mundo saudável é um mundo sem cobiça. A cobiça é responsável por
muitas coisas erradas no mundo: crime, guerra, animais sendo tratados cruelmente, seres
humanos tratados cruelmente (Pessoa jovem, 15 anos).
… mas sobretudo, eu desejo que possa ser inventada alguma coisa que possa tornar o nosso
mundo outra vez vivo e mesmo um lugar limpo para todos (Pessoa jovem, 12 anos).
Um mundo saudável é um mundo em que “não há violência terror ou raptos. O mundo é
governado pelo senso comum, pela saúde, liberdade, justiça, amor e paz (Pessoa jovem, 15 anos).

Estas comunicações tornaram claro que a Escola Promotora de Saúde é vista como um
dos meios, talvez o mais importante, para transpor a Carta de Ottawa para a prática. As mais
diversas comunidades da Europa participantes, reforçaram o facto de que as Escolas Promotoras
de Saúde estavam a proporcionar ambientes saudáveis e de suporte aos seus alunos,
desenvolvendo as suas competências de vida, melhorando o acesso à informação em saúde e,
ao fazer isto, criando novas oportunidades para as pessoas jovens fazerem escolhas de saúde
saudáveis. Os alunos que estiveram presentes na Conferência estavam capacitados para
contribuir para esses objectivos através de outros canais de comunicação como a Internet.
Os estudos de caso vindos de vários países dentro da REEPS (ENHPS, WHO Regional
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Office for Europe,1997 b), foram usados como o mecanismo principal para gerar a discussão e
como um meio de comprometer todos os que estavam na Conferência e os envolver num diálogo
activo. Esses estudos, apresentados nas sessões paralelas, incluíram uma variedade de
problemas: colaboração internacional, formação de professores e desenvolvimento curricular;
alunos como parceiros activos; colaboração com pais e a comunidade; usar a escola como um
lugar de promoção da saúde; o papel e impacto da EPS nas reformas e desenvolvimento político;
mudanças na gestão e organização das EPS para promover a democracia; e avaliação
compreensiva nas EPS. Nas várias áreas assinaladas emergiram alguns problemas que serão a
seguir brevemente descritos.
O grupo que analisou a escola como um lugar de promoção da saúde enfatizou a ligação
entre a escola e as organizações na comunidade, por exemplo, os hospitais e os locais de
trabalho têm muitas semelhanças com as escolas e podem aprender com as experiências uns
dos outros. Este grupo defendeu uma abordagem holística da promoção da saúde reforçada pela
necessidade de demonstrar eficácia e chamou a atenção para a necessidade de usar uma
linguagem clara e sem ambiguidade quando se lida com os assuntos relacionados com a Escola
Promotora de Saúde. Os membros deste grupo, também concordaram que o sucesso da escola
promotora de saúde poderá ser: atingir melhores resultados educativos; gerar um clima e um

ethos mais positivo; e melhorar a democracia.
O grupo que trabalhou a colaboração com os pais e a comunidade, concluiu que a escola
poderá ser vista como um recurso da comunidade com disponibilidade para ser usada fora das
horas da escola normal. Como consequência, esse grupo sentiu que a escola poderia ser a
catalizadora da união entre as várias agências que poderão ter impacto na saúde da
comunidade. E, argumentou que a auto-capacitação poderá estar no coração da abordagem das
Escolas Promotoras de Saúde, pois os jovens necessitam de competências e habilidades para
terem controle sobre as suas próprias vidas e o seu ambiente local. Para que isso aconteça,
estes participantes reconheceram que é necessário que os professores tenham oportunidade de
formação a nível da formação inicial e contínua. O grupo que analisou o tema pais e
comunidade, reconheceu que a EPS não poderia fazer tudo. Apresentou as abordagens criativas
e inovadoras adoptadas e enfatizou que as escolas deveriam ser responsáveis, com os pais e a
comunidade local, pelas suas acções. O foco de todo o trabalho deveria ser os alunos que
deveriam ter o papel maior na determinação das prioridades da escola. Foi reforçado o valor do
envolvimento dos pais, com os pais a terem uma voz igual aos professores e alunos na tomada
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de decisões. No coração desse envolvimento deveria estar a identificação clara das necessidades
dos alunos e dos pais. Uma mudança particular para os professores seria o envolvimento dos
pais com baixa auto-estima ou os que têm experiências do passado negativas na escola.
A sessão paralela que se dedicou à avaliação compreensiva das Escolas Promotoras de
Saúde, concluiu que era necessária uma abordagem sistemática e compreensiva para a
avaliação. Todavia, considerou que eram necessários diferentes métodos para diferentes
circunstâncias e que havia uma necessidade clara para mais estudos longitudinais. Considerou
que as estratégias de avaliação, como as intervenções e actividades, tinham que estar
claramente relacionadas com objectivos de desenvolvimento e resultados antecipados a longo
prazo. Além disso, a avaliação tinha que ter em consideração as perspectivas dos alunos e
deveria ser construída numa fase de planificação inicial.
Os participantes no grupo que avaliou as reformas e o desenvolvimento político
enfatizaram a necessidade de atingir um consenso com todos os sectores da comunidade sobre
o papel e a importância das EPS. O grupo reforçou que o conceito necessitava estar incluído na
filosofia e prática de todas as agências que trabalham com a escola e que a colaboração dentro
da escola e com as organizações externas era fundamental para o sucesso. Também afirmaram
que a aceitação das EPS exigia a revisão das políticas de formação de professores que, por sua
vez, ajudaria a implementação futura das EPS à medida que os professores fossem adquirindo a
compreensão e as competências necessárias. Ainda foram enfatizados os benefícios da
colaboração e da avaliação, mas com a necessidade da avaliação estar ligada a um mecanismo
claro e eficaz de disseminação. Os participantes salientaram que o desenvolvimento político é
um processo bidireccional, dinâmico, com iniciativas políticas, a nível nacional e internacional,
informando as actividades locais e as boas práticas locais, que agem como suporte da
formulação de políticas a nível regional e nacional. Também reforçaram o papel crítico da
formação de professores como um factor principal.
Na sessão paralela dos alunos como parceiros activos, os participantes referiram que os
alunos são fundamentais na determinação das prioridades das EPS. Consideraram que isso
implicava um movimento de mudança do ensino para a aprendizagem, mas que esta mudança
ainda tinha problemas. Os participantes reconheceram que os professores, por exemplo, terão
que adquirir competências e auto-confiança para adoptar novos métodos de trabalho, por
exemplo, os jovens aprenderem a fazer de professores. Isto significa que a formação de
professores terá que englobar uma abordagem mais democrática. Em particular, os professores
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terão que melhorar as suas competências de comunicação para facilitar a participação genuína
dos alunos.
As sessões paralelas sobre gestão, mudança organizacional e democracia centraram-se
nas relações entre Escola Saudável e escola Promotora de Saúde. As conclusões foram que as
EPS aplicavam a Carta de Ottawa, tinham uma natureza democrática, uma visão de saúde como
um conceito aberto, tinham como objectivo a competência de acção; tinham uma visão holística
da saúde não médica e viam a escola e os alunos como agentes sociais válidos. Os participantes
enfatizaram a importância de um movimento de um modelo de ensino para um baseado na
aprendizagem. A equidade foi citada como um princípio fundamental das EPS. E foi considerado
pelos participantes que a inclusão dentro de uma rede de EPS ajuda a assegurar que os
problemas de equidade permanecerão no topo da agenda. Os participantes também chamaram
a atenção para a necessidade da avaliação, particularmente em relação ao conceito de

competência de acção.
A formação de professores e o desenvolvimento do currículo foi tratada em duas
perspectivas: o papel do professor e a contribuição da formação de professores no
desenvolvimento das EPS. Foi considerado que o papel do professor consiste em: desenvolver a
consciência, conhecimento e pensamento crítico dos alunos; criar um ambiente que promova a
aprendizagem, auto-estima, criatividade e desenvolvimento social; ajudar cada aluno a
desenvolver a sua personalidade e autonomia; ajudar as crianças a descobrirem as suas
habilidades; apoiar o desenvolvimento da comunicação e as competências de cooperação;
promover a capacitação através da auto-confiança; ouvir e responder às preocupações e ideias
das pessoas jovens; agir com o papel de modelo; alimentar a diversidade cultural e a
individualidade.
Os participantes defenderam que a formação de professores em promoção da saúde
deveria ser obrigatória a nível da formação inicial e contínua. Também defenderam que os
professores necessitam ser encorajados a reflectir sobre a sua prática e equipados com métodos
práticos e inovadores para lidarem com esse currículo complexo e problemas organizativos. A
ênfase tinha que ser colocada na aprendizagem activa, com os professores a desenvolverem o
seu conhecimento baseado na psicologia, sociologia e pedagogia. Mas, acima de tudo, devia
haver consistência entre teoria e prática.
As conclusões principais na sessão paralela sobre colaboração internacional referiram
que a colaboração internacional ocorre a diferentes níveis: na Europa como um todo, sub134

regional, entre países individuais e através do contacto a nível individual entre escolas. Um
exemplo de Uma Rede dentro da Rede descreveu a base para a cooperação, embora não tivesse
sido sugerido que o critério seguinte deveria ser universalmente aplicado: mesma língua;
organização semelhante para a educação e saúde; condições económicas comparáveis;
proximidade geográfica/ vizinhos directos; cultura comum. As principais barreiras encontradas
para a colaboração foram: a linguagem, a falta de igualdade de recursos, os fundos em geral, a
diversidade cultural e a habilidade para manter contactos de longo termo.
A Primeira Workshop sobre Prática e Avaliação da Escola Promotora de Saúde: Modelos,

Experiências e Perspectivas, foi realizada aproximadamente um ano depois em Thun, Suíça
(European Commission, WHO Europe, Council of Europe, Swiss Federal Office of Public Health,
Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education, Universitat Lunrburg, 1998). Estiveram
presentes oitenta e três participantes de trinta e sete países.
A workshop foi construída com base nas necessidades analisadas num questionário
preenchido pelos potenciais participantes. A sua organização partiu da consideração de
paradigmas de promoção da saúde (Weare, 1998), para considerar a avaliação da promoção da
saúde (Stears, 1998; Piette, 1998; Paulus, 1998), nomeadamente com a colaboração dos
alunos (Jensen, Kostarova-Unkovska, Skopje, 1998), discutir um documento de Indicadores para

a Escola Promotora de Saúde (Pattenden, 1998), apresentar alguns resultados da avaliação das
escolas promotoras de saúde (Piette, 1998) e debater estratégias para comunicar os resultados
da avaliação (Warren, 1998). Os objectivos deste Workshop foram os seguintes: (1) discutir
problemas práticos concretos relacionados com a realização de investigações de avaliação; e (2)
desenvolver planos de acção sensíveis para os seus próprios projectos. Em detalhe, esses
objectivos significam: (1) comunicar as ideias mais recentes das abordagens teóricas para a
promoção da saúde nas escolas; comunicar as ideias mais recentes em avaliação; haver uma
troca de experiências em conceitos, estratégias, e equipamento para a implementação individual
nos países; e (4) desenvolver redes para implementar planos de acção e gerir processos da
implementação de auto-avaliação nas escolas.
Os pontos principais focados durante esta Workshop foram os seguintes (EC, WHO
Europe, Council of Europe, Swiss Federal Office of Public Health, Swiss Conference of Cantonal
Ministers of Education, Universitat Lunrburg, 1998, p.3):
(1). Há uma necessidade contínua de debater o que é a Escola Promotora de Saúde e permitir que ela
tome diferentes formas em diferentes países. Geralmente ocorreram debates sobre o modelo
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biomédico e a abordagem eco-holística. Muitos sentem que ambos têm um lugar necessário no
pensamento da avaliação sobre a promoção da saúde.
(2). Foi amplamente esperado a necessidade de realização de indicadores através dos quais se julga e
comunica o sucesso da escola promotora de saúde. Parte do documento para isso foi partilhado e
trabalhado pelos participantes do Workshop e a versão final foi distribuída no Encontro REEPS em
Lisboa, Portugal, em Maio de 1999.
(3). As evidências disponibilizadas até agora pelo projecto EVA2 suportam fortemente a pretensão de
que a REEPS trabalha! Isto é mantido pela auto-estima dos práticos e dos decisores e está a ser
movido para uma posição de desenvolvimento sustentado num número de países na comunidade
Europeia.
(4). É importante que boas teorias estejam subjacentes à abordagem da promoção da saúde e da
avaliação da promoção da saúde. Se a avaliação é para ser conduzida com sucesso – e ter
influência, há necessidade de uma grande variedade de competências.
(5). A participação e a capacitação são conceitos importantes e realidades associadas com a REEPS.
(6). Há uma necessidade contínua de debater o significado da Escola Promotora de Saúde e de aceitar a
diversidade entre os que estão comprometidos com ela.
(7). A avaliação necessita ser uma parte forte desta iniciativa de saúde e educação e apoiar redes e
acontecimentos ajudará a desenvolver esta área.
(8). Continua uma alta prioridade para a mudança comunicar os resultados da avaliação com
significado, força e concisamente aos decisores políticos e agências de fundos.
(9).O envolvimento dos alunos em todas as partes do projecto, incluindo a avaliação é possível e valioso.

Como preparação para o Sétimo Encontro de Coordenadores Nacionais da Rede Europeia

das Escolas Promotoras de Saúde (REEPS), realizado em Lisboa, Portugal, 1999, foi pedido aos
participantes – Áustria, Bélgica (Flamengo), Bélgica (Francês), Bulgária, Bósnia e Herzegovina,
Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Alemanha, Grécia, Hungria,
Islândia, Irlanda, Israel, Kazaquistão, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Moldávia, Holanda,
Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, República da Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia,
Suíça, Macedónia, Turquia, Ucrânia, Reino Unido – para expressarem qual era, na sua opinião, o
objectivo da escola promotora de saúde.
Um primeiro conjunto de objectivos descritos incluem na sua definição o
desenvolvimento de competências que permitem aos alunos fazerem escolhas saudáveis (e.g.,
“O objectivo da escola promotora de saúde é proporcionar um ambiente amigável e saudável
para as crianças em todos os sentidos, mas com especial ênfase nas relações pessoais,
destrezas (skills) e competências que poderão ser úteis para conduzirem uma vida feliz e
saudável” (Hungria, Katalin Felvinczi); “O objectivo da escola promotora de saúde é dar aos
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alunos instrumentos que os capacitem para fazer escolhas saudáveis” (Bélgica (Francês), André
Lufin); (Jensen, Simovska, 2002, p.74).
Um segundo conjunto desses objectivos salienta a necessidade da criação de ambientes

de suporte para que essas mudanças ocorram (e.g., “O objectivo da escola promotora de saúde
é adquirir estilos de vida saudáveis para toda a população escolar através do desenvolvimento de
um ambiente de suporte para a promoção da saúde (Kazaquistão, Aliya Aborakmetova); “O
objectivo da escola promotora de saúde é todos os alunos ganharem uma maneira de vida mais
saudável, proporcionando-lhes um ambiente mais saudável que promova a saúde” (Bósnia e
Herzegovina, Mina Grbic) (Jensen, Simovska, 2002, p.75).
Um terceiro conjunto de objectivos, coloca lado a lado a necessidade de desenvolver
competências pessoais nos alunos e ambientes de suporte que incluem os pais, professores e o
restante staff da escola, e.g. (Jensen, Simovska, 2002, pp. 73-77):
 O objectivo da escola promotora de saúde é assegurar a saúde e o bem-estar de todos os
participantes na escola ( Bélgica (Flamengo), Pascale Hoelebrandt).
 O objectivo da escola promotora de saúde é proporcionar um ambiente amigável e saudável para
as crianças em todos os sentidos, mas com especial ênfase nas relações pessoais, destrezas (skills)
e competências que poderá ser útil para eles na condução de uma vida feliz e saudável (Hungria,
Katalin Felvinczi).

Para finalizar, existe um último conjunto de objectivos centrados na visão holística de
saúde e no desenvolvimento de competências para agir, individual e colectivamente, na
promoção da saúde a nível local e nacional, e.g. (Jensen, Simovska, 2002, pp. 73-77):
 O objectivo da escola promotora de saúde é aumentar as competências de acção dos alunos
dentro do campo da saúde o que significa capacitá-los para tomarem a acção – individual e
colectivamente – para uma vida mais saudável e condições de vida locais e globais mais saudáveis
(Dinamarca, Bjarne Bruun Jensen).
 O objectivo da escola promotora de saúde é capacitar as pessoas para lidarem consigo próprias e
o ambiente externo de maneira positiva e facilitar comportamentos saudáveis através de políticas
(Portugal, Isabel Loureiro).

 O objectivo da escola promotora de saúde é proporcionar oportunidades para promover
alternativas de vida saudáveis para todos os alunos, professores e staff da escola, para aumentar o
respeito pela diversidade e escolhas pessoais, também como, capacitar os alunos para serem
agentes activos nas suas vidas e sociedades (Macedónia, Mitko Cheshlarov).

Durante este Sétimo Encontro de Coordenadores Nacionais da REEPS, houve a
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apresentação de uma variedade de abordagens nas quais os principais objectivos e
componentes da escola promotora de saúde estão a ser construídos, reconstruídos e

desconstruídos ao longo do tempo em diferentes contextos educativos e culturais. Jensen e
Simovska (2002) salientaram que o seu pressuposto básico é que não é possível nem desejável
criar o modelo da escola promotora de saúde, pois, todo o modelo é o resultado do diálogo e
consenso entre os seus “construtores” e tem significado dentro de uma certa rede de valores
num contexto particular. Na sua opinião, “a escola promotora de saúde é mais um processo de
interpretação contextual do que um resultado de implementação de princípios globais” (p. 2).
Jensen e Simovska (2002) descreveram que durante este Encontro foi organizada uma

Workshop chamada Principais Componentes Da Escola Promotora De Saúde – Lições
Aprendidas , onde foi pedido aos participantes para trabalharem em pequenos grupos e
esboçarem o modelo compreensivo da escola promotora de saúde através da partilha, confronto
e troca de ideias e experiências das redes do seu próprio país. Esses modelos e o debate que
surgiu serviram de base à elaboração dos modelos das escolas promotoras de saúde de cada
país, que posteriormente foram publicados, em conjunto, pelos vários autores.
A Segunda Workshop sobre Prática e Avaliação da Escola Promotora de Saúde: Modelos,

Experiências e Perspectivas foi realizada em 2001, em Nottwil, Suíça (International Planning
Committee, 2002). Os participantes foram os coordenadores nacionais e os avaliadores do
programa Escolas Promotoras de Saúde de 40 países da Europa. O objectivo foi desenvolver
uma compreensão mais profunda sobre a avaliação nas escolas promotoras de saúde focandose nas parcerias e suporte. As apresentações principais focaram-se no actual status da avaliação
da EPS, no desenvolvimento de abordagens de avaliação de acordo com evidências e pedidos de
informação dos diferentes parceiros, em instrumentos e orientações para a avaliação
participante e em indicadores sociais. As discussões tocaram em problemas como mudanças
chave na avaliação, pedidos dos diferentes parceiros, tarefas e responsabilidades no processo de
avaliação, desigualdades e capital social como um determinante e como um indicador de saúde.
Este encontro pretendeu atingir os seguintes objectivos: clarificar e fortalecer o papel
nacional dos coordenadores e avaliadores; fortalecer a cooperação entre coordenadores
nacionais e avaliadores; mostrar os benefícios que as escolas ganham quando estão activamente
envolvidas no processo de avaliação; identificar o benefício do processo de avaliação participativa
a todos os participantes; desenvolver metodologias para comunicar os resultados; demonstrar e
melhorar a prática na avaliação da EPS; capacitar os coordenadores nacionais da REEPS e os
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investigadores para influenciarem positivamente as atitudes das escolas promotoras de saúde
face à auto-avaliação; dar apoio aos coordenadores nacionais e investigadores para aumentarem
a auto-eficácia entre as escolas em relação à avaliação; ajudar os coordenadores nacionais e os
investigadores a identificarem e reduzirem as barreiras para a auto-avaliação; prover os
coordenadores nacionais e investigadores com orientações relevantes para a avaliação prática
para uso com as escolas; dar aos coordenadores nacionais e investigadores metodologias para
ajudar as escolas e/ ou redes locais a estabelecer objectivos e indicadores para avaliar a sua
prática de promoção da saúde, que deverá ser consistente com os conceitos da REEPS que são
relevantes para as necessidades locais e nacionais; ajudar os coordenadores nacionais e
investigadores de cada um dos 40 países da REEPS a preparar um plano de acção para avaliar
as EPS.
A Terceira Workshop sobre Prática e Avaliação da Escola Promotora de Saúde: Conceitos,

Indicadores e Evidências foi realizada em 2004, em Sigriswil, Suíça (International Planning
Committee, 2005). Estiveram presentes na Conferência delegados de 29 países da região
Europeia para se focarem nos assuntos relacionados com a avaliação a nível regional, nacional,
local e individual das escolas da Rede de Escolas Promotora de Saúde. As apresentações
principais concentraram-se nos assuntos relacionados com o desenvolvimento e o uso de
indicadores de avaliação e processos de verificação oficial, com apresentação de casos de vários
países. Houve muito debate sobre a necessária mudança da avaliação dos programas da EPS,
que não podem consistir em métodos de avaliação experimental tradicionais como ensaios
controlados aleatórios (RCTs) (randomised controlled trials -RCTs). As abordagens RCT impõem
passividade em alguns “temas” e prescrevem intervenções para os outros, enquanto a
promoção da saúde, pelo contrário, foi percebida como uma acção orientada, inclusiva e um
processo democrático e os participantes acreditam que os métodos de avaliação deverão reflectir
esses princípios.
Este Congresso pretendeu prover os participantes com orientações concretas para os
ajudar a desenvolver os conceitos e métodos educativos, também como, avaliar a agenda nos
seus próprios países. Por isso, teve como principais objectivos: (1) reforçar a necessidade de
monitorizar e avaliar, como parte de uma ciclo de aprendizagem no desenvolvimento das escolas
promotoras de saúde; (2) explorar as ligações entre a teoria e os métodos em avaliação da
promoção da saúde nas escolas; e (3) examinar as opções disponíveis na avaliação do desenho
da investigação e as vantagens da investigação orientada quer para os processos quer para os
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resultados.
Em 2005, a maior parte dos países da região Europeia estão a participar na REEPS. A
maior parte dos programas estão focados em factores que têm impacto no ambiente da escola e
que se estão a mover para o desenvolvimento de um currículo de promoção da saúde, que não
significa ter um currículo de educação para a saúde mas ter a promoção da saúde integrada nas
disciplinas do curriculum (Rasmussen, Rivett, 2005).
Neste âmbito, Rasmussen, Rivett (2005) defendem que actualmente é necessário ter
uma atenção particular em relação ao seguinte (p.12):
 Envolver as comunidades e os pais. Necessitamos construir uma compreensão de que a escola
não opera no vácuo – ela é para , e é parte da comunidade. É difícil passar esta mensagem em
alguns países, mas é necessário persistir;
 Monitorizar e avaliar. Necessitamos gerar mais evidências que sejam suficientemente poderosas
para as pessoas dizerem que “a abordagem da EPS faz a diferença, e isso é o porquê”. Podemos
não atingir isso em 2005, mas podemos aspirar colocar isso no lugar em 2008;
 Indicadores da EPS. Estamos à procura de maneiras de parar de ver a escola como um lugar
isolado para a ver como parte de um grande todo. A escola promotora de saúde é um dos muitos
factores que podem contribuir para capacitar as pessoas jovens a tomarem controlo sobre as suas
vidas. Necessitamos advogar isso focando-nos nos indicadores para a região Europeia que satisfarão
as nossas audiências;
 Envolvimento dos serviços de saúde na escola. No passado temos negligenciado o papel dos
serviços de saúde na escola. Eles têm um papel importante, e não é só em proporcionar tratamentos
– eles também podem ser envolvidos na elaboração de referenciais, dando informações e advogando
para as pessoas jovens em fóruns. Necessitamos trabalhar com eles para criar uns serviços de
utilização amigável para as pessoas jovens que seja acessível e não julguem.

Sumário
Criada aproximadamente uma década atrás, a Rede Europeia de Escolas Promotoras de

Saúde (REEPS) tem tido como uma preocupação básica organizar conferências internacionais
periódicas destinadas a decisores políticos, membros do parlamento, pais, professores,
profissionais de saúde, representantes dos corpos internacionais e jovens para encorajar a
cooperação e a troca de ideias e experiências a nível da Europa. O objectivo principal é construir
um conhecimento partilhado e desenvolver políticas comuns sobre os conceitos, os modelos de
intervenção e os indicadores de avaliação na Escola Promotora de Saúde. Estes objectivos são
melhor operacionalizados nos Encontros de Coordenadores Nacionais da Rede Europeia de
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Escolas Promotoras de Saúde para serem implementados nos vários países.
As linhas orientadoras que emergiram como um consenso internacional dos eventos
acima referidos incluem:
- colocar o foco do processo de ensino/ aprendizagem nos alunos que deverão ter o papel
maior na determinação das prioridades da escola, funcionando como parceiros activos;
- incentivar a responsabilidade conjunta da escola, pais e comunidade local na
planificação, acção e avaliação das acções da escola promotora de saúde;
- encorajar a formação inicial e contínua dos professores para os capacitar a
implementarem um ensino/aprendizagem orientados para a acção e participação, dentro
de uma abordagem democrática da educação para a saúde;
- prover os coordenadores nacionais, investigadores e práticos com orientações relevantes
para estabelecerem objectivos e indicadores de avaliação da sua prática de promoção da
saúde, que deverá ser consistente com os conceitos da REEPS.

2.3.2. Modelos das Escolas Promotoras de Saúde
Ziglio (segundo ENHPS, WHO Regional Office for Europe,1997a), da WHO Regional

Office for Europe, posicionou o contributo das escolas promotoras de saúde para os debates
actuais sobre o papel da educação e saúde nas sociedades modernas. Salientou as interrelações entre saúde e educação enfatizando a influência duma na outra, explicando que as boas
perspectivas em saúde são, pelo menos em parte, determinadas pelas oportunidades e
aquisições educativas e os resultados de aprendizagem dependem, muitas vezes, do status de
saúde. Além disso, ambas estão ligadas pela realização económica e coesão social da sociedade
moderna na Europa industrial.
Neste contexto, defendeu que a educação é o maior determinante da saúde, pois os
estudos epidemiológicos documentam o papel da educação na redução da morbilidade, aumento
das probabilidades de vida e melhoria geral do bem-estar. Na sua opinião, a educação tornou-se
uma contribuição muito importante para o conhecimento das pessoas sobre os riscos para a
saúde e como evitá-los. Além disso, é uma ajuda eficaz na tomada de decisão e, mais
importante ainda, é um contributo para melhorar as oportunidades económicas. Como
consequência, a abordagem da educação integral exigirá uma transformação profunda quando
se olha para as mudanças que as nações da Europa já estão a enfrentar: mudanças sociais
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rápidas e não planeadas; aumento da pobreza e do desemprego, mobilidade geográfica e
cultural, disfunção nas famílias, isolamento social e alienação e privação económica.
De acordo com Ziglio, nas mudanças que a REEPS tem que enfrentar deve ser dada
especial atenção aos seguintes aspectos: ambiente das escolas; metodologias de ensino e
aprendizagem; desenvolvimento do currículo; práticas de gestão nas escolas; democracia na sala
de aula; e investigação e avaliação. A segunda maior mudança seria manter a abordagem
inovadora da Rede encorajando não só o comprometimento político, mas gerando, também, a
participação comunitária, a solidariedade e a democracia. Na sua opinião, as pessoas envolvidas
nas Escolas Promotoras de Saúde deveriam fazer constantemente a si próprias quatro questões:
(1) como podem as escolas ser facilitadoras da promoção e manutenção da saúde?; (2) a escola
promove a saúde de todos os que trabalham e aprendem nela?; (3) que procedimentos e que
aspectos do ambiente têm que ser mudados para a escola se tornar mais promotora da saúde?;
(4) estamos a fazer o investimento certo?
Levin (segundo ENHPS, WHO Regional Office for Europe,1997a) sublinhou o valor da
diversidade na Escola Promotora de Saúde. Na sua opinião, a promoção da saúde é a
responsabilidade central da escola, pois ela é virtualmente única na sua capacidade para
construir uma sociedade competente. Argumentou que o crescimento económico e a
interdependência social dos estados Europeus criou o contexto para uma resposta Europeia para
a promoção da saúde. Para ele, o objectivo da Escola Promotora de Saúde deverá ser aumentar
a capacidade para um desenvolvimento educativo, económico e social igual e sustentado. Na
sua opinião, o foco das mudanças que enfrenta a promoção da saúde na Europa, deverá ser
colocado na seguinte variedade de factores sócio-económicos que afectam todas as nações, em
maior ou menor extensão: refugiados e migração, transição económica, democratização e
descentralização, emprego, pobreza, crime, consumismo, envelhecimento da população, cultura
jovem, mudanças na estrutura da família, degradação ambiental, enfraquecimento da rede de
segurança social, aumentar o voluntarismo, economia global, explosão técnica e das
comunicações, globalização dos valores e comportamentos, reformas médicas, popularização da
saúde e falta de equidade em saúde. Levin defendeu que o professor na turma é a chave para a
capacitação das crianças, para criar oportunidades de aprendizagem dentro ou fora da sala de
aula e para construir as capacidades futuras das crianças para crescerem, serem produtivas e
aceitarem as responsabilidades ao longo da vida para a sua saúde e comportamento social.
Referiu que a capacidade do professor na escola promotora de saúde inclui sentir, como uma
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prioridade, o necessário comprometimento com a promoção da saúde e ver a promoção da
saúde como um processo profundamente social, para partilhar o poder das tomadas de decisão
com os alunos e para aplicar a atitude experimental (tomar riscos) tentando novos métodos e
fazendo novas alianças. Para fazer isto, Levin reconheceu que os professores necessitarão de
tempo e espaço para partilhar ideias, planificar em conjunto, oferecer suporte para inovações e
trocar experiências.
Weare (1998) descreveu a abordagem eco-holística da promoção da saúde na escola.
Desde 1980 a OMS tem-se focado na necessidade de “suporte social e ambientes naturais”
muitas vezes sumariados como abordagens de lugares saudáveis (healthy settings). O Modelo

Eco-holístico da Escola Promotora de Saúde (figura 2.6) foca-se no desenvolvimento de
ambientes saudáveis, onde, para as pessoas, as escolhas saudáveis são as escolhas mais fáceis
1. Influência
internacional

2. Educação
nacional &
legislação em
saúde
e
iniciativas

(iii). Curriculum
formal

(i). Gestão,
planificação e
atribuição de papéis

(ii). Ligações com
agencias fora da
escola, a família e a
comunidade

(iv). Modelo de
promoção da saúde
adoptado pela escola

(vi). Sentimentos,
atitudes, valores,
competências e
comportamentos de
promoção da saúde.

(v). Ambiente social
e físico (curriculum
contextual)

3.
Saúde
regional &
politicas de
educação e
iniciativas

4. Saúde local
e iniciativas
de educação

Figura 2.6: Modelo Eco-Holístico da Escola Promotora de Saúde (Weare, 1998, p.9; Parsons, Stears,
Thomas, 2002, p.64)

e também as mais racionais. Este modelo salienta e demonstra a existência de factores que
influenciam a estrutura e o desenvolvimento das escolas como lugares promotores da saúde,
mostrando que alguns desses factores são externos à escola e outros são gerados internamente
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(Parsons, Stears, Thomas, 2002).
As áreas de influência externas à escola formam uma organização estrutural útil para
investigar, medir e avaliar a promoção da saúde. Por exemplo, no contexto das escolas na
Europa, os factores externos (1-4) podem ser (Parsons, Stears, Thomas, 2002, p. 65):
 Influências internacionais tais como o conceito de escola promotora de saúde mantido pela Rede
Europeia de Escolas Promotoras de Saúde;
 Legislação nacional sobre droga ou sexo e orientação da educação para a saúde nas escolas;
 Políticas de educação e iniciativas sobre nutrição regional e segurança; e
 Campanhas de saúde locais e programas educativos.

Os factores internos principais (i-vi) são (Parsons, Stears, Thomas, 2002, p. 65):
 Distribuição de papéis dentro da escola, tal como um coordenador da promoção e educação para
a saúde;
 Ligações com a comunidade envolvente, por exemplo, ligações casa – escola com os professores,
governadores e associação de pais;
 Curriculum de educação para a saúde formal e contextual, por outras palavras o que é ensinado e
aprendido na sala de aula e as mensagens de saúde positivas ou negativas são exemplificadas pelas
práticas e comportamentos na escola;
 O modelo ou abordagem adoptado para a promoção da saúde na escola, por exemplo, uma
abordagem de mudança de comportamento, de auto-capacitação ou de mudança social; e
 Resultados, tais como sentimentos, atitudes, valores, competências e comportamentos de saúde
positivos dos alunos e staff.

Segundo Weare (1998), este modelo reconhece que a saúde é o produto de uma miríade
de factores físicos, sociais e psicológicos inter-relacionados e interactuando entre eles. Como
consequência, tenta mostrar o contexto total em que é conduzida a saúde e onde não só o
ambiente físico, mas também, o ethos e as relações proporcionam o clima de suporte para uma
saúde positiva e bem-estar. Na abordagem da Escola Promotora de Saúde a totalidade da vida
na escola tem que ser examinada e compreendida incluindo o que tem sido chamado currículo

oculto das normas, valores e da vida na escola.
Para a autora, há quatro elementos principais que se têm mostrado consistentemente
como cruciais para todos os aspectos da vida da escola: relações de suporte; um alto grau de
participação do staff e dos alunos, clareza, encorajamento e autonomia. Cada um deles em
separado ou, mais ainda, quando estão juntos levam os alunos a uma melhor aquisição
académica e interesse pelos temas, melhor ensino pelo staff, alta moral e baixo absentismo quer
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dos alunos quer do staff.
Weare, refere que a importância das relações de suporte para a aprendizagem tem sido
bem apoiada pelas evidência empíricas. A investigação sugere que os alunos aprendem mais e
atingem resultados mais altos, gostam mais da aprendizagem, estão mais motivados e assistem
melhor às aulas se os seus professores são mais compreensivos, amigáveis e ajudam os alunos.
Uma melhor aquisição a nível cognitivo e afectivo está associada a turmas com altos níveis de
coesão e menos fricção social. As relações fracas entre alunos e o staff e entre os professores e
os seus colegas é uma das causas mais citadas para o stress do staff. Há três competências
principais que sustentam a habilidade para ter relações numa grande variedade de contextos
sociais: a empatia, o respeito e ser genuíno. O tipo de ethos da escola mais apropriado para a
promoção da saúde e da aprendizagem é aquele em que as pessoas sentem que lhe pertencem,
sentem-se queridas nele, valorizadas e seguras, que facilitam o seu crescimento e que os
capacitam para serem “tudo o que querem ser” (p. 11). O princípio de equidade exige que todos
estejam livres da opressão e do medo e, como consequência, as relações saudáveis na escola
exigem a prevenção da violência e do bullying.
Para Weare, a participação e a capacitação sublinhada na definição de promoção da
saúde da Carta de Ottawa, como o processo de tornar as pessoas capazes de aumentarem o
controle sobre a sua saúde e a melhorar, usa a abordagem bottom-up (em vez da top-down) em
que o objectivo é ser genuinamente democrático, assegurando que a acção ou processo é feito
“com” em vez de “para” as pessoas. De acordo com a investigadora, há evidências que o nível
de participação democrática que a escola encoraja, é o factor principal na produção de altos
níveis de resultados e de satisfação dos alunos e professores. O papel do Presidente de uma
escola que capacita é o de um facilitador, de líder de uma equipa que genuinamente colabora
com os alunos e pais na vida da escola, é responsável pelas suas necessidades e quereres e
tenta criar um sentido de cidadania comum no processo, políticas e decisões da escola. Essas
escolas vêem-se a si próprias como responsáveis pelos pais, alunos, autoridades educativas
locais e a comunidade local.
Outro elemento da eficácia de uma escola é a clareza ou transparência, muitas vezes
considerada como o valor central da escola promotora de saúde. A transparência envolve as
experiências e os limites da pessoa, saber o que é esperado dela e o que ela pode esperar dos
outros, compreender qual é o seu papel e quais são as normas, valores e regras da organização
(Weare, 1998; Tossavainen, Jakonen, Turunen, Salomaki, Tyrvainen, Vertio, 2002). As pessoas
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não se relacionam bem com climas com altos níveis de ambiguidade e incerteza. Os alunos têm
melhores aquisições cognitivas e afectivas quando os professores mostram uma liderança
transparente e têm a certeza do que estão a fazer (Weare, 1998).
O objectivo da capacitação é a autonomia, que significa auto-determinação e controle
sobre o seu próprio trabalho e vida, pensar por si próprio e ser crítico e independente, enquanto
é capaz de assumir a responsabilidade total pelas suas próprias acções (Weare, 1998;
Tossavainen et al., 2002). Weare (1998) afirma que os alunos aprendem mais e têm resultados
melhores, gostam mais de aprender, estão mais motivados e assistem melhor às aulas se os
professores lhes permitirem altos níveis de liberdade e de responsabilidade. Os alunos mais
novos, menos maturos e mais introvertidos e ansiosos necessitam de altos graus de estrutura e
organização, mas também beneficiam se lhes for dada tanta autonomia quanta sejam capazes
de gerir e se foram gradualmente encorajados a trabalharem mais independentemente. Os
alunos mais velhos, mais maturos e mais confiantes podem gerir altos níveis de escolha
individual e autonomia. Segundo a autora, a democracia necessita de um equilíbrio entre as
relações, a participação, a transparência e a autonomia (figura 2.7).
Weare (1998) salienta que demasiada ênfase na cordialidade, nas relações de suporte,
na participação e na autonomia individual sem transparência, pode levar a um ambiente de

deixar correr, em que cada pessoa tem um sentimento irrealista da sua própria importância
pessoal, todos competem, ninguém sabe que regras e limites tem e há pouca aquisição ou
aprendizagem. Mas, uma ênfase só na transparência leva a um ambiente autoritário, inflexível e
autocrático, em que as pessoas podem conhecer as regras mas podem não ter o cuidado de as
seguir e podem não se sentir valorizadas e sentir-se alienadas. O equilíbrio entre esses extremos
é que tem sido descrito como a abordagem democrática. Dito por outras palavras, a pessoa
sente-se cuidada pela organização, sente que faz parte dela e sente-se capaz de agir com um
grau de controle pessoal, mas sabe também que há limites claros.
A escola que se quer tornar mais promotora da saúde tem que tornar o ambiente da
escola mais atraente, ecologicamente saudável, civilizado e usado amigavelmente, por exemplo,
dividindo espaços grandes, usando cor, obras de arte, plantas, etc. As salas de aula e do staff
têm que ser mais pessoais e confortáveis. As paredes devem ter trabalhos dos alunos e não
apenas dos melhores alunos. Neste sentido, muitas escolas têm-se tornado escolas verdes, com
o espaço exterior ajardinado.
Algumas áreas das escolas têm-se tornado pouco seguras para pessoas mais vulneráveis,
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Figura 2.7: Factores que necessitam ser equilibrados para haver democracia na escola (adaptado de
Weare, 1998)

onde ocorre intimidação e bullying. As casas de banho, em especial, muitas vezes têm germes,
estão sujas, raramente têm sabonete ou papel higiénico e até lhe podem faltar portas. Alguns
alunos fazem grande esforço para não as usar. Como consequência as escolas têm que ter a
certeza que não há áreas proibidas a adultos e todas as áreas devem ser frequentemente
visitadas de uma maneira rotineira e informal (Weare, 1998).
O curriculum de uma Escola Promotora de Saúde tem que ser integrado (figura 2.8).
Neste sentido, Weare (1998) defendeu que o ensino não pode ser feito como uma série de aulas
separadas, embora possam existir espaços no currículo para algum ensino nuclear.
A promoção da saúde tem que ser integrada ao longo do currículo, ao longo de uma
grande variedade de disciplinas que possam dar o seu contributo. Os programas têm que ser
baseados em evidências claras sobre o que trabalhar, com bons materiais e recursos
apropriados e serem sistematicamente planeados, estruturados e avaliados. Não há
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probabilidade de que nada aconteça ao acaso, como consequência, a escola tem que possuir
coordenadores de promoção da saúde com formação, status, tempo e um alto nível de suporte
para fazer o seu trabalho o melhor possível.
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Figura 2.8: A escola como um lugar de promoção da saúde (Weare, 1998, p.16)

Na perspectiva de Weare a saúde mental, emocional e social são centrais. Defende que a
saúde da pessoa não é primariamente determinada pelo seu conhecimento, mas as crenças e
emoções estão na rota dos comportamentos voluntários que as pessoas realizam e que afectam
a sua saúde. As pessoas escolhem olhar pela sua saúde ou não, por exemplo, as pessoas fazem
uma alimentação cuidada, exercício físico, evitam substâncias perigosas, etc., de acordo com o
que sentem sobre si próprias, se pensam que vale a pena, se acreditam que podem mudar e de
acordo com o que os outros pensam sobre eles (ver Teoria da Acção Racional de Ajzen e
Fishbein, capítulo II, 2.2.3). Estão motivados para tomar conta da saúde dos outros de acordo
com o que sentem sobre o grupo em que estão e o lugar em que estão. Um ambiente que
capacita, usa estratégias de intervenção activas, trabalha com a pessoa como um todo (os seus
sentimentos, motivações, crenças e competências comportamentais) no seu ambiente social,
para as ajudar a mudar-se a si próprias e às suas circunstâncias.
Weare (1998) acrescentou que a escola promotora de saúde é sobre capacitação,
participação, democracia e comunicação aberta e pode ser desenvolvida com métodos de ensino
e aprendizagem na sala de aula, onde os alunos estão activamente envolvidos na sua
aprendizagem. A ênfase é passar do ensino para a aprendizagem e da aprendizagem de factos
para a aquisição de competências e mudança de atitudes. A Escola Promotora de Saúde “tende
a preferir o conceito de competência, que inclui capacidades e atitudes e também conhecimento.
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Mais recentemente, a palavra acção tem tendido a ser adicionada, para nos lembrar que as
competências necessitam prover as pessoas com a habilidade para fazer uma diferença
verdadeira no mundo e realizar a mudança “ (Jensen, segundo Weare, 1998, p.17) (ver capítulo
II, 2.4). A autora defendeu que “as competências de acção pessoais incluem a auto-consciência,
uma auto-avaliação realista, gestão de emoções, auto-motivação, tomada de decisão e a
definição de objectivos. As competências de acção social incluem ouvir e responder eficazmente
aos outros, ler e interpretar sinais sociais, ser cooperativo e conhecer como resolver conflitos,
mediar e negociar” (p. 17).
Rasmussen e Rivett (2005) referiram que as escolas promotoras de saúde nos vários
países, embora subscrevam princípios subjacentes comuns, são também capazes de se adaptar
às variáveis culturais, políticas e económicas e adoptar formas e estruturas que são compatíveis
com os ambientes em que se desenvolvem. Esta variabilidade foi demonstrada na apresentação
dos modelos de EPS de vários países, compilados no livro editado por Jensen e Simovska
(2002).
Em todos os modelos descritos, o objectivo principal da escola é capacitar e promover a
competência de acção dos alunos. Os princípios subjacentes à articulação das componentes dos
vários modelos são os definidos na Resolução da Primeira Conferência da Rede Europeia de

Escolas Promotoras de Saúde, realizada na Grécia em 1997: (1) democracia, (2) equidade, (3)
capacitação e competência de acção, (4) ambiente social, (5) curriculum, (6) formação de
professores, (7) medição do sucesso, (8) colaboração, (9) comunidades e (10) sustentabilidade.
Todos os modelos mostram que há a consciência de que o ethos da escola está comprometido
com métodos de aprendizagem e ensino colaborativos e experienciais e com as linhas
orientadoras da escola promotora de saúde.

2.3.3. Avaliação na Escola Promotora de Saúde
Segundo Stears (1998), para passar o reposicionamento teórico da avaliação da
promoção da saúde para a prática tem vindo a ser desenvolvido um novo instrumento de
avaliação na REEPS que resume o conflito entre o paradigma biomédico e o novo paradigma
eco-holístico.
O paradigma biomédico da avaliação da promoção da saúde é top-down , numa
abordagem de investigação conduzida por especialistas, que separa o observador do observado
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e assume a primazia do objectivo sobre o conhecimento subjectivo. Adopta um perspectiva
reducionista em saúde, em que a saúde é vista simplesmente como a ausência de doença ou
enfermidade. A promoção da saúde é vista como um instrumento da medicina preventiva e,
como consequência, a acção em promoção da saúde é orientada para os resultados
comportamentais. Esta abordagem tradicional é caracterizada por estudos que são do tipo
experimental ou quasi -experimental e geralmente envolvem metodologias de investigação
quantitativas.
Pelo contrário, o paradigma eco-holístico da avaliação da promoção da saúde, reflecte os
princípios da Carta de Ottawa e pós-Ottawa e está baseado no processo de colaboração e acção
colectiva. Assume uma perspectiva holística da saúde reconhecendo a importância colectiva da
saúde física, mental, social, emocional e espiritual. Este novo paradigma vê a saúde como uma
capacitação e um processo de mudança social. Dá ênfase aos resultados das acções de
promoção da saúde, mas é cuidadoso não especificando que tipo de resultados. Por exemplo, na
perspectiva biomédica o resultado válido da acção de promoção da saúde será inevitavelmente o

comportamento. Todavia, na perspectiva educacional, o resultado válido tem mais probabilidade
de estar associado com o processo da acção. O desenho da investigação favorece a investigaçãoacção orientada para a recolha de dados qualitativos.
De acordo com Stears, em 1998, o Grupo de Trabalho Europeu em Avaliação da

Promoção da Saúde da OMS recomendou as seguintes linhas orientadoras para a avaliação: a
participação e capacitação têm que ser características integrantes de qualquer processo de
avaliação da promoção da saúde; deverão ser usadas medidas para o processo e para os
resultados; Experiências Controladas Aleatórias (Randomized Control Trials) são na maior parte
dos casos inapropriadas, ilusórias e caras; métodos múltiplos para avaliar as iniciativas de
promoção da saúde poderão ser apoiados pelos decisores políticos.
Segundo Paulus (1998), para haver uma boa avaliação dentro da REEPS a avaliação tem
que ser baseada numa teoria, estar combinada com a prática e relacionada com a discussão de
políticas. Em primeiro lugar, tem que estar firmemente baseada no conceito e objectivos da
Escola Promotora de Saúde. Em segundo lugar, tem que ter condições de prática no local, tendo
em consideração que por vezes os projectos de avaliação podem não ser bem aceites, ser
boicotados ou ignorados e os novos projectos poderão não ser aprovados. De acordo com o
autor, o melhor desenho de avaliação não é o que não precisa de nenhuma ajuda; os melhores
questionários são inúteis se a avaliação que está para ser desenvolvida não é compatível com as
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rotinas do dia-a-dia e se não tem sucesso em encorajar as pessoas a participarem na avaliação.
Em terceiro lugar, se a avaliação não gere no presente os seus resultados não pode contribuir
para a discussão de políticas de saúde educativas, como consequência, o conceito de Escola
Promotora de Saúde não pode ser atingido com sustentabilidade. Se isto acontece, mesmo que
sejam bons modelos de avaliação, não são bons modelos na prática das EPS.
Os dois últimos aspectos mencionados, mostram que a avaliação tem claramente uma
dimensão social, como consequência, os avaliadores além de conhecimento científicometodológico têm que ter: habilidade para estimular a participação e levar à negociação nas
questões de avaliação (competências sociais); habilidade para transferir o conhecimento para
que ocorra aprendizagem no lugar e como consequência mudança (competências pedagógicas);
apoiar o desenvolvimento de objectivos e partilhar ordens de trabalho (competências de
facilitação); habilidade para ajudar as pessoas a atingirem consenso (competências de
negociação) e desenhar o plano de recolha de dados, recolhê-los e analisá-los (competências
metodológicas) (Springett, 1998).
A RNEPS da Macedónia apresenta um exemplo de colaboração a nível internacional,
onde o foco é a participação dos alunos, mais particularmente a sua participação na avaliação
(Jensen, Kostarova-Unjovska, Skopje, 1998). Uma das condições cruciais para os participantes
serem participantes activos é que sintam o projecto como seu. Para que o sintam como seu,
necessitam estar envolvidos no seu desenvolvimento, quer seja sobre um tópico para ser tratado
nas aulas, quer seja sobre as condições da escola que querem mudar. Para se conseguir isso,
as pessoas têm trabalhado para desenvolver as competências de acção dos alunos através da
abordagem IVAM. A abordagem IVAM (Investigação, Visões, Acções e Mudança) foi descrita
como central para o desenvolvimento de estratégias para promover a participação autêntica dos
alunos (ver capítulo II, 2.4).
A abordagem IVAM é central para o trabalho na RNEPS e pode envolver a participação dos
alunos em todas as fases do projecto. Para cada uma dessas fases é necessário considerar
como envolver os alunos e desenvolver instrumentos para tornar isso possível. A rede conceptual
para envolver os alunos na avaliação inclui analisar com eles: porquê avaliar?; quem avalia?; o
que vai ser avaliado?; quando vai ser avaliado?; e como vai ser avaliado?.
Segundo os autores, no projecto foi descrito, em particular, como é que a abordagem
IVAM foi usada para promover a participação dos alunos na avaliação. A experiência enfatizou,
como conclusão, que as crianças necessitam estar incluídas como parceiros no processo de
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avaliação e descobriu que a forma de “frases incompletas” foi valiosa no desenvolvimento das
características do projecto da Macedónia. As 23 escolas da Macedónia articularam um conjunto
de pressupostos básicos que mostram por que razão as crianças deverão ser parceiros
relevantes na avaliação (quadro 2.6).
Os autores descreveram que na implementação da abordagem IVAM na Macedónia, o
grupo trabalhou mais com os professores do que com os alunos, porque era uma pré-condição
que os professores tivessem boa vontade para lhes dar poder. Se não tivessem, seria impossível
Quadro 2.6: Pressupostos básicos sobre porque é que as crianças poderão ser incluídas como parceiros na
avaliação (Jensen, Kostarova-Unjovska, Skopje, 1998, p. 64)

As crianças são influenciadas pelas atitudes, crenças e valores dos pais, mas não as
imitam ou reproduzem automaticamente.

As crianças são capazes de processar informação disponível e chegar a conclusões
com perspectivas diferentes dos pais, professores e adultos.

As crianças possuem um interesse potencial nas mudanças pessoais, crescimento e
descoberta sobre si próprios e a sua própria vida.

As crianças são capazes e esperam responder aberta e honestamente – o melhor
que podem na sua perspectiva de vida pessoal (quando lhes proporcionam suporte
apropriado, instrução e respeito básico).

As crianças também são informantes adequados em vários aspectos específicos da
vida da escola.

envolver os alunos. O modelo usado foi estruturar discussões sobre quem ia avaliar e o que ia
ser avaliado. Para o que ia ser avaliado, poderiam ser indicados professores, alunos, presidente
da escola, pais, pessoas chave na comunidade e condições físicas na sociedade. Ao falar sobre
quem ia avaliar, as mesmas pessoas poderiam ser mencionadas, tal como poderia ser
mencionado um avaliador externo. Fez-se uma grelha e pediu-se aos vários actores para
colocarem uma cruz onde achassem que era mais importante.
Os indicadores para a Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde a níveis
internacional, nacional e local foram elaborados, em Copenhaga, por um grupo de especialista
no campo da promoção da saúde, educação e avaliação. Segundo Pattenden (1998) o objectivo
é que mostrem o valor da Rede, que se tornou claro com o modelo eco-holístico, aos
governantes e fundadores, para assegurar a sua sustentabilidade. Foi acordado, que os
indicadores devem proporcionar um meio relativamente simples de representar as
características principais seleccionadas da realidade complexa que é a REEPS e que também
possam ser usados para medir mudanças ao longo do tempo. Os indicadores poderão ser
relevantes, úteis e ajudar a desenvolver a prática.
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O autor refere que as provas da eficácia e avaliação são sobre o processo e sobre os

resultados dos comportamentos relacionados com a saúde. A nível internacional, nacional e de
escola, os indicadores são mais sobre o desenvolvimento e a melhoria da escola, isto é, as
condições de facilitação que levam a resultados positivos nos alunos. Os indicadores deverão ser
escolhidos para: reflectir os assuntos mais importantes e as acções principais que podem ser
realizadas; serem consistentes com o valor da REEPS, reflectir os objectivos dos que trabalham
dentro da REEPS e incluir todas as dimensões da REEPS e da EPS. Os indicadores ajudam a
reconhecer forças; identificam áreas onde têm que ser mantidas necessidades de boas práticas
ou onde é necessário melhorá-las e ajudam a construir um plano de acção. A principal
orientação para desenvolver os indicadores tem sido a flexibilidade, para tornar possível aos
países e organizações seleccionar e adaptar indicadores apropriados pela sua fase particular de
desenvolvimento. Os indicadores mostrarão evidências de como a organização assegura ou se
propõe autorizar boas práticas nas áreas chave.
Os indicadores foram agrupados em três áreas a nível internacional e nacional e em seis
áreas a nível da escola (Pattenden, 1998). Nos três níveis foram incluídos três aspectos:

disseminação, que inclui indicadores que servem como medida da disseminação do conceito de
EPS; impacto , que inclui indicadores que mostram o plano estratégico que está a ser
desenvolvidos para tornar possível o crescimento e a implementação da EPS (legislação,
políticas, influência e aceitação na comunidade política e científica); e estruturas que incluem
indicadores para mostrar que há estruturas de trabalho definidas (incluindo gestão e
coordenação, colaboração, atribuição de recursos, equipas de coordenação, etc.).
Há evidências que é mais eficaz uma abordagem multifacetada para a promoção da
saúde na escola que é reflectida em três áreas: formal , ensino do curriculum e curriculum

contextual que cobre o ethos da escola, ambiente e família, comunidade envolvente e
competências de acção (Pattenden, 1998). O curriculum formal inclui indicadores que mostram
a mudança no curriculum e o que está envolvido na promoção activa da mudança (e.g. actores
chave tais como professores, governos, pais; atribuição de recursos; ethos da escola e aceitação
do conceito e abordagem de ensino que isso exige). O curriculum contextual inclui indicadores
que podem servir como medida da melhoria no ethos, ambiente e clima social, e ligações com a
família e a comunidade. Os sentimentos, as atitudes, os valores, as competências e os

comportamentos de promoção da saúde incluem indicadores que mostram atitudes positivas,
exploração de valores no local, aumento no conhecimento, competências e comportamentos
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relacionados com a saúde. O documento produzido por este grupo, antes de chegar à sua versão
final, beneficiou dos contributos dos participantes na Primeira Workshop sobre Prática e

Avaliação da Escola Promotora de Saúde: Modelos, Experiências e Perspectivas (Pattenden,
1998).
Os indicadores que poderão ser relevantes na opinião desses participantes estão
relacionados com a organização do curriculum, o Ethos, as relações na escola, as relações entre
a escola e a comunidade, a gestão da escola, a ligação com as orientações e iniciativas
regionais, nacionais e internacionais, os métodos de ensino e aprendizagem e a competência:
conhecimento (conhecimento básico, técnicas de comunicação do conhecimento, planificação e
conhecimento específico); atitudes e pensamento independente e crítico; cooperação com os
outros, resolução de conflitos, competências de comunicação; avaliação das necessidades e
prioridades (Stears, 1998).
Paulus e Boldt (2002) salientaram três descobertas principais na sua investigação sobre a
avaliação que tem vindo a ser feita na Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde (REEPS):
diversidade; uso de métodos múltiplos e necessidade da avaliação para a comunicação com os
decisores políticos e as escolas. A investigação nas EPS foi considerada por Stears e Parson
(2002) dentro de uma hierarquia das evidências acerca da certeza que podem dar sobre: a
iniciativa ser a causa da mudança; os resultados poderem ser generalizados a outros locais;
responder à complexidade de um desenvolvimento holístico tal como o da EPS e ser útil e
informativo para os que trabalham no campo. Como consequência, apresentou um continuum
da combinação das abordagens de investigação com os objectivos da EPS, partindo da posição
positivista do paradigma biomédico até à posição humanística das ciências sociais. Os autores
descrevem, que a ordem dentro da hierarquia das evidências pode estar mais relacionada com o
poder dos subgrupos profissionais para decidirem o que é mais ou menos importante para a
ciência ou para um critério de utilidade. O quadro 2.7 é uma extensão do modelo produzido por
Long (segundo Stears e Parson, 2002) e apresenta uma rede conceptual ordenada da
abordagem mais positivista para a menos positivista.
Outra hierarquia que os autores definiram consiste na organização dos objectivos e
processos da promoção da saúde, com os mais amorfos e desafiadores na base da pirâmide e
os específicos, óbvios e mensuráveis no topo (figura 2.9). Os que vêem a promoção da saúde
como ampla e com um amplo conjunto de intervenções terão afinidade pelos métodos mais da
base da hierarquia.
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Quadro 2.7: Hierarquia da evidência na EPS (Stears e Parson, 2002, p. 10)
1
2.
3.
4.
5.

Ensaios controlados aleatórios desenhados adequadamente (randomised controllled trials – RCTs)
Ensaios controlados não aleatórios bem desenhados
Cohort ou estudo analítico de controle de caso bem desenhados
Comparação entre tempos ou lugares com e sem intervenção
Opiniões de autoridades de respeito baseadas na experiência clínica, estudos descritivos ou relatórios de
comissões de especialistas
6. Investigações de experiências, percepção e impacto descrito
7. Auto-descrição através de entrevistas estruturadas, entrevistas semi-estruturadas e questionários. Investigação - acção
8. Observação da prática. Estudos de caso.
9. Histórias de vida
10. Resultados fictícios compostos a partir de informação difusa ou relativamente não sistematizada

Objectivos

Processos

1.

Mudança de comportamento Prevenção
médica
relacionada com a saúde
Melhor medida saúde
2. Locus de controle:
Capacitação
individual
auto-estima,
competência de acção
3. Promover uma democracia activa:
envolve toda a escola
comunidade
4. Inclusiva:
- dirigida para as desvantagens
- e diferenças

Inoculação
Tópicos de saúde no currículo formal

Capacitação da
comunidade

Mudança
radical

Um curriculum contextual realçando o
respeito e um olhar positivo
Conselho de escola, alunos e outros
envolvidos na tomada de decisões,
trazer os pais e a comunidade à escola e
sair para a comunidade
Agenda de acção social conduzida por
princípios

Figura 2.9: Hierarquia dos objectivos e processos na EPS (Stears e Parson, 2002, p. 10)

Stears e Parson (2002) descreveram o desenvolvimento de um instrumento de avaliação
para a EPS. A metodologia usada para recolher os dados pretende estimular a capacitação,
participação e equidade de todos os que estão relacionados com a avaliação e apreciação do
valor do processo das escolas promotoras de saúde. A metodologia de avaliação utilizada
também tenta responder à ênfase colocada pela promoção da saúde no conhecimento
subjectivo, para a promoção da saúde baseada em evidências reflectir um conhecimento
objectivo e uma mudança radical (figura 2.10).
Segundo os autores, antes deste instrumento ser criado foi necessário usar o modelo de
escola promotora de saúde usando o maior número de influências externas e internas contidas
no conceito de EPS, dito por outras palavras, usando o modelo eco-holístico de escola
promotora de saúde (ver figura 2.6). Os problemas maiores e as mudanças enfrentadas pelas
escolas na Europa durante o século vinte e um podem ser associados com os seguintes
elementos principais da escola promotora de saúde (quadro 2.8): desenvolvimento profissional
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Mudança
radical

Natureza da
sociedade

HUMANISMO RADICAL
 Visão holística da saúde
 Des-profissionalização
 Redes de auto-ajuda

ESTRUTURALISMO RADICAL
 A saúde reflecte desigualdades
estruturais
 Necessita mudar as desigualdades e
transforma radicalmente a sociedade

Subjectivo
Natureza do
conhecimento
HUMANISTA
 Visa melhorar a compreensão e a
auto-capacitação
 Orientada pelo cliente

TRADICIONAL
 Saúde = ausência de doença
 O objectivo é mudar o
comportamento
 Orientada por um especialista

Regulação
social

Figura 2.10: Matriz das perspectivas da promoção da saúde (adaptado de Caplan & Holland segundo Stears
e Parson, 2002, p. 19)

contínuo e reconhecimento dos papéis para os professores, saúde na escola e apoio pessoal
na educação pessoal, social e saúde dentro das escolas; desenvolver parcerias entre agências
chave e escolas (e.g. educação e saúde); desenvolver a educação para a saúde e elevar o

status da educação para a saúde e áreas do curriculum relacionadas nas escolas; desenvolver
uma aprendizagem e ambiente de trabalho saudável na escola e encorajar a participação
activa dos alunos na vida da escola.
Quadro 2.8: Relações entre problemas principais e elementos do modelo eco-holístico da escola
promotora de saúde (Stears e Parson, 2002, p. 21)
Problemas principais
Papéis profissionais e formação de professores, conselheiros e
profissionais de saúde que trabalham com a escola (e.g. escolas
de enfermagem)
Parcerias
Educação pessoal social e da saúde e cidadania como parte do
curriculum
Segurança e boa recepção da aprendizagem e meio de trabalho
Competência de acção e participação dos alunos

Localização do problema no modelo eco-holístico da
escola promotora de saúde
Gestão de papéis, planificação e atribuição de papéis
Ligações com agências externas, famílias e comunidade
Curriculum formal
Ambiente social e físico
Sentimentos, atitudes, valores, competências e
comportamentos de promoção da saúde

Os problemas principais que as escolas enfrentam e os elementos da escola promotora
de saúde estão relacionados e, como consequência, proporcionam uma rede conceptual útil
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para basear os objectivos e indicadores para avaliar as escolas e valorizar as suas aquisições. Os
objectivos e processos identificados na abordagem da EPS que têm vindo a emergir estão
representados no quadro 2.9 (Paulus, 2005).
Quadro 2.9: Objectivos e processos da abordagem da EPS (Paulus, 2005, p. 14)
Objectivos
Efeito da mudança de comportamento relacionado com a saúde
Aumento do locus de controle e da auto-estima dos alunos
Promover activamente a democracia e envolver a escola inteira
Promover a inclusão, dirigindo-se para os que estão em
desvantagem e para as desigualdades

Processos
Incluir tópicos de saúde no currículo escolar formal
Desenvolver o currículo contextual que enfatiza o respeito e
um olhar positivo
Trabalhar com os Conselhos da escola, alunos e outros
envolvidos na tomada de decisão, trazer os pais e a
comunidade à escola e sair para a comunidade
Desenvolver uma agenda social e de acção orientada por
princípios.

O autor defende que a partir dos objectivos e processos da figura anterior, estamos
capacitados para determinar os passos de acção que são necessários para avaliar a EPS: (1)
determinar as razões para a avaliação; (2) especificar os objectivos da acção; (3) descrever a
acção; (4) comparar os objectivos com a acção; (5) determinar que dados de avaliação são
necessários; (6) seleccionar e avaliar o desenho; (7) recolher os dados; (8) analisar os dados; (9)
escrever as conclusões e o relatório; e (10) usar as conclusões como base para as decisões.
Sumário
De acordo com Paulus (2005), o que permanece por fazer na avaliação da EPS é pensar
mais claramente sobre os resultados do modelo e como ele está relacionado com os resultados
em saúde e em educação, porque é necessário um modelo que combine os dois e que seja
claramente compreensivo. Também é necessário afirmações baseadas em evidências e um
instrumento de auditoria a partir do qual se possa finalmente definir a qualidade da Escola
Promotora de Saúde. As linhas orientadoras chave da Organização Mundial da Saúde para a
avaliação da EPS são as seguintes:
- participação e capacitação como características integrantes de qualquer processo de
avaliação na promoção da saúde;
- usar medidas para o processo e para os resultados;
- usar métodos de avaliação múltiplos.
A participação dos alunos e dos outros actores participantes no projecto como coparceiros de avaliação é a ideia prioritária no processo avaliativo dentro da EPS.
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2.3.4. Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde Portuguesa
A Constituição da República Portuguesa, de 2 de Abril de 1976, criou a base jurídica para
o início da promoção e educação para a saúde no país. A Constituição surgiu como
consequência do 25 de Abril de 1974, onde o Movimento das Forças Armadas derrubou o
regime fascista. Esta transformação social tinha como objectivo restituir aos Portugueses os
direitos e liberdades fundamentais que lhes tinham sido retirados pela ditadura. No exercício
destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reuniram-se para elaborar uma
Constituição que correspondesse às aspirações do país. A Assembleia Constituinte afirmou a
decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos
fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar
o primado do Estado de Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista,
no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre,
mais justo e mais fraterno (Presidência da República, 1976).
A Assembleia Constituinte, reunida na sessão plenária de 2 de Abril de 1976, aprovou e
decretou a Constituição da República Portuguesa, nomeadamente, no ponto um do seu artigo
64º, que afirma que todos têm o direito à protecção da saúde e o dever de a defender e
promover. O ponto dois desse artigo define que o cidadão pode realizar a protecção da sua
saúde por dois meios: a) através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo em
conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito; b) pela criação
de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam, designadamente, a
protecção da infância, da juventude e da velhice, e pela melhoria sistemática das condições de
vida e de trabalho, bem como pela promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular e,
ainda, pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo e de práticas de vida saudável.
O artigo 64º, ainda define o papel que é atribuído ao Estado para assegurar o direito à
protecção da saúde dos cidadãos: a) garantir o acesso de todos os cidadãos,
independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa
e de reabilitação; b) garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos
humanos e unidades de saúde; c) orientar a sua acção para a socialização dos custos dos
cuidados médicos e medicamentosos; d) disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e
privadas da medicina, articulando-as com o serviço nacional de saúde, por forma a assegurar,
nas instituições de saúde públicas e privadas, adequados padrões de eficiência e de qualidade;
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e) disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos produtos
químicos, biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e diagnóstico; f) estabelecer
políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência.
Dez anos depois, a Lei de Bases do Sistema educativo (LBSE) (Lei n.º 46/86 de 14 de
Outubro), no artigo 1º, n.º 2, definiu que a saúde e o processo educativo visam o mesmo
objectivo acima referido quando afirma favorecer o desenvolvimento global da personalidade
(artigo 1º, ponto 2; artigo 2º, ponto 4), a igualdade de oportunidades (artigo 2º, pontos 1 e 2) e o
progresso social e a democratização da sociedade (artigo 2º, pontos 2 e 4). Essa perspectiva
mantém-se, nos princípios organizacionais, quando determina que o sistema educativo se
organiza de forma a (Artigo 3.º):
(…) b) Contribuir para a realização do educando, através do pleno desenvolvimento da
personalidade, da formação do carácter e da cidadania, preparando-o para uma reflexão consciente
sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos e proporcionando-lhe um equilibrado
desenvolvimento físico;
c) Assegurar a formação cívica e moral dos jovens;
l) Contribuir para desenvolver o espírito e a prática democráticos, através da adopção de estruturas e
processos participativos na definição da política educativa, na administração e gestão do sistema
escolar e na experiência pedagógica quotidiana, em que se integram todos os intervenientes no
processo educativo, em especial os alunos, os docentes e as famílias.!

Os princípios organizacionais ainda acrescentaram a necessidade de promover o direito à
diferença (artigo 3º, alínea d) e à igualdade de género (artigo 3º, alínea d) e de contribuir para o
desenvolvimento da cidadania através do desenvolvimento da capacidade das pessoas para o
trabalho (artigo 3º, alínea e) e para a sua realização pessoal e comunitária (artigo 3º, alínea f).
A Lei de Bases do Sistema Educativo, também atribuiu ao Sistema Educativo a
responsabilidade de incluir, na área de desenvolvimento curricular da formação pessoal e social,
várias componentes, nomeadamente a educação para a saúde e a educação sexual (artigo 47º,
ponto 2). A definição da ocupação dos tempos livres e do desporto escolar (artigo 48º) também
criou implicitamente um espaço para a promoção da saúde (pontos 1 e 2), em carácter de coparceria (ponto 3) e com uma avaliação feita com a participação activa dos alunos (ponto 4).
No ano lectivo 1990/91 foi criado o Projecto Vida do Ministério da Educação (Despacho
96/ME/90), que promoveu a concepção e implementação do projecto piloto Viva a Escola (PVE),
em sessenta escolas, com o objectivo de promover a prevenção primária no meio escolar. Em
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1993, foi integrado no Programa de Promoção e Educação para a Saúde (PPES), com o
objectivo de ajudar a transformar as escolas PVE em Escolas Promotoras de Saúde (Despacho
172/ ME/ 93).
Desde 1993, que o PPES se constituiu como apoio e instrumento de recurso às escolas,
principalmente nas respostas a problemas e necessidades no âmbito das toxicodependências,
SIDA, sexualidade, desenvolvimento de competências pessoais e sociais, etc. Entre 1993 e 1996
conceptualizaram-se as práticas procurando-se um modelo de intervenção mais consentâneo
com a promoção da saúde. Em 1994, Portugal aderiu à Rede Europeia de Escolas Promotoras

de Saúde (REEPS). Das 277 escolas das várias Direcções Regionais da Educação que faziam
parte do Viva a Escola (77 na DRE Norte, 72 na DRE Centro, 76 na DRE Lisboa, 33 na DRE
Alentejo e 19 na DRE Algarve), integraram-se formalmente na fase inicial da Rede Europeia de

Escolas Promotoras de Saúde dez escolas e quatro centros de saúde, seleccionados através de
critérios definidos pelo Ministérios da Educação e da Saúde, embora a maioria das escolas PVE
estivesse a desenvolver projectos com os mesmos objectivos.
Em 1995, o projecto Viva a Escola foi apresentado nas escolas que o integravam como
um projecto de investigação/ acção/ formação. A professora operadora da Direcção Regional de
Educação (DRE) a que pertencia cada uma das escolas, deslocou-se à escola e explicou aos
professores em que consistia este projecto (ver, e.g., informação Ministério da Educação,
Programa de Promoção e Educação para a Saúde, 1995). O projecto Viva a Escola era
caracterizado por uma dupla dinâmica. Por um lado, concretizava-se através de um conjunto de
acções (subprojectos) integradas no Plano de Actividades de cada escola, acções essas que
surgem como respostas adequadas aos problemas/ necessidades diagnosticadas. Por outro
lado, como um projecto que permitia a formação contínua de professores na modalidade de
projecto.
O público-alvo incluía todos os elementos da Comunidade Escolar (alunos, professores,
auxiliares de acção educativa e pais/ encarregados de educação) e restantes elementos da
comunidade educativa (médicos, psicólogos, autarcas e outros intervenientes). Os objectivos
principais consistiam em: (1) desenvolver nos jovens comportamentos de autonomia,
responsabilidade e sentido crítico; (2) proporcionar-lhes a vivência de sentimentos de prazer,
emoção e risco (controlado); (3) criar condições para o desenvolvimento da auto-estima dos
alunos, facilitando-lhes a aquisição de sentimentos de pertença a um grupo; e (4) construir
climas de escola cooperativos, dinâmicos e estimulantes.
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As estratégias propostas incluíram os seguintes aspectos: a introdução e generalização
de metodologias participativas e activas nas actividades curriculares; a distribuição pelos alunos
de responsabilidades na organização e gestão escolares em todas as situações possíveis; e a
concepção e realização, com os alunos, de actividades curriculares e de extensão curricular que
sejam criativas e variadas, constituindo um desafio organizativo, físico, estético e cognitivo para
os professores e alunos.
O projecto Viva a Escola seria organizado na escola por uma Equipa do Projecto,
constituída por todos os elementos dos subprojectos e coordenada por um professor na escola.
Para dar resposta aos problemas/ necessidades diagnosticados, a equipa elaborava, executava e
avaliava o projecto em articulação com entidades públicas e privadas da respectiva comunidade
educativa. Cada equipa de projecto era apoiada por um Professor Operador que estava adstrito
ao Centro da Área Educativa respectiva. Os professores operadores constituíam com outros
técnicos a equipa regional do PPES coordenada por um responsável regional. Em cada escola o
projecto articulava-se com: outros projectos do PPES (e.g., projectos de férias, projectos de
prevenção da SIDA); outros projectos do Ministério da Educação (e.g., PEPT, Entre Culturas);
projectos de outros Ministérios, nomeadamente os que integram o Projecto VIDA; e outras
entidades (e.g., Centros de Saúde, Autarquias, ONGs, IPSS).
As actividades desenvolvidas dentro dos subprojectos, eram o conjunto articulado das
actividades planeadas como resposta às necessidades/ problemas detectados em cada escola e
na sua comunidade envolvente. Essas actividades foram classificadas em onze categorias: (1)
melhoramento do espaço escolar; (2) património e tradições; (3) extensão curricular; (4)
promoção da saúde (promover a saúde no sentido alargado e abrangente que lhe é atribuído
pela OMS); (5) actividades físicas e de exploração da natureza; (6) actividades de animação da
comunidade; (7) intervenção em órgãos de comunicação social; (8) produção artística; (9)
ambiente e ecologia; (10) formação; (11) outros (Ministério da Educação, Programa de
Promoção e Educação para a Saúde, 1995).
A formação contínua de professores na modalidade de projecto do Projecto Viva a Escola
(Ministério da Educação, Departamento do Ensino Secundário, Programa de Promoção e
Educação para a Saúde, 1995) integrou-se no Programa de Promoção e Educação para a Saúde
(PPES) que tinha como objectivos principais os seguintes: assegurar no âmbito do Ministério da
Educação, as acções de promoção e educação para a saúde, nomeadamente as de prevenção
de toxicodependência e da SIDA; melhorar o clima das escolas onde se desenvolve, envolvendo,
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de uma forma activa, o maior número possível de protagonistas do processo educativo –
professores, pais, alunos, técnicos de saúde, vizinhos, psicólogos e todos aqueles que revelam
alguma disponibilidade para a construção da escola e da comunidade educativa alargada;
melhorar a qualidade de vida de cada aluno e de cada professor como pessoas, na riqueza da
sua diversidade, na complexidade de cada história de vida; melhorar a formação de cada
professor, através da aquisição de novos saberes, da consciencialização dos porquês das
práticas, da análise crítica da realidade educativa onde desenvolvem a sua actividade profissional
e da definição das estratégias e objectivos necessários à sua melhoria.
Como em Portugal, a partir de 1992 se tornou obrigatória a formação contínua de
professores, o PPES, com a colaboração dos professores, criou um modelo de formação
contínua adequado à natureza do trabalho dos professores neste projecto, que satisfizesse as
suas necessidades quotidianas de formação e aperfeiçoamento no ambiente específico de cada
escola. Uma das modalidades de formação de professores possível é a Modalidade de Projecto,
que permite ligar de modo mais particular a acção e a reflexão, a prática e a teoria, valorizando a
reflexão/ acção sobre o ambiente escolar e profissional quotidiano e próprio de cada profissional
ou conjunto de profissionais. Na perspectiva do PPES, os adultos em exercício profissional
formam-se sobretudo através das experiências, dos contextos, da reflexão sobre os
acontecimentos, das acções e dos projectos em que se envolvem e participam. Como
consequência, cada vez se torna mais evidente que é necessário interligar, ao longo de toda a
vida escolar e profissional, tempos de reflexão e tempos de acção, tempos de estudo e tempos
de trabalho, num modelo interactivo de vai – e – vem contínuo entre os momentos e os
contextos de formação e de trabalho.
Segundo os autores, nesta óptica, o ponto de partida básico da própria formação é o
adulto que se forma e a organização em que ele actua. Os professores colocados em processo
de auto-formação contínua são adultos em formação que se preocupam mais em melhorar as
suas práticas profissionais do que em investir em decorar novos conteúdo e técnicas, no
abstracto. As pessoas no seu contexto constituem um núcleo importante de um projecto de
formação de professores, por isso, fala-se em eco-formação.
A Equipa Nacional apoiou os professores operadores (os formadores) para eles
exercerem com eficiência o seu papel de apoio técnico aos formandos. As modalidades de apoio
incluíram, por exemplo: formação como formadores; o fornecimento de materiais de apoio à
formação e a elaboração de módulos temáticos de formação, com base nos pedidos das equipas
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de professores.
Em síntese, os projectos de formação contínua apresentados no âmbito do PPES
valorizaram as seguintes dimensões (Ministério da Educação, Departamento do Ensino
Secundário, PPES, 1995, p. 8):
 O exercício profissional do professor e a intervenção na escola são espaços privilegiados de
formação contínua dos professores;
 A constituição de equipas de professores, profissionais que exercem a mesma actividade, tendo em
vista reforçar a componente institucional do processo de formação contínua dos professores;
 O entrosamento do projecto na organização escolar visando também a reflexão e a acção sobre a
instituição escolar, sobre o sistema educativo e sobre a profissionalidade docente;
 A integração no projecto de formação de instrumentos de avaliação multiformes que ajudem o
formando a proceder a uma auto-avaliação rigorosa das situações de formação/ reflexão, das
situações de trabalho/ intervenção e das situações de análise do próprio projecto de formação.

Os professores – operadores, isto é, os professores que acompanhavam os projectos de
formação nas escolas nessa altura, tinham vindo a usufruir de um curso de especialização de
formação, entitulado, Curso de Formação de Formadores, exclusivamente para o PPES. Assim,
cada projecto de formação tinha um sistema de acompanhamento sustentado no formador
(professor – operador), responsável pela orientação e pelo acompanhamento de um conjunto de
projectos e escolas. Esse acompanhamento foi feito mensalmente a cada escola, pelo professor
– operador e, em cooperação com o coordenador da escola de cada equipa de professores,
realizaram o apoio técnico ao grupo de formandos, fomentaram a cooperação entre eles,
procuraram verificar o cumprimento rigoroso dos objectivos de formação que o grupo e cada
professor se propôs realizar e avaliaram com cada professor, trimestralmente, os progressos
formativos entretanto conseguidos.
As conclusões das Jornadas Regionais do Projecto Viva a Escola, em 1996 em todas as
DRE (Ministério da Educação, PES, 1996), deixaram bem definido que é função da escola
proporcionar condições para que os alunos: adquiram informação e se motivem para a
aumentar/ reformular ao longo da sua vida e desenvolvam a capacidade de tomar decisões, a
autonomia, a responsabilidade e o sentido crítico e o desejo de ultrapassar dificuldades e
frustrações. Para cumprir essas funções foram referidos os seguintes aspectos: a escola tinha
que desenvolver condições de bem-estar para toda a comunidade educativa; a finalidade do
trabalho das escolas deveria consistir, essencialmente, em garantir o sucesso educativo dos
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alunos; a escola tinha que assumir que as reflexões que conduziram à designação de Escolas

Promotoras de Saúde, não tendo acrescentado nada de novo ao conceito de escola, têm o
mérito de permitir um tipo de reflexão, organizada a partir das várias dimensões (dimensão
curricular, dimensão psico-social, dimensão ecológica, dimensão comunitária), que devem ser
tidas em conta, quando se pretende rever/ melhorar o funcionamento interno de cada escola e
que a reflexão, nas Jornadas Regionais, sobre os Projectos Viva a Escola, tendo como referência
as dimensões das Escolas Promotoras de Saúde (EPS), servia fundamentalmente, para se tomar
consciência de que qualquer trabalho nas escolas e com as escolas devia potenciar as condições
para que estas cumpram melhor a sua função, ou, por outras palavras, devia influenciar
positivamente alguma, ou algumas, das dimensões funcionais da escola.
Os participantes nas Jornadas chegaram à conclusão que as principais linhas de força
que deviam orientar o trabalho do PVE nas escolas eram: a participação, que implicava, entre
outros comportamentos, os de parceria, negociação e assumpção de responsabilidades; e

reflexão conjunta sobre as práticas e os factos da vida dos alunos. Para além do PVE e de todas
as actividades curriculares e extra-curriculares que se desenvolveram, foi referida a Área - Escola
como um espaço privilegiado de exercício dessas linhas de força.
Em 1997, o Ministério da Educação e o PPES (1997) desenvolveram a acção de
formação O professor como agente de prevenção pelo VIH/ SIDA, durante quatro dias, para
professores do 8º ano do Ensino Básico (nível de ensino com alunos de 13-14 anos). O objectivo
foi capacitar os participantes para o desenvolvimento de um projecto específico de prevenção da
infecção pelo VIH/ SIDA na comunidade escolar. Os formadores foram técnicos de educação,
saúde, psicologia e assuntos sociais. A metodologia de trabalho baseou-se em trabalho de grupo
e subgrupo. Durante esta formação foi explorado o Kit O VIH/ SIDA na Comunidade Escolar
(PPES, CNLCS, 1996), constituído por: (1) manual para o professor “Educar para prevenir a
infecção pelo VIH”; (2) caderno de actividades e livro informativo para os alunos – “O VIH/ SIDA
na comunidade escolar: Aprende a prevenir”; (3) slides sobre a infecção pelo VIH /SIDA – VIH/
SIDA um problema de todos nós; (6) filmes vídeo.
No Manual do Professor, Catalina Pestana, como Coordenadora do PPES (PPES,
Comissão Nacional de Luta contra a SIDA, 1996) salientou que a comunidade escolar constitui,
como grupo, um elo prioritário na cadeia das acções de prevenção. Como consequência, o VIH/

SIDA na comunidade escolar é um programa de carácter preventivo que pretende responder à
necessidade de manter informados e educados os alunos que frequentam as nossas escolas,
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por forma a impedir que se deixem infectar, e a despertar-lhes sentimentos de aceitação e
solidariedade face a seropositivos e doentes. Catalina Pestana ainda acrescenta que a equipa
está consciente de que este programa só resultará com a colaboração dos professores, como
agentes indispensáveis de saúde, tanto no que respeita à simples transmissão de informação
como também, e sobretudo, para o desenvolvimento de valores, na ausência dos quais toda a
educação para a prevenção cai pela base. Por sua vez, Odette Ferreira, como Coordenadora da
Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA (CNLCS) (PPES, Comissão Nacional de Luta contra a
SIDA, 1996) assumiu como objectivo prioritário da CNLCS conseguir para a nossa comunidade
escolar a adopção de comportamentos e atitudes saudáveis e, como consequência, assumiu a
responsabilidade de projectar e implementar programas de promoção de saúde no âmbito da
prevenção do VIH/ SIDA na escola. Na sua opinião, “o Programa de Prevenção do VIH/ SIDA na
comunidade escolar, elaborado conjuntamente por profissionais da Saúde e Educação, pretende
contribuir para a informação e educação dos jovens com idades entre 13 e 14 anos com o
objectivo de impedir a propagação da infecção e, simultaneamente, fomentar um espírito de
tolerância para com seropositivos e doentes” (p.5).
De acordo com as sínteses/ conclusões das Jornadas Regionais das Equipas do PVE,
criou-se um instrumento de trabalho para a continuidade do Projecto, tornando-o mais eficaz nas
respostas aos problemas e necessidades diagnosticadas, no âmbito da Escola Promotora de
Saúde e em articulação com as diferentes entidades. Esse instrumento consistia num Relatório
com o objectivo de descrever e avaliar o trabalho realizado no ano lectivo, devendo expressar a
reflexão da equipa da escola sobre os resultados PVE e o processo que a eles conduziu.
Em Maio de 1997, em reunião dos coordenadores nacionais dos países que integram a
REEPS, e com base na avaliação positiva das diferentes experiências, foi decidido o alargamento
da Rede, nas modalidades que cada um entenda por convenientes e oportunas. Assim, em
Setembro de 1997 foi lançado o desafio às escolas para aderirem ao processo de alargamento
da RNEPS, de acordo com os critérios definidos na Circular nº 2/97 do programa de Promoção
e educação para a Saúde.
Os Ministérios da Educação e da Saúde tinham como grande objectivo organizar o
trabalho conjunto dos dois sectores no âmbito da promoção e educação para saúde, duma
forma geral, e da RNEPS, especificamente. Assim, definiram que no âmbito deste alargamento
se deveria garantir uma articulação adequada e eficaz entre os Ministérios envolvidos. Nesses
termos determinaram o seguinte (Despacho Conjunto nº 271/ 98):
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(1)O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde comprometem-se a fomentar o desenvolvimento
sustentado do processo de alargamento da Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde (RNEPS),
garantindo que as escolas ou agrupamentos de escolas e os centros de saúde assumam
responsabilidades complementares na promoção da saúde da comunidade educativa alargada.
(2)Constitui objectivo central do referido alargamento a criação de condições para a promoção da saúde
das crianças e dos jovens e a prevenção de acidentes e doenças nestes grupos etários, implicando os
diferentes agentes do sistema educativo e assegurando uma rede de atendimento a crianças e
adolescentes a nível da saúde física e mental nas áreas das escolas promotoras de saúde.
(3)As acções a desenvolver inscrevem-se nas seguintes áreas de intervenção prioritária: alimentação,
saúde oral, sexualidade, segurança, vacinação (hepatite B), uso e abuso de substâncias lícitas e
ilícitas, SIDA.
(4)Compete ao Programa de Promoção e Educação para a Saúde e à Direcção-Geral da Saúde a
definição de modelos de intervenção aptos a uma partilha funcional de responsabilidades que potencie
a rentabilização dos recursos disponíveis e a mobilização de outros parceiros, designadamente pais e
encarregados de educação e autarquias locais, articulando as acções a nível local e central, com
respeito pela autonomia e competências dos diversos intervenientes.

O desafio lançado às escolas e aos centros de saúde superou todas as expectativas,
chegando a contabilizar-se cerca de 3500 escolas na rede nacional. A estas, somam-se muitas
outras escolas que, não querendo integrar a Rede Nacional de escolas Promotoras de Saúde
(RNEPS), desenvolveram actividades de Promoção da Saúde e tiveram, por parte das equipas do
Ministério da Educação, o apoio e acompanhamento possível.
Com o fim do PPES, em Agosto de 1999, as estruturas nacionais e regionais do programa
foram assumidas pelo Ministério da Educação e foram criados, a nível regional, os Grupos
Técnicos de Promoção e Educação para a Saúde (GTPES) os quais, para além das competências
que transitaram do referido programa e do apoio à RNEPS, assumiram outras de âmbito global e
para o universo de todo o sistema educativo (Despacho n.º 15 587/99, de 22 de Julho).
O 2º Despacho Conjunto do Ministérios da Educação e Ministério da Saúde (n.º
734/2000, de 17 de Janeiro) manteve a parceria entre os dois Ministérios para assumir o
compromisso de fomentar o desenvolvimento sustentado da promoção da saúde na escola.
A nível da promoção da saúde sexual, a Lei n.º 120/99, de 11 de Agosto (Lei da Saúde
Reprodutiva) assim como a sua regulamentação – decreto-lei n.º 259/2000, de 17 de Outubro –
atribuem competências específicas às estruturas de promoção e educação para a saúde das
DRE (ver capítulo I, 1.2). Pelo Decreto nº 259/ 2000, a Comissão de Coordenação da Promoção
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e Educação da Saúde (CCPES), criada em 1999, foi envolvida no processo de implementação da
Educação Sexual em Meio Escolar e de acordo com a legislação traça um projecto de
intervenção (ver abaixo, a Escola Promotora de Saúde e a Educação Sexual em Portugal).
O Ministério da Educação, recentemente assumiu compromissos de sustentabilidade da
promoção da saúde com outros sectores, nomeadamente, com o Plano de Acção Nacional de

Luta Contra a Droga e a Toxicodependência – Horizonte 2004, Planos de Intervenção em Meio
Escolar da Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA (CNLCS), apoio ao desenvolvimento dos
Programas de Saúde Escolar e Programa de Saúde Oral da Direcção Geral de Saúde (DGS),
Políticas de Diagnóstico e Orientação Alimentar do CNAN.
A Promoção e Educação para a Saúde continua actualmente a ser considerada como uma
linha política orientadora da orgânica de funcionamento do Ministério da Educação. O Decreto –
Lei n.º 208/2002, de 17 de Outubro, no artigo 14º referente à Direcção-Geral de Inovação e de
Desenvolvimento Curricular, define que compete à DGIDC, em especial: “h) Colaborar na
concepção, coordenação e acompanhamento das actividades e medidas de educação para a
saúde, bem como de outras áreas de formação pessoal, social e cultural, em coerência com os
objectivos a prosseguir em cada momento pelo sistema educativo”.

2.3.4.1. Escola Promotora de Saúde e a Educação Sexual em Portugal
A Comissão de Coordenação da Promoção e Educação da Saúde (CCPES) implementou o
projecto Educação Sexual em Meio Escolar, com a colaboração para o desenvolvimento no
terreno do grupo de técnicos de promoção e educação para a saúde (TPES), do Ministério da
Educação, e dos Centro de Saúde. Os TPES deram apoio aos Projectos Curriculares de
Agrupamento de Escolas.
Em Novembro de 2005, a Direcção - Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular,
do Ministério da Educação, publicou a tratamento estatístico dos dados do inquérito aplicado em
2003 às escola sobre a educação sexual (ES) (Ministério da Educação, 2005b). O questionário
foi aplicado a todas as escolas da rede pública, do Continente e da Região Autónoma. A
percentagem de resposta foi de 37%. A amostra de respondentes é considerada representativa e
inclui 1 757 escolas pertencentes à RNEPS (das 3 407 existentes a trabalhar em articulação
com 265 Centros de Saúde). Em seguida serão apresentados alguns resultados desse relatório.
A integração curricular para a educação sexual continua a revelar a coexistência de
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trabalho desenvolvido nas áreas curriculares disciplinares (81,7%) e nas áreas curriculares não
disciplinares (70%), existindo um aumento da intervenção global de 2001 para 2003. Aumentou
também significativamente o número de escolas que afirma praticar a integração curricular da
ES em todas as áreas curriculares (de 37,9% em 2001, para 61,4% em 2003), o que revela
maior grau de organização e intencionalidade nas intervenções. O facto de a variação de 2001
para 2003 para a integração da ES nas áreas curriculares disciplinares, nas áreas curriculares
não disciplinares de Formação Cívica, Área Projecto e Estudo Acompanhado e em todas as áreas
curriculares, disciplinares e não disciplinares, através do Projecto Curricular de Turma ser
estatisticamente significativa, é um indicador de melhoria e consolidação das intervenções. Esta
conclusão é válida também para as escolas da RNEPS, que apresentam valores de
respectivamente, 88%, 83% e 76% para estas questões. Tanto em 2001 como em 2003 a
incidência da integração curricular da Educação Sexual é sempre superior nas escolas da
RNEPS. A área de Formação Cívica é, de entre as três áreas curriculares não disciplinares,
aquela em que as escolas mais integram as respectivas intervenções em ES (69,2%).
A interpretação relativa às estratégias adoptadas pelos estabelecimentos de educação e
ensino é realizada tendo em conta a evolução relativa à organização curricular adoptada para a
ES. O perfil de resposta é semelhante ao obtido em 2001 para todas as estratégias consideradas
no questionário para desenvolver a ES: articulando-a com conteúdos programáticos das áreas
curriculares disciplinares, explorando um programa organizado contendo temas considerados
fundamentais (ex.:conhecimento do corpo, relação com os outros, etc.), recorrendo ao auxílio de
especialistas para a dinamização de sessões, dinamizando Projectos no âmbito do Projecto
Curricular de Turma, com o apoio de um Gabinete de Atendimento/Apoio aos Alunos. Segundo
os autores, existem sinais de evolução e melhoria evidente da qualidade do trabalho, atendendo
a que diminuiu a forte ligação aos conteúdos das áreas/disciplinas, de 78% para 73%, e na
amostra RNEPS de 85% para 80% (onde numa primeira fase de trabalho é mais fácil aos
professores integrar estas temáticas).
Regista-se ainda na amostra total, mas sobretudo com o contributo da sub-amostra da
RNEPS, o acréscimo de trabalho em projecto através do Projecto Curricular de Turma e da
Exploração de Programas Organizados (de 60 para 63% no total da amostra, e de 70 para 71%
na amostra RNEPS), com temas considerados fundamentais. Os autores salientam que a leitura
para as questões relativas, respectivamente, ao recurso a especialistas para a dinamização de
sessões e com apoio de um Gabinete de Atendimento, faz-se cruzando a informação com os
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outros dados da participação dos parceiros e serviços. Assim, percebe-se que estas intervenções
acontecem sobretudo a partir do 2º ciclo do Ensino Básico, dado que é natural quer pela
especificidade que as matérias ganham, quer também pela necessidade de acompanhamento
mais individualizado ou em pequeno grupo que podem acontecer nos Gabinetes, situação
particularmente justificada face a níveis etários mais elevados. Os autores salientam o facto das
sessões dinamizadas com o auxílio de especialistas terem diminuído nos 2º e 3º ciclos do ensino
básico e no ensino secundário. Também argumentam que este é também um indicador de
melhoria da qualidade das intervenções, o qual corresponde a maior autonomia das escolas
(significando diminuição de sessões pontuais) e se confirma face aos valores já apresentados
para a integração curricular, sobretudo através do Projecto Curricular de Turma (PCT).
Relativamente ao trabalho desenvolvido pelos Gabinetes de Atendimento, verifica-se um
aumento apreciável na proporção de escolas que contemplaram esta estratégia, a partir do 2º
Ciclo. No 3º ciclo o aumento referido foi de 14% e no Ensino Secundário de 19%. Segundo os
autores se for considerado que os Gabinetes existentes em 2001 eram sobretudo os dos
Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) e sabendo que esta Rede não aumentou, então os
novos Gabinetes serão os que entretanto se criaram, dando resposta às solicitações nesta área.
Segundo os autores, quando se pergunta sobre a ES como temática da Educação para a

Cidadania, o que parece ser entendido como um conceito mais lato e talvez menos concreto, a
maioria das escolas (69,8%) refere que a mesma é integrada no Projecto Curricular de Turma,
em acções a desenvolver pontualmente ao longo do ano lectivo. Esta situação é válida também
para as escolas da RNEPS (79%). Em todos os ciclos, são as escolas RNEPS que revelam
trabalhar de forma mais intencional a ES como temática da Educação para a Cidadania. Tanto
as escolas RNEPS como as que não pertencem à rede, apresentam o mesmo perfil de
comportamento, tanto para o nível de ensino, como para o tipo de acções. De salientar que 52%
das escolas da amostra RNEPS referem um trabalho organizado a partir da identificação das
oportunidades curriculares para integração desta temática.
No que se refere à adopção de uma abordagem realizada em acções a desenvolver de
forma organizada ao longo do ano lectivo, segundo um plano concebido após identificação das
oportunidades curriculares, são as escolas da amostra RNEPS que revelam maior grau de
organização, através do exercício de uma planificação prévia (52% contra 39% do total).
A análise do envolvimento das Associações de Pais e de Estudantes na ES mostrou que as
escolas continuam a reconhecer o contributo da ES para aprofundar a articulação escola/família
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(87% das escolas reconhecem esse contributo) e para promover a participação da comunidade
escolar (78%). Mas quando se pergunta se a Associação de Pais foi ouvida/envolvida na
definição das estratégias de integração da ES em meio escolar, apenas 23% das escolas
considera tê-lo feito. Relativamente ao envolvimento das Associações de Estudantes, verifica-se
uma ligeira melhoria da participação das mesmas, de 2001 para 2003 (de 26% para 32%).
São sempre as escolas da amostra RNEPS que apresentam os valores mais elevados no
que respeita a estabelecimento de Parcerias com o Centro de Saúde, com a Autarquia, com
Organizações Não Governamentais (ONG) e com outras estruturas do sector da saúde, como por
exemplo a Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA (CNLCS). O tipo de parceiros envolvidos
na integração da ES no Projecto Educativo de Escola/Agrupamento mais considerado em todos
os níveis de ensino, é o Centro de Saúde (entre 90% a 100% das respostas). A explicação reside
na natureza desta matéria, que leva as escolas a solicitar o apoio do sector da saúde, e no facto
de a parceria com o Centro de Saúde ser um critério necessário para as escolas poderem aderir
à RNEPS. A Autarquia é também um parceiro envolvido sobretudo na Educação Pré-Escolar e no
1º ciclo do Ensino Básico. No caso das ONG e das estruturas da saúde, que assumem uma
intervenção mais específica e portanto, segundo os autores, mais adequada a níveis etários mais
elevados, as parcerias estabelecidas situam-se nas escolas dos 2º e 3º ciclos e Ensino
Secundário. A variável “outros” parceiros, apresenta um peso considerável, notando-se a mesma
tendência verificada para as ONG e CNLCS, ou seja, valores mais elevados (acima dos 40%), a
partir dos 2º e 3º ciclos e no Ensino Secundário. Regista-se, que apenas para esta última
categoria de “outros”, e com excepção apenas do 2º ciclo, os valores apresentados pelas
escolas da “não RNEPS”, são superiores aos das que pertencem à Rede. Segundo os autores,
poderemos pensar que estes outros parceiros aparecem mais relacionados com intervenções
pontuais, as quais parecem acontecer mais frequentemente nas escolas “Não RNEPS”. De 2001
para 2003, não se registam tendencialmente grandes alterações na matéria das parcerias.
No que se refere ao público-alvo das actividades realizadas nos dois últimos anos lectivos
são os alunos e os professores o público que as escolas mais elegeram, em todos os Ciclos. Os
valores apresentados pelo 3º ciclo do Ensino Básico destacam-se dos restantes ciclos de ensino,
tendo sido abrangido um número de destinatários francamente mais elevado neste ciclo do que
nos restantes, o que se compreende, segundo os autores, atendendo a que corresponde a uma
fase de transição particularmente importante na vida dos Jovens.
O apoio aos alunos prestado pelos Serviços Especializados de Apoio Educativo (SEAE) das
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Escolas mantém a tendência de 2001, por ciclo de ensino. Os Serviços de Psicologia e
Orientação (SPO) apresentam valores mais elevados para o 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e
para o Ensino Secundário (44, 54 e 66%, respectivamente). Em 2003, a diferença relativamente
à Educação Pré – escolar e 1º ciclo é mais acentuada. Verificou-se ainda que 62% dessas
escolas possuíam Serviços de Psicologia e Orientação (577 SPO). Os Núcleos de Apoio
Educativo (NAE) apresentam valores mais baixos que os SPO a partir do 2º ciclo do Ensino
Básico. O valor mais elevado para os NAE situa-se no 2º ciclo do Ensino Básico, com 35%. Estes
Núcleos não parecem assim estar muito vocacionados para um apoio específico nesta área,
embora tal esteja previsto na Legislação aplicável (Decreto-Lei nº 259/2000).
Relativamente a outros serviços organizados pela Escola (os quais incluem a Acção Social
Escolar, a Organização de Salas de Estudo e as Actividades de Complemento Curricular) os
mesmos apresentam, no seu conjunto, um peso superior ao dos anteriormente referidos (entre
71 e 79%). São as Actividades de Complemento Curricular que concedem relevância a esta
categoria. Os SEAE articulam-se com outros serviços locais em 30% das escolas (41% nas
escolas RNEPS). De 2001 para 2003 verifica-se um ligeiro aumento nas escolas da amostra
nacional (de 26 para 30%) e uma quebra, também sem significado aparente, nas escolas da
RNEPS (de 43 para 41%).
Em 2003, 80% dos estabelecimentos de educação e ensino solicitaram apoio dos
Técnicos de Promoção e Educação para a Saúde (TPES) e consideraram o acompanhamento da
Direcção Regional de Educação (DRE)/ Centro da Área Educativa (CAE) como razoável ou bom.
Em 2001, apenas 37% das escolas considerava ser suficiente o acompanhamento por parte da
DRE/CAE. Nem sempre os Centros de Saúde conseguiram dar resposta às solicitações das
escolas em termos de uma parceria activa, implicando a respectiva presença em todo o
processo de trabalho, desde a fase de planificação à fase de avaliação. Os autores recordam
também que muitos Técnicos de Saúde eram colocados tardiamente nos Centros de Saúde,
relativamente ao início do ano lectivo, tornando-se difícil imprimir uma dinâmica de articulação. A
este nível, mantém-se em 2003 a tendência de maior insatisfação das escolas “Não RNEPS”,
principalmente na Educação Pré-Escolar e no 1º ciclo do Ensino Básico.
Quando se perguntou às escolas se dispõem de agentes educativos com formação
adequada para promover a Educação Sexual, foi obtida resposta para esta questão de 94% das
escolas da amostra, sendo que apenas 18% respondeu afirmativamente. Verifica-se no entanto, e
face aos dados recolhidos em 2001, um aumento na ordem dos 5%.
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Nesta amostra, 10% das escolas indicou ter conhecimento da existência de um protocolo
entre o Ministério da Educação (ME) e o Movimento de Defesa da Vida (MDV), valor que deverá
ser lido com alguma precaução, atendendo a que era o primeiro ano de funcionamento do
Protocolo. Afirmaram ter solicitado apoio para o desenvolvimento do respectivo projecto 310
escolas. O apoio do MDV foi particularmente dirigido a acções de sensibilização/informação
(uma primeira abordagem ao tema), materiais e dinamização de sessões. A intervenção foi
solicitada sobretudo para actividades a desenvolver junto de alunos (74%), professores (70%)
mas também junto de pais (66%), auxiliares de acção educativa (59%) e da equipa que
dinamizava o projecto (46%). Pediram apoio directamente ao MDV 42% das escolas, sendo que
44% fizeram-no através das estruturas do ME.
Nesta amostra, 20% das escolas indicou ter conhecimento da existência de um protocolo
entre o ME e Associação para o Planeamento da Família (APF) e 23% das escolas da amostra
indicou ir solicitar ou ter solicitado já o apoio da Associação, recorda-se que era o terceiro ano
de vigência deste Protocolo. Este apoio é particularmente dirigido a acções de
sensibilização/informação (74,3%), (uma primeira abordagem ao tema), materiais (73%) e
dinamização de sessões (76%). A intervenção foi solicitada sobretudo para actividades
desenvolvidas junto de alunos (65%), professores (68%) e pais (61%). Foi também solicitado
apoio para AAE (56,4%) e para a equipa que dinamizava o projecto (46%). Pediram apoio
directamente à APF 55% das escolas (618) e 34% fê-lo através das estruturas do ME.
Segundo os autores, parece que as escolas numa primeira fase realizam intervenções
com professores e alunos, e apenas quando adquirem um maior grau de confiança e
aprofundam as intervenções é que vão envolvendo outros actores, primeiro os da própria escola
(AAE) e depois os pais. Poderá assim afirmar-se que existe uma fase de preparação das
intervenções mais estruturadas e mais organizadas, sendo que esta etapa contempla já
investimentos que são considerados nestas respostas.

2.3.4.2. Actores na Educação Sexual em Portugal
Os alunos devem ser os actores principais na educação sexual. Aceitando-se a sexualidade
como uma área da vida e como um espaço de diálogo, devem ser os alunos a colocar os
problemas e a colaborar na busca de respostas. Só a participação activa dos alunos nas
actividades escolares lhes permitirá dizer que a educação sexual é algo que lhes diz
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directamente respeito (CNE, 2005).
O papel dos professores não é menos fundamental, mais ainda quando a educação sexual
requer conhecimentos específicos, sensibilidade, atitudes e bom senso (CNE, 2005). A
necessidade de formação inicial e contínua dos professores nesta área é várias vezes referida na
Lei (Lei nº 3/84, artigo 2º, ponto 3; Lei nº 120/99, de 11 de Agosto; Decreto – Lei nº 259/
2000, artigo 5º). Por exemplo, a Lei nº 120/99, de 11 de Agosto estabelece que “ nos planos de
formação de docentes, nomeadamente os aprovados pelos centros de formação de associações
de escolas dos ensinos básico e secundário, deverão constar acções específicas sobre educação
sexual e reprodutiva”.
A família foi desde o início descrita na Lei Portuguesa como a pedra angular da educação
sexual na escola (Lei nº 3/84, de 24 de Março; Lei nº 120/99, de 11 de Agosto; Decreto – Lei
nº 259/2000, de 17 de Outubro). Por exemplo, na Lei nº 120/99, de 11 de Agosto, pode ler-se
no artigo 3º, ponto dois, a propósito da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis:
Considerando a importância do uso do preservativo na prevenção de muitas das doenças
sexualmente transmissíveis, nomeadamente a sida, será disponibilizado o acesso a preservativos
através de meios mecânicos, em todos os estabelecimentos do ensino superior e nos
estabelecimentos de ensino secundário, por decisão dos órgãos directivos ouvidas as respectivas
associações de pais e de alunos.

No Plano para uma Política Global de Família (Conselho de Ministros, nº 7/99) prevê-se a
aplicação de medidas que criem condições para uma maior participação das famílias na vida
escolar através da organização e da colaboração em iniciativas que visem a melhoria da
qualidade do ensino e a humanização das escolas. Também se prevê a articulação interinstitucional e multi - profissional para assegurar com maior igualdade o acesso aos cuidados de
saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes e jovens. Também é definido que é função das
Direcções Regionais da Educação e do Ministério da Educação, dentro das suas competências
na área da educação para a saúde, acompanhar e apoiar as escolas. Para isso, deve estabelecer
parcerias com os Centros de Saúde e as Administrações Regionais de Saúde.
As estruturas de apoio no interior da escola são também contempladas na Lei Portuguesa.
O Decreto – Lei nº 190/91, de 17 de Maio atribui aos Serviços de Psicologia e Orientação,
enquanto unidades especializadas de apoio educativo, integradas na rede escolar, o papel de
contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade
pessoal e apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem e integração no sistema de
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relações interpessoais da comunidade escolar. Também está contemplada na Lei a criação de

Gabinetes de Apoio aos Alunos nas escolas (Lei nº 120/99, de 11 de Agosto, pode ler-se no
artigo 3º):
Deve ser promovida a criação de um gabinete de apoio aos alunos, que entre outras finalidades a
definir pela escola, ouvidas as associações de pais, realizará acções diversas para promoção da
educação para a saúde, particularmente sobre sexualidade humana e saúde reprodutiva, em
articulação com os serviços de saúde.

O Decreto – Lei nº 259/ 2000, de 17 de Outubro, no Artigo 2.º - Apoio aos alunos –
também estabelece que “o apoio aos alunos no domínio da educação para a saúde,
particularmente sobre sexualidade humana e saúde reprodutiva, previsto no nº 1 do artigo 3.º da
Lei nº 120/99, de 11 de Agosto, deve ser promovido no âmbito da intervenção dos serviços
especializados de apoio educativo das escolas, nos termos do disposto nos artigos 38.º e 39.º
do regime de autonomia, administração e gestão das escolas, aprovado pelo decreto-lei nº 115A/98, de 4 de Maio” (ponto1), “cabe às direcções regionais de educação do Ministério da
Educação, no âmbito das suas competências na área da educação para a saúde, acompanhar e
apoiar as escolas na organização das acções referidas no número anterior” e para esse efeito as
escolas e as direcções regionais de educação devem estabelecer parcerias com os centros de
saúde e com as administrações regionais de saúde, respectivamente.
As parcerias estabelecidas para a educação sexual a nível central ou local são
incentivadas pelas políticas nacionais. Primeiro, o Ministério da Educação criou os programas de
promoção e educação para a saúde desenvolvendo nas escolas o Projecto Vida e o Projecto Viva
a Escola e mais tarde o Programa de Promoção e Educação para a Saúde (PPES) que acabou
com a entrada de Portugal, em 1994, para a Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde
(REEPS). No ano lectivo de 1995/1996, o Ministério da Educação, através do PPES,
implementou o Projecto Experimental de Educação Sexual e Promoção da Saúde nas Escolas em
parceria com a Associação para o Planeamento da Família (APF) e com o apoio da Direcção
Geral de Saúde (DGS). Como consequência, apareceu o “Relatório Inter-Ministerial para a
Elaboração do Plano de Acção sobre a Educação Sexual e Planeamento Familiar” (PES, APF,
Direcção-Geral de Saúde, 1998). Este documento foi elaborado por uma comissão constituída
por elementos dos Ministérios da Educação, Saúde, Justiça, Trabalho e Solidariedade e pela
Secretaria de Estado da Juventude.
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Este relatório tornou-se um guia nacional para a educação sexual porque delimitou os
papéis do Estado, definidos no primeiro documento legal sobre educação sexual nas escolas, e
definiu uma estratégia nacional baseada em três princípios:
- a promoção do desenvolvimento da educação sexual como uma componente da
educação global e também como uma componente da promoção da saúde;
- a coordenação entre os vários Ministérios para atingir os objectivos principais da
educação sexual;
- a identificação de acções particulares já desenvolvidas nas escolas, com o objectivo de
desenvolver o seu potencial.
Os objectivos prioritários identificados neste relatório, criaram uma excelente base para a
planificação da educação sexual no futuro. Em primeiro lugar, porque criaram condições para
promover a “competência de acção” uma vez que não restringem a educação sexual apenas aos
aspectos biológicos e médicos, mas também referem as dimensões pessoal e social do
desenvolvimento das crianças e dos jovens.
Em segundo lugar, identificaram os três elementos característicos da “participação
individual e social”, que são a “participação activa”, a “tomada de decisões” e “fazer as
escolhas potencialmente correctas” para resolver os problemas individuais e sociais. Esses
objectivos apresentaram razões para o desenvolvimento das capacidades de participação porque
referem que a educação sexual deve integrar o desenvolvimento das capacidades do indivíduo
para viver a sua própria sexualidade e para tomar decisões pessoais sobre o seu próprio
comportamento sexual, nomeadamente para a recusa de coerção sexual. Clarificam que esta
tomada de decisão pessoal tem que ser uma responsabilidade pessoal e uma actividade da sua
própria autonomia. Quando esta tomada de decisão pessoal não é possível, os objectivos
contemplaram que têm que existir outros meios dentro da comunidade para ajudar o indivíduo a
tomar as suas próprias decisões.
Finalmente, esses objectivos clarificaram o alcance da educação sexual porque
definiram a educação sexual como uma componente do processo de educação global e uma
componente da promoção da saúde no ambiente da escola nas suas várias dimensões:
curricular, psicossocial, ecológica e comunitária. Este documento definiu os seguintes objectivos
para o Ministério da Educação: (1) constituir com o Ministério da Saúde, no ano lectivo
1998/1999, equipas locais de apoio às escolas do pré- escolar e dos 1º, 2º e 3º ciclos; (2)
garantir até 2000/01, formação específica a todos os elementos das equipas locais de apoio às
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escolas; e (3) garantir durante 2000/03, o acesso à informação e formação na educação sexual
a 90% das escolas.
Para atingir estas metas, e como resultado do “Projecto Experimental de Educação Sexual
e Promoção da Saúde na Escola”, o Ministério da Saúde propôs-se desenvolver várias acções,
nomeadamente: fazer o diagnóstico da situação no contexto da “Rede de Escolas Promotoras de
Saúde”, relativamente a experiências pedagógicas já em curso que possam constituir modelos
de boas práticas neste domínio e referências para outras escolas; a elaboração de um
documento designado “Algumas Orientações Técnicas sobre Educação Sexual em Meio Escolar”;
e trabalhar com as Escolas Promotoras de Saúde para que gradualmente, a partir do ano lectivo
1998/99, a componente da sexualidade fosse assumida pelo projecto educativo.
No ano lectivo (2000/2001) a maior parte das escolas Portuguesas não incluía, ainda, a
educação sexual no seu projecto educativo. No início do ano o Estado distribuiu às escolas um
livro designado Educação sexual em meio escolar – Linhas orientadoras (Ministério da Educação,
Ministério da Saúde, APF, Centro de Apoio Nacional da RNEPS, 2000) que repete as orientações
da legislação em vigor salientado, na metodologia geral da educação sexual, que “os alunos
devem assumir um papel predominantemente activo e participativo” (p. 33).
Em 2001 e 2003, o Ministério da Educação assinou protocolos com três organizações não
governamentais – Associação para o Planeamento da Família (2001 e 2003), Fundação
Portuguesa a Comunidade contra a Sida (2003) e Movimento de Defesa da Vida (2003) – com o
objectivo de participarem nas actividades de formação a realizar pelas estruturas do Ministério
da Educação, colaborar na implementação e desenvolvimento da educação sexual nas escolas e
realizar: “a sensibilização e a promoção do envolvimento dos pais nos projectos da escola que
integram a educação sexual; a promoção e a realização de acções com os alunos, no âmbito dos
projectos que integram a educação sexual nas escolas; a sensibilização e formação nesta
vertente e o apoio às estruturas da escola na concretização dos projectos; o apoio técnico e com
materiais dos professores com formação específica na concepção e desenvolvimento de
projectos futuros” (CNE, 2005, p.14).

2.3.4.3. A Lei Portuguesa face a temas sensíveis na educação sexual nas escolas
a) Planeamento familiar nos adolescentes
Em Portugal, em 1929 foi proibido pelo Decreto-Lei 17.636 o anúncio ou propaganda de
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antigenésicos e abortivos e foi ilegalizada a venda de contraceptivos, sendo punidos os
farmacêuticos que os fornecessem. Este decreto foi reafirmado em 1942 prescrevendo multas e
o encerramento por 15 a 30 dias, do estabelecimento que os fabricou ou vendeu (Roque, 2001).
O planeamento familiar foi pela primeira vez considerado como um direito fundamental na
Declaração final da Conferência Internacional das Nações Unidas, em 1969, Declaração de

Teerão.
Em Portugal, este direito foi consagrado institucionalmente em 1976 ao introduzir-se os
serviços de Planeamento Familiar nas actividades de saúde materno-infantil dos Centros de
Saúde. Nessa altura, mencionou-se a chamada de atenção da Organização Mundial de Saúde
para a importância do planeamento familiar como forma de diminuir a morbilidade e a
mortalidade das mães e das crianças, e de controlar a fecundidade de acordo com o desejo do
casal, contribuindo para o bem estar da família. Referiu-se, também, que os meios
anticoncepcionais estavam a ser usados sem orientação técnica, o que originava problemas de
vária ordem (PES, APF, Direcção-Geral de Saúde, 1998).
A Resolução da Assembleia da República nº 28/2004, sobre as medidas de prevenção no
âmbito da interrupção voluntária da gravidez, determina que na área de apoio à maternidade é
necessário (ponto 2):
2.1 — Criar condições especiais no acesso a creches e jardins-de-infância por parte dos filhos de
jovens mães estudantes com o objectivo de lhes permitir a manutenção no sistema de ensino;
2.2 — Reforçar a fiscalização das empresas no que respeita ao cumprimento da lei sobre a
protecção da maternidade e da paternidade;
2.3 — Apoiar as instituições particulares de solidariedade social que prestam ajuda e
aconselhamento a jovens mães em situação de carência económica ou de vulnerabilidade social;
2.4 — Estimular a criação e o desenvolvimento dos centros de apoio à vida com o objectivo de apoiar
mães grávidas solteiras e mães com dificuldades económicas e sociais;
2.5 — Flexibilizar os mecanismos de atribuição de licenças de maternidade, ajustando-os melhor ao
objectivo da conciliação de responsabilidades familiares e profissionais;
2.6 —Acompanhar o cumprimento da Lei da Adopção no sentido da sua plena aplicação e da sua
premência, tendo em conta as alterações de procedimentos e práticas nos domínios da segurança
social, da justiça e da saúde.

A mesma lei, define que na área do planeamento familiar é necessário (ponto 3):
3.1 — Garantir que todas as farmácias, de forma permanente, assegurem a dispensa de todos os
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meios e métodos contraceptivos previstos na legislação em vigor;
3.2 — Promover a efectiva articulação entre os centros de atendimento a jovens, os centros de saúde
e os hospitais da área de referência, bem como com as unidades móveis de saúde, com o objectivo
de alargar a efectiva cobertura de consultas de planeamento familiar e de saúde materna a um
grupo particularmente vulnerável como são os adolescentes e jovens;
3.3 — Reforçar as condições de acesso aos meios e métodos contraceptivos de forma a prevenir e
evitar a gravidez indesejada e ou inesperada, especialmente em grupos particularmente vulneráveis,
devido a exclusão social, carência económica ou dificuldades de acesso à rede de saúde pública;
3.4 —Reduzir os tempos de espera das cirurgias de laqueação e de vasectomias.

b) Interrupção voluntária da Gravidez (IVG)
Em 1982 o Partido Comunista Português (PCP) apresentou na Assembleia da República o

Projecto de Lei 309/II sobre a Despenalização da interrupção voluntária da gravidez. Esta
proposta foi rejeitada, em votação nominal . Em 1984, o Projecto de Lei do PCP 7/III sobre a
8

Despenalização da interrupção voluntária da gravidez, retomou o texto do Projecto 309/II e foi
rejeitado, novamente, em votação nominal . No mesmo ano, o Partido Socialista (PS) apresentou
9

o Projecto de Lei do PS 265/III sobre a Despenalização da interrupção voluntária da gravidez,
que foi aprovado, em votação nominal .
10

Este Projecto de Lei deu origem à Lei n.º 6/84 de 11 de Maio sobre a Exclusão de ilicitude

em alguns casos de interrupção voluntária da gravidez. Esta lei definiu que o aborto não é
punível se: “a) constituir o único meio de remover perigo de morte ou de grave e irreversível
lesão para o corpo ou para a saúde física ou psíquica da mulher grávida; b) se mostre indicado
para evitar perigo de morte ou de grave e duradoura lesão para o corpo ou para a saúde física
ou psíquica da mulher grávida, e seja realizado nas primeiras 12 semanas de gravidez; c) haja
seguros motivos para prever que o nascituro venha a sofrer, de forma incurável, de grave doença
ou malformação, e seja realizado nas primeiras 16 semanas de gravidez; d) haja sérios indício
de que a gravidez resultou de violação da mulher, e seja realizado nas primeiras 12 semanas de
gravidez” (Artigo 140º, ponto1).
Em 1997, o Projecto de Lei do PCP 177/VII, sobre a Exclusão de ilicitude em alguns
Com: 105 votos favoráveis: 39 do PCP, 58 do PS, (8 ausentes), 4 da UEDS, 2 do MDP, 1 da UDP, 1 do PSD; 127
votos contra: 76 do PSD (5 ausentes), 42 do CDS (4 ausentes), 6 do PPM, 3 da ASDI (1 ausente)
8

9

Com: 44 votos favoráveis, 39 do PCP (2 ausentes), 2 do MDP (1 ausente), 3 da UEDS (1 ausente); 128 votos contra,
72 do PSD (3 ausentes), 30 do CDS, 2 da ASDI (1 ausente), 24 do PS; 63 votos de abstenção, 63 do PS (7 ausentes).
10
com: 132 votos favoráveis, 39 do PCP (2 faltas), 2 do MDP (1 falta), 3 da UEDS (1 falta), 86 do PS (7 faltas),1 da
ASDI,1 Independente; 102 votos contra, 71 do PSD (3 faltas), 30 do CDS, 1 da ASDI (1 falta); 1 Voto de abstenção, 1
do PS

178

casos de interrupção voluntária da gravidez foi rejeitado, em votação nominal, na generalidade .
11

No mesmo ano, o Projecto de Lei 235/VII, subscrito por deputados do Partido Socialista foi
aprovado, em votação nominal, na generalidade . Este Projecto de Lei, tendo sido aprovado em
12

votação final global por 118 votos a favor, 36 votos contra e 11 abstenções, (deu origem à lei
90/97, de 30 de Julho, ainda em vigor que altera os prazos da Lei n.º 6/84 de 11 de Maio, na
alínea (c) para 24 semanas de gravidez e da alínea (d) para 16 semanas de gravidez). Ainda
nesse ano, os deputados do Partido Socialista apresentaram o Projecto de Lei do PS 236/VII que

foi rejeitado por um voto, em votação nominal, na generalidade .
13

Na sequência destes três últimos projectos de lei apresentados, o Presidente da
Assembleia da República solicitou ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida
(CNECV) a emissão de um Parecer, requerido pelo Grupo Parlamentar Social Democrata (PSD),
em relação aos Projectos de Lei apresentados no parlamento sobre a interrupção voluntária da
gravidez – Projecto Lei 177/VII e 235 e 236/VII. O CNECV considerou que as alterações
propostas eram suficientemente semelhantes para que fosse possível agrupá-las do modo que se
segue, sem ser necessário descrevê-las em conexão com os Projectos de Lei de que constam
(Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, 1997, p.4-5):
a) Exclusão da ilicitude da interrupção voluntária da gravidez quando realizada nas primeiras 12
semanas e a pedido da mulher grávida (em dois dos três Projectos de Lei, sendo que um deles
estabelece as 16 semanas para as grávidas toxicodependentes);
b) Alargamento dos prazos fixados no Código Penal, durante os quais se exclui ilicitude, de 16 para
22 ou 24 semanas no aborto eugénico, de 12 para 16 (ou 18, ou 22) semanas no aborto
criminológico (violação, na designação actual; crime contra a liberdade e a autodeterminação sexual,
na terminologia dos Projectos) - alteração comum aos 3 Projectos;
c) Penalização da propaganda à interrupção voluntária da gravidez (consta de um Projecto);
d)Despenalização "da conduta da mulher que consinta na IVG fora dos prazos e das condições
estabelecidas na lei" (através da eliminação do nº 3 do artigo 140º do Código Penal) - medida
proposta em um dos 3 Projectos.

Na apreciação ética feita pelo CNECV, nesta sequência, é de rejeitar, liminar e
frontalmente, a exclusão de ilicitude para o chamado aborto a pedido, porque a vida humana,

11

com: 99 votos favoráveis, 13 do PCP, 2 do PEV, 81 do PS (3 ausentes), 3 do PSD; 115 votos contra, 84 do PSD (1
ausente), 15 do CDS-PP, 16 do PS; 12 votos de abstenção, 12 do PS.
12
Com: 155 votos favoráveis, 13 do PCP, 2 do PEV, 106 do PS (3 ausentes), 34 do PSD; 47 votos contra, 34 do PSD
(1 ausente), 13 do CDS-PP; 24 votos de abstenção, 19 do PSD, 2 do CDS-PP, 3 do PS.
13
com: 111 votos favoráveis, 13 do PCP, 2 do PEV, 93 do PS (3 ausentes), 3 do PSD; 112 votos contra, 83 do PSD (1
ausente), 15 do CDS-PP, 14 do PS; e 3 votos de abstenção, 1 do PSD, 2 do PS.
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mesmo incipiente, é um bem e a grávida não pode dispor livremente desse bem, que não é seu,
já que o novo ser vivo necessita de protecção e sustento para continuar a sua evolução de ser
irrepetível, portador da dignidade própria de membro da família humana. Segundo o CNECV a
situação de conflito entre a vida da mãe e a do feto constitui um exemplo clássico da
convergência entre a ética, o direito e as leges artis médicas. Quando a situação médica imponha
o tratamento da grávida que directa ou indirectamente leve ao sacrifício do feto, não são válidos
os argumentos a favor da protecção de uma vida incipiente (e que, pelo menos até às 24
semanas, não teria hipótese de se manter caso se extinguisse a da mãe) face ao direito à vida e
à saúde da progenitora. A esta, depois de devidamente informada, caberá a decisão, que
geralmente coincidirá com a opinião médica.
Em relação ao abortamento de fetos inviáveis, isto é, que seguramente não sobreviverão
senão horas ou poucos dias à separação do organismo materno causada pelo nascimento, o
CNECV considerou que nestas circunstâncias, não se afigura eticamente correcto defender uma
vida sem projecto, e que seguramente se vai extinguir, à custa de um sofrimento materno
acentuado e que poderá deixar sequelas permanentes. Sobre o aborto eugénico levantou as
mais sérias dúvidas de natureza ética. Clarificou que no aborto eugénico não se pode invocar
conflito entre a mãe e o feto, antes entre a sociedade e o feto (Conselho Nacional de Ética para
as Ciências da Vida, 1997, p.7-8):
Este, se vier a apresentar malformação grave ou doença genética incapacitante, constituirá com
certeza uma sobrecarga emocional, sanitária e económica para a família e a sociedade em que esta
se insere. (…) A atitude subjacente ao aborto eugénico é eticamente criticável (…) Ou seja: o aborto
eugénico carece de fundamentação ética. A permitir-se como causa da exclusão da ilícitude a
existência de malformação ou a previsão de doença grave e incurável, parece indispensável
restringir fortemente a amplitude desta indicação, limitando-a a situações de malformação grave e
incurável e à previsão de doença não apenas grave e incurável (o que se aplicaria à diabetes), mas
de manifestação precoce e incompatível com uma vida autónoma e digna, fazendo depender de
adequada certificação médica tal indicação. Isto no caso de ser vontade política expressa a
manutenção de uma disposição de inspiração eugénica e desprovida de fundamentação ética válida,
por condenar à morte fetos fragilizados por malformação ou assinalados por um futuro infausto.

Sobre o aborto criminológico, o CNECV considerou que havia no debate ético duas
posições em confronto: a que admite que a mulher violada tem o direito de se libertar das
consequências indesejadas e que prolongam o crime de que foi vítima e aquela que defende
que um crime, embora abominável, se não apaga pela prática de outro, de que é vítima um ser
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inocente (Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, 1997, p.8):
No plano da ética personalista, baseada no respeito pela dignidade humana, são bem mais
convincentes os argumentos desta última corrente; mas não se pode ignorar que a presença de uma
gravidez forçada, resultante de um crime gravíssimo, pode representar uma permanente agressão
para o equilíbrio psico-emocional da ofendida, com risco de suicídio, pelo que esta causa de
exclusão de ilícitude se pode legitimamente enquadrar na do conflito entre a vida da mãe e a do
feto. Preferível seria, sem dúvida, que a mãe, gozando de apoio e aconselhamento psicológico e
social, pudesse levar até ao fim a gestação e que a criança fosse encaminhada para a adopção;
mas não será de excluir a "solução" radical do abortamento, no caso extremo já referido.
De qualquer modo, não deverá em caso algum substituir-se o termo "violação", de conteúdo médicolegal e criminológico bem definido, pela expressão "crime contra a liberdade e a autodeterminação
sexual", expressão cujo significado vago e elástico constitui um potencial gerador de complexos
conflitos jurídicos (que provas poderia uma mulher oferecer de que a sua gravidez, que pretende
interromper, resultou de uma relação que lhe foi imposta pelo marido ou companheiro?).

Na opinião do CNECV a questão dos prazos não se reveste de qualquer relevância ética,
pois a decisão de eliminar a vida humana intra-uterina é que é eticamente séria e constitui a
questão de fundo. Segundo este Conselho, um dos Projectos de Lei é o mais liberalizador dos
Projectos, porque propõe a despenalização da grávida que consinta na interrupção da gravidez
fora das indicações e prazos estabelecidos pela lei e também inclui a proposta de exclusão de
ilicitude do aborto a pedido, quando realizado até ao fim do 3º mês de gestação. Isto é, na
prática, nenhum entrave legal se porá à realização do aborto clandestino; a mulher não seria
penalizada e aquele ou aqueles que praticam o acto abortivo só poderiam ser penalizados se a
mulher apresentasse queixa, o que é absurdo, visto que neste caso o abortamento terá sido
realizado a seu pedido ou pelo menos com seu consentimento. O Conselho Nacional de Ética
para as Ciências da Vida (1997) opina que: “embora se trate de matéria de Política Criminal,
não se pode deixar de apresentar veemente contestação, de raiz ética, a esta proposta” (p. 10).
O CNECV em relação às alterações da situação legal que existiam e às propostas pelos
Projectos de Lei em apreço, considerou que (CNECV, 1997, p. 13-14):
a) A interrupção voluntária da gravidez, quando realizada nas primeiras doze semanas e a pedido da
mulher, fora das causas de exclusão da ilicitude é contrária aos princípios éticos e aos que
fundamentam o nosso sistema jurídico;
b) A extensão dos prazos para as causas de exclusão de ilicitude (embora levante problemas de
técnica médica e de interpretação e aplicação do direito), não suscita dificuldades de ordem ética,
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já que a questão de fundo é a da própria interrupção da gravidez e não a da fase da vida pré-natal
em que é praticada;
c) Não há objecções à remoção de seres gerados seguramente inviáveis (ou seja, que sobreviveriam
quando muito algumas horas ou poucos dias após o nascimento), em qualquer fase da gestação;
d) Merece as maiores reservas a proposta de despenalização da conduta da grávida que consente no
abortamento fora das indicações e prazos estabelecidos pela Lei. Esta proposta ofende ainda o valor,
constitucionalmente ancorado, da vida pré-natal como um bem jurídico inviolável (apenas em
algumas situações especiais se admitindo a exclusão da ilicitude do aborto) e ignora o carácter
preventivo e pedagógico da lei;
e) A cláusula da objecção de consciência tem fundamento ético e não deverá sofrer qualquer
alteração; corresponde ao direito fundamental de ninguém poder ser obrigado a agir contra os
ditames da sua consciência, direito esse reconhecido em todos os Estados democráticos. As
alterações propostas viriam limitar e restringir esse direito, o que é inaceitável; a introdução da
obrigação do objector indicar o nome de um não-objector é inadmissível, para além de inexequível
em muitos casos.

Em 1998, a 4 de Fevereiro, o PCP voltou a apresentar um projecto sobre a IVG, o Projecto

de Lei do PCP 417/VII, que foi rejeitado, em votação nominal, na generalidade . Nesse mesmo
14

ano, o PS apresentou o Projecto de Lei do PS 451/VII que foi aprovado, em votação nominal, só
na generalidade .
15

A 28 de Abril de 1998 o Presidente da República anunciou ao país a convocação de um
referendo sobre a “Despenalização da Interrupção Voluntária da Gravidez” para 28 de Junho
desse mesmo ano. A pergunta do referendo foi Concorda com a despenalização da interrupção

voluntária da gravidez, se realizada, por opção da mulher, nas 10 primeiras semanas, em
estabelecimento de saúde legalmente autorizado? Houve 51, 88% de abstenções; 0%; de votos
brancos; 1,84% de votos nulos: 34,97% de votos sim e 60,87% de votos não (Comissão Nacional
de Eleições).
Em Março de 2004, a Assembleia da República, discutiu mais uma vez a IVG e foram
aprovadas na Assembleia da República medidas de prevenção no âmbito da interrupção
voluntária da gravidez (Diário da República, nº67 de 19 de Março de 2004). A Assembleia da
República resolveu, nos termos do nº 5 do artigo 166º da Constituição, recomendar ao Governo
que aposte na educação para a saúde, criando uma área curricular autónoma de formação e

14

Com: 107 votos favoráveis, 13 do PCP, 2 do PEV, 89 do PS, 3 do PSD; 110 votos contra, 86 do PSD, 14 do CDSPP, 10 do PS; e 9 votos de abstenção, 9 do PS.
15
Com: 116 votos favoráveis, 13 do PCP, 2 do PEV, 98 do PS, 3 do PSD;107 votos contra, 85 do PSD, 14 do CDS-PP,
8 do PS; 3 votos de abstenção, 1 do PSD, 2 do PS.
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desenvolvimento pessoal dirigida especificamente aos alunos do 3º ao 9º ano de escolaridade.
Esta área curricular, ou disciplina, a partir do 7º ano, deve ser obrigatória, salvaguardando a
responsabilidade dos pais, nos termos da Constituição e da Convenção Europeia dos Direitos do
Homem, sujeita a avaliação, e vocacionada para a educação dos comportamentos nos domínios
da civilidade e da saúde física e mental, com especial prioridade à saúde sexual e reprodutiva.
Também deve dotar cada centro de apoio social escolar (CASE) dos recursos indispensáveis à
promoção da saúde, bem como ao apoio, acompanhamento e rastreio dos alunos em situação
de risco (e.g. da alimentação, do consumo de substâncias aditivas que geram dependências e da
saúde sexual) e instituir a figura do tutor escolar vocacionado para a ajuda e o aconselhamento e
para a primeira abordagem no despiste e identificação de situações de risco entre os alunos,
bem como na articulação com a intervenção especializada ao nível dos CASE. Para terminar,
deve promover acções de informação, formação e prevenção junto das comunidades educativas
visando a circunscrição das condutas e práticas de agressão e violência sobre e entre menores e
criar condições de flexibilização de horários escolares e de exames com vista a que os mesmos
se adeqúem à continuação do percurso escolar das mães ou grávidas adolescentes e jovens.
Ainda define o que se deve fazer na área do apoio à maternidade e na área do planeamento
familiar, como foi referido acima a nível do planeamento familiar dos adolescentes. Para
terminar, a nível da área da interrupção voluntária da gravidez, este documento ainda definiu que
é necessário garantir, através de orientações precisas aos hospitais do Sistema Nacional de
Saúde (SNS), o integral e atempado cumprimento da Lei da Interrupção Voluntária da Gravidez,
garantindo às mulheres, em situação que preencha as condições legais, a interrupção voluntária;
em caso de impossibilidade, o hospital deve garantir o imediato acesso a outro estabelecimento
público ou privado, suportando o SNS os respectivos encargos; e apresentar um relatório anual
na Assembleia da República sobre o grau de cumprimento da Lei da Interrupção Voluntária da
Gravidez.
Em 2005, voltaram a ser levados à Assembleia da República Projectos de Lei sobre a IVG,
que continuam a ser debatidos no momento (Projecto de Lei Nº 1/X(PCP), Projecto de Lei Nº
6/X(PEV), Projecto de Lei Nº 12/X(BE), Projecto de Lei Nº 19/X(PS)).
Sumário
No fim do século XX, reconheceu-se que o status de saúde é influenciado pelas
características e modelos comportamentais individuais (estilos de vida), mas continua a ser
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significantemente determinado pelas diferentes circunstâncias sociais, económicas e ambientais
dos indivíduos e populações (condições de vida). As relações entre esses factores sociais e a
saúde, embora fáceis de observar, são muito menos compreendidas e, por isso, é muito mais
difícil agir sobre elas. Como consequência, tem-lhes sido dada muito menos atenção que aos
comportamentos individuais nas intervenções de saúde pública. Este renovado interesse foi
reflectido na Carta de Ottawa (WHO, 1986) e depois confirmado na Declaração de Jakarta
quando defendeu as seguintes prioridades (WHO, 1997):
 tomar consciência sobre a mudança das determinantes da saúde;
 apoiar a criação e desenvolvimento de redes de promoção da saúde;
 mobilizar recursos para a promoção da saúde;
 melhorar e acumular os conhecimentos sobre as melhores estratégias;
 possibilitar a partilha de aprendizagens;
 promover a solidariedade na acção;
 fomentar a transparência e a responsabilidade pública na promoção da saúde.
Na Carta de Ottawa, a promoção da saúde começou a ser compreendida como uma
acção orientada para melhorar o controlo das pessoas sobre todas as determinantes da saúde
modificáveis. Isto incluiu não só os comportamentos pessoais, mas também as políticas
públicas, viver e trabalhar em condições que influenciam indirectamente os comportamentos de
saúde e ter uma influência independente na saúde. Esta abordagem mais sofisticada para a
acção em saúde pública é reforçada pelas evidencias acumuladas em relação à inadequação
das intervenções simplistas do passado. É exigida uma abordagem mais compreensiva que
explicite reconhecer as influências sociais e ambientais nas escolhas dos estilos de vida e
orientar tais influências, ao mesmo tempo que se desenvolvem esforços para comunicar com as
pessoas.
A base da Escola Promotora de Saúde (EPS) é a Carta de Ottawa. A Carta afirma que a
promoção da saúde é um processo que tenta ajudar as instituições a capacitar as pessoas
jovens a tomarem controle sobre os seus comportamentos e melhorarem a sua saúde. Ajudar as
pessoas jovens a controlar as suas vidas é uma função da escola. Interpretar os cincos blocos da
carta de Ottawa no contexto da escola é descrever as EPS: construir políticas públicas saudáveis;
criar ambientes de suporte; fortalecer a acção comunitária; desenvolver competências pessoais e
reorientar os serviços de saúde. Os três pilares do programa consistem no ambiente da escola,
no curriculum da escola e nas relações da escola com os pais e a comunidade. E, os dez
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princípios do programa são os seguintes: (1) Democracia; (2) Equidade; (3) capacitação e
competência de acção; (4) ambiente da escola; (5) Curriculum; (6) formação de professores; (7)
medidas de sucesso; (8) colaboração; (9) comunidades; (10) sustentabilidade (Rasmussen,
Rivett, 2005).
Esta abordagem mais compreensiva da Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde
(European Network of Health Promoting School) (WHO: http://www.who.dk/ENHPS) não é só
orientada para a mudança de comportamento individual mas também para algumas mudanças
sociais e ambientais subjacentes a esse comportamento.
As determinantes da saúde das pessoas jovens podem ser orientadas eficazmente
através da escola promotora de saúde, por exemplo (Rasmussen, Rivett, 2005):
 proporcionando oportunidades para os alunos darem contribuições significativas para a
escola e a vida da comunidade;
 proporcionando e integrando programas de educação para a saúde;
 adquirido abordagens mais participativas no ensino e na aprendizagem;
 reforçando a responsabilidade social e pessoal através da organização da escola;
 atingindo a consciência da exploração económica;
 proporcionando uma âncora para os alunos com dificuldades;
 adoptando práticas organizacionais que complementem os programas de ensino;
 oferecendo um ambiente de suporte social;
 encorajando as ligações com a saúde na comunidade;
 criando um ambiente físico seguro.
Em Portugal, em 1990 criou-se o Projecto Viva a Escola (PVE), um projecto de prevenção
não específica de educação para a saúde, que envolvia no âmbito do ME, equipas de apoio no
terreno – Professores Operadores. E em 1993, criou-se o Programa de Promoção e Educação
para a Saúde (PPES), com o objectivo de ajudar a transformar as escolas PVE em Escolas
Promotoras de Saúde (Circ. 6/93). Portugal aderiu à Rede Europeia de Escolas Promotoras de
Saúde (REEPS) em 1994, com dez escolas e quatro centros de saúde. Em Maio de 1997, foi
decidido o alargamento da Rede que chegou a atingir cerca de 3500 escolas na rede nacional.
Os Professores Operadores, que estão desde o início no terreno, foram substituídos desde 1999,
por Técnicos de Promoção e Educação para a Saúde (TPES) reconhecidos internacionalmente,
quer na OMS quer no Conselho da Europa, talvez como a principal razão do sucesso para as
políticas de promoção da saúde de Portugal. Em 2000, surgiu o 2º Despacho Conjunto ME/MS
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(n.º 734/2000, de 17 de Janeiro) que mantém a parceria, assumindo os dois ministérios o
compromisso de fomentar o desenvolvimento sustentados da promoção da saúde em meio
escolar. A Lei n.º 120/99, de 11 de Agosto (Lei da Saúde Reprodutiva) assim como a sua
regulamentação – decreto-lei n.º 259/2000, de 17 de Outubro – atribuem competências
específicas às estruturas de promoção e educação para a saúde das Direcções Regionais de
Educação.
Actualmente, a Promoção e Educação para a Saúde continua a ser considerada como
linha política orientadora da orgânica de funcionamento do Ministério da Educação (Decreto –
Lei n.º 208/2002, de 17 de Outubro).
Em Novembro de 2005, a Direcção - Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular,
do Ministério da Educação, publicou a tratamento estatístico dos dados do inquérito aplicado em
2003 às escolas sobre a educação sexual (ES) (Ministério da Educação, 2005 b). Os resultados
obtidos permitem afirmar que é possível registar uma melhoria de 2001 para 2003: na
qualidade das intervenções em ES, no número de agentes educativos formados e mesmo no
apoio aos alunos nesta matéria; nas escolas da RNEPS verifica-se uma maior qualidade do
trabalho, mais aprofundado e com maior organização a nível curricular, intervenção dos
parceiros, ligação escola - família, serviços especializados e ligação a outros serviços da
comunidade (estas escolas, mais do que as restantes, beneficiaram de um
apoio/acompanhamento dos processos e de formação em contexto de trabalho, por técnicos do
Ministério da Educação, mas que muitas vezes também integrou Técnicos de Saúde).
2.4. Competências de acção, acção e participação e metodologia S-IVAM
Os conceitos subjacentes ao paradigma democrático, como oposto ao paradigma
moralista, dentro da educação para a saúde e da iniciativa da escola promotora de saúde (ver
capítulo II, 2.2.3) incluem: a competência de acção dos alunos e o seu desenvolvimento de
acções; um campo de conhecimento amplo e positivo em saúde e o ensino e aprendizagem
orientados para a acção – abordagem S - IVAM; e a participação autêntica dos alunos.
Neste sentido, com o objectivo de completar os conceitos teóricos em que se alicerça o
estudo empírico deste projecto serão apresentados, em seguida, os significados da competência
de acção e acção em educação para a saúde (e ambiental) (capítulo II, 2.4.1), um modelo de
ensino/ aprendizagem que operacionaliza o desenvolvimento da competência de acção (capítulo
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II, 2.4.2) e a participação dos alunos no trabalho de projecto orientado para a acção e
participação (capítulo II, 2.4.3).

2.4.1. O significado da competência de acção e acção em educação para a
saúde (e educação ambiental)
Os conceitos de competência de acção e acção têm-se tornado conceitos centrais nas
discussões Dinamarquesas sobre a educação para a saúde (e ambiente), especialmente no

Research Centre for Environmental and Health Education of the Danish University of Education,
em Copenhaga (e.g., Breiting, 1996; 2000; Hamre, 1994; Hansen, 1995; Hedegaard, 1996;
Jensen, 1994 a; 1994 b; 1995; 1997 a; 1997 b; 2000; 2001; 2004; Jensen, Nielson, 1996;
Jensen, Schnack, 1994; 1997; Knud Jensen, 1994; Mogensen, 1995; 1996; Schnack, 1994;
1995;1996; 2000; Simovska, 2000; Simovska, Jensen, 2003; Sorensen, 1995; Svedbom, 1994;
Uzzel, 1994; Vognsen, 1995; 1996; Wals, 1994).
Schnack (1994) define a competência de acção como a “capacidade – baseada no
pensamento crítico e conhecimento incompleto – para se envolver a si próprio como pessoa com
outras pessoas em acções responsáveis e contra-acções para um mundo mais humano” (p.
190). Ao aplicar este conceito à educação para a saúde e à iniciativa da EPS, Jensen (1997a)
salienta que no conceito de competência de acção estão integradas três orientações principais: é
baseada na noção holística de saúde (que consiste nas condições de vida e nos estilos de vida
dos indivíduos); é orientada para a acção (dirigida para iniciar mudanças); e envolve a
participação activa dos alunos.
Neste sentido, os alunos deverão durante toda a sua vida escolar trabalhar para e

fortalecer o seu desejo e habilidade para serem capazes de influenciar as condições que
influenciam a sua saúde e o ambiente – por outras palavras, deverão desenvolver a sua
habilidade para agir – a sua competência de acção. Como consequência, é natural pensar sobre
como é que a acção e o trabalho com as acções se pode tornar parte do ensino da escola para
atingir esse objectivo (Jensen, 1994 a). Jensen e Schnack (1994; 1997) salientam que a sua
preocupação com a competência de acção como um conceito educativo, tem que ser
compreendida com base no cepticismo face ao paradigma educativo total. O seu ponto de
partida é que a resposta relevante para a educação para a saúde (ou ambiente) não é apenas
um assunto de mudanças quantitativas (menos consumo de recursos, menos transporte de
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carro, menos consumo de electricidade), mas também de mudanças qualitativas. Como
consequência, o objectivo é tornar os alunos capazes de visionarem maneiras alternativas de
desenvolvimento e serem capazes de participar agindo de acordo com esses objectivos.
Outra parte da mudança, é a preocupação muito disseminada relacionada com o aumento
dos problemas de saúde (e ambientais) que existem na nossa sociedade e a forma adequada de
apresentar os problemas para não paralisar para a acção: não apresentar apenas os factos
assustadores que criam ansiedade, mas gerir a ansiedade e a preocupação que os alunos já
sentem. Na sua perspectiva, há necessidade de uma forma de ensino em que “os alunos
adquiram coragem, comprometimento e desejo para ficarem envolvidos nos interesses sociais
relacionados com esses temas (naturalmente baseados na compreensão e conhecimentos). Eles
têm que aprender a ser cidadãos numa sociedade democrática” (Jensen e Schnack, 1997,
p.164), por isso, desenvolver a competência de acção torna-se a “formação ideal na perspectiva
democrática” (Jensen e Schnack, 1994, p.7). Jensen e Schnack referem que “na democracia, os
membros não são espectadores, mas participantes. Não são participantes igualmente activos em
tudo durante todo o tempo, naturalmente, mas são sempre participantes potenciais que decidem
por si próprios em quê e quando serão envolvidos” (Jensen e Schnack, 1994, p.7). Os autores
referem que o seu trabalho nos anos recentes nas escolas Dinamarquesas, tem evidenciado que
a educação para a saúde e (ambiente) tem mostrado uma tendência para a individualização e
para ver a tarefa educativa como uma questão de modificação de comportamento e inculcação
de melhores hábitos nos alunos. Em oposição a esta abordagem moralista da modificação de

comportamento, a abordagem democrática envolve a competência de acção dos alunos ou, por
outras palavras, os alunos tomarem as suas próprias decisões sobre a saúde – de acordo com a
definição da WHO de saúde e as suas percepções pessoais de vida saudável e de ambiente
saudável. Os alunos são então envolvidos no desenvolvimento de visões para o futuro e na
clarificação de mudanças pessoais e sociais e das acções necessárias para atingirem as suas
visões (Jensen, 1995; 1997 a). Dentro do paradigma democrático o objectivo educacional
principal é a competência de acção dos alunos, ou seja, a sua habilidade para fazerem acções
reflexivas e provocarem mudanças positivas em relação à saúde (Simovska, Jensen, 2003).
Ao equacionar as grandes mudanças que a humanidade está a enfrentar em relação ao
ambiente, saúde e paz que têm consequências educativas, Jensen e Schnack (1997, p.165)
salientam que:
a)Não é, e não pode ser, tarefa da escola resolver problemas políticos da sociedade. A sua tarefa não é
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melhorar o mundo com a ajuda das actividades dos alunos. Isso tem que ser estabelecido na base do
seu valor formativo e, como consequência, de acordo com os critérios educativos. A escola, olhada
como uma escola, não se torna “verde” através da conservação da energia, coleccionando baterias ou
escolhendo o lixo. O factor crucial tem que ser o que é que os alunos aprendem ao participar em tais
actividades – ou ao ajudar a decidir alguma coisa.
b)A preocupação com o ambiente, a saúde e a paz, tem que ser conjugada com a preocupação
correspondente para a democracia. A educação para a democracia – ou educação liberal política – é
em si própria uma tarefa educativa fundamental e, ao mesmo tempo, nós não acreditamos muito nos
esforços educativos em relação ao ambiente, saúde e paz que estão divorciados dessa perspectiva
fundamental.

Têm sido apontados os seguintes elementos constituintes para definir e operacionalizar o
conceito de competência de acção (Jensen, 1995; 1997 a; Simovska, Jensen, 2003):
 Insight e conhecimento: uma compreensão da saúde ampla, positiva, coerente e
orientada para a acção;
 Comprometimento: motivação para se envolver na produção de mudanças relacionadas
com a sua própria vida e com os processos dinâmicos da sociedade;
 Visões: habilidade para seguir os problemas de saúde e pensar criativamente;
 Experiências

de acção: experiências reais de participação individual e colectiva na

iniciação de mudanças de promoção da saúde dentro da rede democrática e considerando
como é que as barreiras podem ser ultrapassadas.
A primeira componente está relacionada com a aquisição pelos alunos de um
conhecimento coerente sobre o problema que os preocupa - conhecimento sobre a natureza e
alcance do problema, como surgiu, a quem afecta e que possibilidades existem para o resolver.
“Esta é a mudança para a educação para a saúde; criar coerência no conhecimento
fragmentado que todos temos encontrado nos mass media, etc.. A dimensão crítica desta
componente é importante” (Jensen, 1995, p.151).
Se esta mudança não for conseguida, os alunos enfrentam a primeira barreira para a
acção. Por outras palavras, para os alunos desenvolverem a competência de acção, a
abordagem educativa deverá proporcionar condições para que sejam capazes de construir uma
compreensão e conhecimento que lhes permita ver que possibilidades têm para agir por si
próprios e que possibilidades têm para agir como grupo – isto significa que a educação deverá
lidar com as causas básicas e com o desenvolvimento histórico por trás do problema particular
com que estão a trabalhar. A abordagem científica tradicional, sendo o factor dominante nas
áreas da saúde e ambiente, poderá, como consequência, ser percebida como uma barreira para
o desenvolvimento da habilidade para agir. Os alunos provavelmente estarão em posse de
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imenso conhecimento sobre a extensão e gravidade do problema, quer seja o efeito que o álcool
tem sobre o nosso corpo ou porque é que o aumento do dióxido de carbono está a ser libertado
através do nosso consumo de energia e a causar mudanças climáticas dramáticas, mas, se é
para conquistar essa barreira é necessário trabalhar com a construção de insights para trabalhar
temas interdisciplinares. Este insight e conhecimento é como consequência uma componente
importante para a habilidade para agir. Se a educação para a saúde e ambiente é principalmente
caracterizada pelos aspectos científicos, os alunos terão dificuldade em encontrar soluções para
as possibilidades de acção (Jensen, 1994b).
A segunda componente está relacionada com o comprometimento dos alunos e a sua

orientação para agir. Os dois são importantes porque o conhecimento sobre o problema não é
transformado em acções a não ser que estejam presentes a coragem e o comprometimento
(Jensen, 1995; 1997 a; Simovska, Jensen, 2003). A assertividade também é uma parte desta
componente (Jensen, 1995). Não é suficiente ter um conhecimento útil da área com que se está
a trabalhar se falta o entusiasmo e o desejo para usar esse conhecimento. Também em relação
a isto, o domínio científico pode ser percebido como uma barreira. Se o conhecimento que os
alunos recebem lida exclusivamente com os nossos problemas maiores; como as coisas são
catastróficas e como se desenvolvem rapidamente na direcção errada, então correm o risco de
matar qualquer potencial entusiasmo e comprometimento. O comprometimento tem, como
consequência, que ser protegido e desenvolvido, talvez pelos próprios alunos ao tentar transferir
o seu conhecimento para as acções (Jensen, 1994 b).
O comprometimento também é ameaçado por outro ângulo. Se os alunos não têm
nenhuma influência nos temas e problemas com que estão a lidar na escola, terão dificuldade
em construir e manter qualquer tipo de comprometimento. Como consequência, se se quer
quebrar esta barreira, é importante trabalhar conscientemente com o envolvimento dos alunos
nos temas e encorajar a democracia dos alunos. Isto não significa que a responsabilidade dos
professores sobre o currículo se torna menos activa; a arte está, segundo Jensen, em descobrir o
equilíbrio entre os objectivos considerados pelo professor no total em relação ao ensino, por um
lado e, por outro lado, às percepções dos próprios alunos, experiências e conceitos (Jensen,
1994b).
A terceira componente da competência de acção envolve o desenvolvimento de visões
pelos alunos sobre como é que o mundo e as suas vidas poderiam ser em geral e como é que a
sociedade e o ambiente poderiam ser melhorados em relação a problemas particulares que os
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preocupam. Esta componente lida com o desenvolvimento das ideias dos alunos e das suas
percepções sobre as suas vidas futuras e a sociedade em que eles irão crescer (Jensen, 1995;
1997 a; Simovska, Jensen, 2003). É uma importante pré-condição para desenvolver a

competência de acção ter visões sobre a vida “ideal” e o mundo no futuro (Jensen, 1995). O
facto de ser dado aos alunos uma oportunidade para desenvolverem, discutirem e partilharem
visões com os outros – ou talvez participarem no desenvolvimento de visões comuns – é
provavelmente um dos pré-requisitos mais importantes ou percursores do desejo para agir
(Simovska, Jensen, 2003). Os projectos de turma que intencionalmente e sistematicamente dão
tempo e espaço aos alunos para desenvolverem as suas visões, têm tido impactos positivos ao
nível do comprometimento e motivação dos alunos para agir (Jensen, 1997a). Um grupo de
alunos que participou no projecto Young Minds, que combinou a abordagem democrática
(participativa e orientada para a acção) com a colaboração transcultural e o uso de tecnologia de
informação e comunicação, seguindo a abordagem IVAM, mostrou que a maior parte dos alunos
tinha visões para a resolução dos problemas relacionados com o álcool positivas (relacionadas
com a ausência de doença e o bem-estar) e amplas (relacionadas com os estilos de vida e as
condições de vida) (Simovska, Jensen, 2003).
A quarta componente – experiências de acção – enfatiza o benefício de realizar acções
concretas durante o processo de aprendizagem. A extensão com que todos os projectos de
saúde e ambiente poderão envolver algum grau de acção é de debater. Todavia, as experiências
de professores e alunos dentro da Rede Nacional Dinamarquesa de EPS parecem apoiar a ideia
que participar numa ampla variedade de diferentes tipos de acções é um passo vital no
desenvolvimento da competência de acção (Jensen, 1994 a).
Segundo Jensen (1997 a) as quatro componentes da acção não podem ser percebidas
isoladamente. Por exemplo, é importante que o conhecimento que o aluno adquire também
inclua o conhecimento sobre as possibilidades existentes para influenciar as condições de saúde
a nível da turma, escola e sociedade e o comprometimento activo com elas. Além disso, parece
que o conhecimento e insights que os alunos adquirem através da acção é qualitativamente
diferente do conhecimento que lhes é ensinado pelo professor durante as aulas na turma e os
alunos acreditam que o conhecimento que adquiriram através da acção lhes será mais útil em
relação às acções futuras e mudança social.
Jensen (1997 a) refere que um sinal do crescente reconhecimento da noção de

competência de acção e, desse modo, também do paradigma democrático dentro da Rede
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Europeia de Escolas Promotoras de Saúde foi a integração deste conceito na Resolução da
Primeira Conferência da REEPS, realizada na Grécia (WHO, 1997, Princípio nº 3):
CAPACITAÇÃO E COMPETÊNCIA DE ACÇÃO
A Escola Promotora de Saúde melhora a habilidade das pessoas jovens para realizarem acções e
gerarem mudança. Isto proporciona um lugar dentro do qual elas, trabalhando em conjunto com os
professores e outros, podem ganhar o sentido de realização. A capacitação das pessoas jovens,
ligada às suas visões e ideias, capacita-as para influenciarem as suas vidas e as suas condições de
vida. Isso é adquirido através de políticas e práticas educativas de qualidade, que proporcionam
oportunidades para a participação em tomadas de decisão críticas.

O ponto de partida (ou a percepção básica) para o desenvolvimento da competência de

acção é que actualmente os problemas de saúde (e ambiente) estão estruturalmente ancorados
na nossa sociedade e na nossa maneira de viver. A saúde, por exemplo, não é influenciada só
pelos estilos de vida ou só pelas condições de vida. Para compreender o desenvolvimento dos
assuntos relacionados com a saúde, temos que estar conscientes que os estilos de vida e as
condições de vida estão muito interligados e que têm que ser vistos um em relação ao outro. O
conhecimento destas ligações é, como consequência, um dever para desenvolver estratégias
para resolver os problemas de saúde actuais e futuros. Resolver esses problemas exige
mudanças fundamentais na sociedade e a nível pessoal. Essa é a razão porque a educação na
escola tem que se esforçar ao máximo para colocar os cidadãos actuais e os do futuro numa
posição em que serão capazes de agir ambientalmente, também como, pessoalmente e com
estilos de vida prudentes. Os alunos, através da sua educação, deverão tornar-se melhores para
tomarem decisões sobre as suas próprias vidas e serem capazes de influenciar o seu ambiente
envolvente (Jensen, 1994 b).
A competência de acção também tem que ser a competência para decidir os nossos
próprios hábitos e ser capaz de os realizar. Isto muitas vezes significa ser capaz de colaborar
com as outras pessoas na mudança das condições colectivas para a vida do dia-a-dia. Claro que
tal colaboração tem que ser o resultado – ou uma espécie de – debate democrático, incluindo
tentativas de análise crítica. Há um abismo entre as campanhas e a educação com o objectivo
da modificação de comportamento, por um lado, e a educação visando a construção da

competência de acção – ou capacitação (empowerment) – por outro lado. Todavia, este facto
não deverá esconder que a competência de acção consiste em grande extensão na competência
para reflectir sobre os nossos hábitos e em conjunto com os outros ser capaz e estar pronto para
mudar (as condições para) o nosso comportamento (Schnack, 1994).
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2.4.1.1. A emergência da acção em educação para a saúde (e ambiente)
O conceito de competência de acção tem-se tornado um conceito central a vários níveis na
discussão sobre educação para a saúde (e ambiente) no futuro. Tal é o caso do actual objectivo
ministerial para a saúde e educação sexual na escolas Dinamarquesas (desde 1991), que é um
exemplo, provavelmente o primeiro, de que o conceito tem sido sistematicamente incorporado
em contextos profissionais mais oficiais (Jensen, Schnack, 1994). Na prática nas escolas,
também, na esfera da educação para a saúde (e ambiental) há uma forte tendência na direcção
do desenvolvimento da perspectiva orientada para a acção. Há quatro razões muito diferentes
para fazer essa mudança (Jensen, Nielsen, 1996; Jensen, Schnack, 1994; 1997):
 em primeiro lugar, a esfera do domínio científico, onde o foco particular tem sido dar aos
alunos conhecimento sobre a gravidade e extensão dos problemas de saúde (e
ambientais) actuais, não tem sido capaz de pegar na perspectiva social envolvida nas
questões sobre as possibilidades de acção da sociedade e dos indivíduos em relação a
esses problemas;
 em segundo lugar, o novo foco na “acção” tem sido estabelecido à medida que surge a
consciência que o ensino para a modificação de comportamento, moralizante, nunca – ou
só muito raramente – leva à mudança de comportamento pretendida;
 em terceiro lugar, o crescente criticismo sobre o facto das escolas darem prioridade à
dimensão académica à custa de mais prática, tem levado a dar um aumento de atenção à
“acção orientada”; e, finalmente,
 em quarto lugar, a crítica de que o trabalho nas escolas é artificial, com a utilização de
situações “como se”, inventadas para a ocasião, tem levado ao aumento de pedidos de
autenticidade e, como consequência, para a participação na realidade da sociedade como
parte do ensino.
A consequência das razões referidas para o ensino orientado para a acção tem, desta
maneira, levado a trabalhar o conceito de acção de maneiras e em lugares completamente
diferentes, em que o conceito está longe de ter um conteúdo inequívoco na prática e discussão
educativa (Jensen, Nielsen, 1996). A seguir apresenta-se a definição do conceito de acção e
demarca-se o conceito de acção respectivamente da mudança de comportamento e actividade.
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2.4.1.2. Clarificação do conceito de acção em educação para a saúde (e ambiente)
O primeiro elemento na definição de acção é que a pessoa decida activamente fazer
alguma coisa, quer seja uma questão de mudança de comportamento ou uma tentativa para
influenciar as condições de vida (Jensen, 1994 a). Como consequência, uma acção tem duas
características chave dentro do paradigma democrático da educação para a saúde: deve ser
premeditadamente dirigido para resolver um problema e isso deverá ser decido pelos que
desenvolvem a acção. Por outras palavras, uma acção é voltada para a mudança: a mudança do
nosso próprio estilo de vida, na escola, na sociedade local ou na sociedade global (Jensen, 1997
a). Estas duas características podem ser sumariadas nas quatro secções da figura 2.11.

Influenciado para
fazer alguma coisa

Decide fazer alguma
coisa por si próprio

Actividade como um
contrapeso para a
instrução académica

Actividade orientada para
resolver o problema
ACÇÃO

Figura 2.11: Modelo de quatro secções definindo o conceito de acção (Jensen 1995; Jensen, Nielsen, 1996;
Jensen, Schnack, 1994; 1997; Simovska, Jensen, 2003)

A dimensão horizontal consiste na fronteira entre o comportamento e a acção , isto é,
ilustra a questão se são os alunos que decidem ou não por si próprios “fazer alguma coisa”. A
dimensão vertical ilustra a diferença entre actividade e acção e é, então, focada em se o que o
aluno “está a fazer” está dirigido para a solução do actual problema ou não (Jensen, 1994 a;
1997a).
Embora a acção exija a participação activa dos alunos, o oposto não é necessariamente
verdade. Os alunos podem facilmente estar activamente envolvidos e participar num projecto que
não tem o objectivo de gerar a mudança e a acção. Por exemplo, podem estar envolvidos na
escolha do problema, examinar as suas causas, formular visões e desenvolver ideias para o que
poderia ser feito sobre isso. Um projecto como esse é baseado na participação dos alunos mas
só será orientado para a acção se os alunos também decidirem realmente que acções querem
iniciar – e depois as realizarem (Jensen, 1997a).
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a) Acção versus comportamento
Em muitas ocasiões há a tendência para igualar as acções com as mudança de

comportamento (Jensen, 1994 a; Jensen, Nielsen, 1996; Jensen, Schnack, 1994; Simovska,
Jensen, 2003). A acção é algo mais que o comportamento; é um comportamento qualificado.
Primeiro e acima de tudo é qualificado por ser intencional; todo o corpo físico pode ter
comportamentos, mas só o ser humano pode agir. A acção é o meio humano essencial de
comportamento. Isto não significa que a acção é o meio típico de comportamento, em sentido
quantitativo. Os seres humanos também são corpos e, principalmente, comportam-se como
entidades físicas e animais. A nossa vida diária é principalmente um curso de consciência e um
curso de hábitos. Em muitos sentidos, os hábitos parecem-se mais com o comportamento do
que com a acção. Ou, pode-se dizer, que os hábitos não são qualificados como sendo
conscientes e intencionais. Especialmente os chamados maus hábitos podem mesmo
apresentar-se a si próprios como mais ou menos forçados ou como obsessões (Schnack, 1994).
Como o comportamento diário mais ou menos reflectido e consciente e os hábitos dos
seres humanos normais seguramente são muito relevantes não só para a questões da saúde dos
indivíduos, mas também para as questões do ambiente e paz não podem ser excluídos da
reflexão educativa. Neste sentido, Schnack argumenta que (1994, p. 186):
As questões sobre os estilos de vida individuais têm sido muitas vezes suficientemente isoladas e
feitas um objecto para moralizar. A pedagogia crítica não aceita isto. Por outro lado, as questões
sobre os estilos de vida e o comportamento pessoal – visto em relação com as condições sociais –
tem que ser um objecto relevante para reflexão crítica. Se isto está certo, como argumentado:
- não podemos mudar todos os nossos hábitos para acções, e
- os nossos hábitos realmente são relevantes para as questões sobre saúde, ambiente e paz,
então, tem que ser do maior interesse estudar as condições para as acções que consistem na
mudança de comportamento.

É muitas vezes reconhecido que o conhecimento não leva necessariamente à acção (ler:
mudança de comportamento), e que são necessárias outras maneiras para que isso aconteça.
Como consequência, realizaram-se esforços para desenvolver outros métodos alternativos que
influenciassem o comportamento dos alunos, por exemplo, preparar de modo hábil publicidade
contra o tabagismo, (Jensen, 1994 a; Jensen, Nielsen, 1996; Jensen, Schnack, 1994; Simovska,
Jensen, 2003) e para cantinas que só vendem produtos saudáveis (com música rock e cores
fortes) (Jensen, 1995; Jensen, Nielsen, 1996). Em muitos contextos da educação para a saúde e
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investigação, também é muitas vezes recomendado o uso da personalidade do professor no
papel de modelo (Jensen, 1994 a; 1995; Jensen, Schnack, 1994; Simovska, Jensen, 2003).
Estas tentativas são caracterizadas pelo facto dos esforços serem feitos para influenciar
directamente os alunos – como se eles fossem alheios (estranhos) à “componente
conhecimento” – e, como consequência, não os induzir necessariamente a organizar a sua
mente e decidir sobre as mudanças de comportamento que pretendem. Contrariamente, no
ensino orientado para a acção, o objectivo é que os alunos – com aproximadamente todos os
meios disponíveis – possam mudar o seu comportamento numa direcção previamente
determinada (Jensen, 1995; Jensen, Nielsen, 1996; Jensen, Schnack, 1994). Essa é
precisamente a componente mais profunda do conceito de acção e que o torna diferente do
conceito de mudança de comportamento (Jensen, 1994 a; 1995; Simovska, Jensen, 2003).
Antes de uma acção, tem que haver uma tomada de decisão consciente, enquanto isso não é
necessário no caso da mudança de comportamento. Isto é uma dimensão democrática muito
importante na educação para a saúde (Jensen, 1994 a; Jensen, Nielsen, 1996). A mudança de
comportamento poderá ser causada pela pressão de outra pessoa (e.g. o professor ou colegas)
ou por outras circunstâncias como a publicidade. As pessoas podem seguir só as tendências
(orientações) sem estarem conscientes das suas acções.
Quando um professor numa entrevista, por exemplo diz “… Eu realmente tento mudar o
comportamento dos alunos…”, não é correcto dizer que os alunos estão a agir mesmo que o seu
comportamento mude. E, tal como no ensino da modificação do comportamento este ensino não
irá presumivelmente contribuir para o desenvolvimento da competência de acção dos alunos.
Neste caso, é o professor que é o actor (age sobre os alunos!), pois o primeiro elemento da
definição da acção é, exactamente, que alguém decida fazer alguma coisa por si próprio, quer
seja uma questão de mudança de comportamento ou uma tentativa para influenciar as
condições de vida (Jensen, Nielsen, 1996).
b) Acção versus actividade
Uma das barreiras mais importantes ao desenvolvimento da competência de acção nos
alunos é o facto do conceito de acção ser interpretado de maneiras muitas diferentes. Entre
outros conceitos a acção é muitas vezes confundida com o conceito de actividade. Por causa
disso, há necessidade de uma futura diferenciação e definição desses termos, especialmente em
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relação com a definição do conceito de acção que deverá incluir o aspecto da resolução do
problema. Muitos métodos de ensino tradicionais têm evitado focar-se nas acções. As actividades
de role pay e jogos de simulação têm sido usados, entre outras coisas, como tentativas para
“representar o real”. Como consequência, por causa das tradições da escola nesta área, pode
ser difícil começar acções. A escola, os professores e os alunos, a cultura a tradição e os hábitos
criam barreiras importantes neste campo (Jensen, 1994 b). Em promoção e educação para a
saúde é muito frequente a utilização de diferentes actividades práticas para motivar os alunos e
tornar o ensino mais variado. Essas actividades podem incluir medir a pulsação e a pressão do
sangue em diferentes circunstâncias, investigações físicas, químicas e biológicas sobre um rio
poluído, etc.. Estas diferentes actividades podem ser produtivas se contribuírem para aumentar a
motivação dos alunos e a aquisição de conhecimento. Mas, para serem caracterizadas como
uma acção têm que ser dirigidas para a solução do problema em questão. Por outras palavras,
uma acção tem que ser orientada para a resolução do problema identificado e para mudanças
de promoção da saúde. Este é o segundo elemento da definição de acção (Jensen, 1994 a;
1995; Jensen, Nielsen, 1996; Jensen, Schnack, 1994; Simovska, Jensen, 2003).
Quando se trabalha com um dado problema ambiental, por exemplo, o uso de
fertilizantes na agricultura, as actividades para terem o carácter de acção têm que ter como
objectivo contribuir para a solução desse problema. Como consequência, investigar a quantidade
de nitratos que há na água de beber não pode ser caracterizada como uma acção, mas antes
como uma actividade (que, todavia, pode facilmente ter valor no contexto educacional). Um
exemplo de uma acção nesta área poderá ser trabalhar para boicotar os produtos da agricultura
tradicional e promover oportunidades para os produtos de origem ecológica e, como
consequência, ajudar a resolver os problemas da poluição por nitratos (Jensen, 1994 a; 1995;
Jensen, Nielsen, 1996; Jensen, Schnack, 1994). A actividade não é dirigida para as causas, mas
pelo contrário, somente para os sintomas (Jensen, Nielsen, 1996). Como consequência, é
relevante distinguir entre as verdadeiras acções ambientais e de saúde e as que poderão ser
referidas como acções investigativas. Se é decidido que o conteúdo em nitratos da água de
beber deverá ser testado, isso deverá ser chamado uma acção investigativa científica, embora
entrevistar pessoas diferentes sobre as suas opiniões sobre um certo problema ambiental possa
ser caracterizado como uma acção investigativa social. Essas actividades podem ser todas
caracterizadas como acções, embora só as actividades geradas para resolver problemas
ambientais específicos possam ser descritas como acções ambientais. As acções ambientais são
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geralmente a discussão de um tópico em relação com o futuro desenvolvimento da educação
ambiental. Essas discussões tendem a ser de natureza demasiado geral e, como consequência,
no futuro deve ser tornado muito claro que tipo de acção vai ser realizada – e o problema que se
pretende resolver com essa acção (Jensen, 1994 b; Jensen, Nielsen, 1996).
A figura 2.12 explica a relação entre esses três conceitos: actividade , acção e acção

ambiental e de saúde. O conceito mais superior é a actividade, porque uma actividade é definida
justamente como fazer alguma coisa.
ACTIVIDADES

ACÇÕES
ACÇÕES DE SAÚDE E
AMBIENTAIS

Figura 2.12: Diferentes tipos de acção e actividades (Jensen, 1994 b, p. 79; Jensen, Nielsen, 1996)

Algumas dessas actividades também irão apoiar o carácter das acções quando os alunos
têm influência sobre o que tem que ser feito e porque deverá ser feito. A acção, por outro lado, é
um conceito mais exclusivo que as actividades, por outras palavras, todas as acções serão
automaticamente actividades, embora o oposto nem sempre seja o caso. Além disso, uma acção

ambiental ou de saúde é um conceito mais exclusivo que uma acção, porque não só visa
resolver um problema mas também visa resolver o problema ambiental/ saúde com que se está
a trabalhar (Jensen, 1994 b; Jensen, Nielsen, 1996).
O aspecto pedagógico e profissional das actividades pode sem dúvida ser justificadamente
colocado na educação para a saúde e ambiental (e em toda a educação), todavia, a educação
ambiental e para a saúde que é preenchida com actividades não é necessariamente orientada
para a acção (Jensen, 1994b; Jensen, Nielsen, 1996). A localização do campo da acção na
figura 2.12 pode ser outra vez ser agrupada em diferentes categorias de acção, que se
distinguem umas das outras dependendo do problema que está a ser resolvido. Uma dessas
categorias, que é descrita pelo campo com sombra diagonal, é a categoria relacionada com as

acções de saúde/ ambiente verdadeiras, onde as actividades são iniciadas e o objectivo delas é
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ajudar a resolver um problema particular de saúde/ ambiente com que se está a trabalhar.
Outra categoria das acções, poderá ser as investigações científicas, onde os alunos têm como
objectivo aprender mais sobre a extensão do problema de saúde/ ambiente com que estão a
trabalhar. Uma terceira categoria de acções, poderá ser as investigações que são orientadas

socialmente e onde os alunos, por exemplo, através de entrevistas a várias figuras chave, têm
como seu objectivo revelar diferentes interesses, conflitos e opiniões em relação aos problemas
de saúde/ ambiente em questão (Jensen, 1994 b; Jensen, Nielsen, 1996).
Por exemplo, se os alunos por seu próprio acordo decidem examinar o grau de poluição
de um curso de água e depois fazer análises químicas e biológicas, isso pode ser uma acção de

investigação científica se tiver os dois requerimentos para a acção: os alunos tiverem tomado as
suas próprias decisões para desenvolver as investigações e as investigações terem sido geradas
para resolver o problema, relacionado com uma maior aprendizagem sobre a extensão e
prevalência da poluição em questão (Jensen, 1994 b). Se, por exemplo, nas condições
anteriores, os alunos fizerem um questionário relacionado com os hábitos de consumo e tirarem
as suas conclusões, isto é uma acção investigativa social. Este foi o caso de três alunos que
fizeram um questionário relacionado com os hábitos de consumo em duas turmas (7º e 10º
grau) e concluíram que os hábitos de consumo dos alunos são influenciados por três factores:
publicidade, amigos e pais (e que os dois primeiros são os mais importantes). Os alunos ficaram
surpreendidos por muitos dos colegas ganharem o seu próprio dinheiro e pedirem dinheiro aos
pais para o gastarem todo em roupas de marca. Como consequência, tentaram dar uma
explicação para a causa: “Muitas pessoas jovens têm necessidade de aceitação pelos outros
jovens e, como consequência, é importante vestir as roupas certas”. De acordo com a sua
investigação, a família não tem grande influência nos hábitos de consumo das pessoas jovens,
mas, em detrimento disso, os três alunos exprimiram que os pais deveriam ter mais influência
sobre os filhos (Jensen, Nielsen, 1996).
Outro exemplo de uma investigação em ciências sociais, é o caso dos alunos que fizeram
algumas entrevistas por telefone a pessoas que viviam perto de uma ponte, construída há algum
tempo atrás, e perguntaram-lhes como avaliavam as consequências da construção da ponte
alguns anos depois. A análise dos resultados levou ao envio de uma carta para o Ministério do
Tráfego e do Ambiente. Pode-se argumentar que as entrevistas podem ser uma acção de

natureza ambiental (para a saúde). Quando os alunos, por exemplo, decidem testar os
conhecimentos e atitudes sobre os problemas ambientais da agricultura de um fazendeiro, com
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a ajuda de questionários e entrevistas, não há dúvida que esse questionário (actividade) em si
influencia o fazendeiro. Então, essas acções de investigação social podem em certa extensão ser
caracterizadas como acções ambientais. O limite de cada caso é muito vago. O mesmo não é
verdade para as acções de investigação científica que nunca serão capazes de ser caracterizadas
como acções ambientais (Jensen, Nielsen, 1996).
c) Acções colectivas versus individuais
As acções individuais estão muitas vezes associadas aos estilos de vida, enquanto as
acções dirigidas para as mudanças das condições de vida são muitas vezes colectivas (Jensen,
1994 a; Simovska, Jensen, 2003). Podem existir quatro categorias para a acção (Jensen, 1994
a): acções individuais e colectivas relacionadas com o estilo de vida; e acções individuais e
colectivas relacionadas com as condições de vida.
Como ponto de partida para a discussão sobre as acções colectivas versus individuais,
tem que ser estabelecido que as acções diárias das pessoas ajudam a decidir o desenvolvimento
do mundo. E que são as pessoas que podem mudar isso. Além disso, tem que ser estabelecido
que, mesmo pensando que são sempre os indivíduos que agem, o indivíduo pode agir individual
e colectivamente. O limite entre as acções individuais e colectivas é confuso, mas para qualificar
como acções colectivas, os indivíduos que agem têm que ter uma compreensão comum e um
objectivo comum para as suas acções. A relevância destes quatro tipos de possibilidade de
acção poderá diferir dependendo dos tópicos de ensino em foco. Apesar de tudo,
independentemente do tema, o ensino deverá lidar com as quatro categorias e os resultados
potenciais e as barreiras possíveis em cada uma delas deverão ser discutidos como parte do
processo de ensino/ aprendizagem (Jensen, 1994 a; Simovska, Jensen, 2003).
Geralmente, no ensino, é possível trabalhar com a “perspectiva de acção” a dois níveis
diferentes. Num primeiro nível, pode-se agir directamente no processo de ensino em si: tentar
mudar aspectos das nossas próprias maneiras de viver; aspectos relacionados com a escola; ou
tentar influenciar aspectos da sociedade local e global à nossa volta. Num segundo nível, pode-se
trabalhar para descobrir modos de acção potenciais sem necessariamente realizar essas acções.
Não se pode subestimar o valor dos alunos procurando e desenvolvendo, através das suas
aprendizagens, o potencial para a acção que existe na sociedade. É importante que os alunos
exerçam a sua criatividade e imaginação com a visão de expandir a rede democrática (Jensen,
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1994 a; Simovska, Jensen, 2003).

Acção individual orientada para mudar o estilo de vida
Se a pessoa decide diminuir o seu consumo de álcool, isso é uma acção individual dirigida
para mudar o seu estilo de vida (Simovska, Jensen, 2003).

Acção colectiva orientada para mudar o estilo de vida
Simovska, Jensen (2003) referem várias acções deste tipo. Por exemplo, se para diminuir
o consumo de álcool a pessoa se junta a um grupo de pessoas que tentam apoiar-se e ajudar-se
uns aos outros neste processo, isto é uma acção colectiva dirigida para as mudanças no estilo
de vida. De momento nós vemos um conjunto de grupos de auto-ajuda a começar na área dos
problemas relacionados com o álcool. Esta tendência é um exemplo de acções colectivas a nível
dos estilos de vida. Outro exemplo é, no contexto da escola, os alunos na turma decidirem
estabelecer regras para os comportamentos de bebida nas suas festas. Esta é uma acção
colectiva que visa influenciar os estilos de vida e os comportamentos individuais (Simovska,
Jensen, 2003).
Outro exemplo, ainda, são as “Festas Inteligentes” imaginadas pelos alunos do Young

Minds. Como consequência das suas próprias descobertas na fase de investigação, sobre o facto
de a bebida estar geralmente ligada com a diversão, os alunos em algumas turmas
proporcionaram um conselho específico aos seus pares sobre como se podem divertir sem
álcool, sugerindo mesmo algumas receitas para bebidas inteligentes sem álcool (Simovska,
Jensen, 2003).

Acção individual orientada para mudar as condições de vida
Votar para o parlamento é considerado por muitas pessoas como uma acção individual
que pode influenciar as condições de vida a longo termo (Jensen, 1994 a; Simovska, Jensen,
2003).

Acção colectiva orientada para mudar as condições de vida
As demonstrações podem ser mencionadas como acções colectivas que têm o objectivo
de influenciar certos aspectos das condições de vida das pessoas (Jensen, 1994 a; Simovska,
Jensen, 2003). Um exemplo, é a festa livre de álcool que foi organizada pelos alunos Young

Minds da escola da Dinamarca como parte do projecto. Isto foi uma acção que visou a
demonstração da possibilidade das pessoas jovens se divertirem sem álcool. Então, o objectivo
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da acção foi realizar a mudança visionada (Simovska, Jensen, 2003).
O segundo exemplo de uma acção realizada pelos mesmos alunos foi o debate que

iniciaram com os pais sobre o álcool e as pessoas jovens. Os conselhos que os estudantes
planearam sugerir aos seus pais nesta reunião incluíam a sugestão que a confiança entre alunos
e pais deveria ser melhorada através do diálogo. Isto foi uma acção que visava a mudança na
política da escola – que os adultos (professores e pais) discutissem como resolver eventuais
problemas relacionados com o álcool nas pessoas jovens na escola e os alunos participassem
como parceiros iguais, de acordo com a sugestão feita nesta reunião.
Um terceiro exemplo surgiu nos alunos Young Minds da Macedónia que encontraram na
sua investigação que as festas dos jovens anunciadas na escola, de diferentes discotecas e pubs,
muitas vezes ofereciam álcool livremente para atrair mais jovens. Como consequência, a sua
acção foi focada em mudar o estilo predominante da publicidade na escola para as festas dos

jovens. Nessa publicidade não deveria ser permitido oferecer álcool livremente aos estudantes.
Este é um exemplo claro de uma acção dirigida para os determinantes sociais do problema
identificados pelos alunos nas suas investigações (Simovska, Jensen, 2003).
Um quarto exemplo, deste tipo de acção encontrou-se nos alunos Young Minds da
Dinamarca que, na sua tentativa para mudar as visões oficiais e desenvolver visões e estratégias
com soluções para os problemas relacionados com o álcool, entrevistaram o Ministro da Saúde e
o Presidente local, pedindo-lhes para comentar a legislação actual (a nível nacional e local,
respectivamente) em relação ao consumo de álcool nos clubes de jovens e discotecas. Essas
entrevistas poderiam também ser consideradas como acções, porque estavam dirigidas para as

soluções dos mesmos problemas relacionados com o álcool. Além disso, os alunos foram à
comunidade local e ás instituições sociais e agiram como investigadores e agentes de mudança
em relação à saúde, o que representa um aspecto importante da abordagem democrática
realizada neste projecto (Simovska, Jensen, 2003).
Para terminar os exemplo deste tipo de acção, na conferência de Estocolmo, os alunos
das quatro turmas Young Minds entrevistaram ministros, directores e outros decisores políticos
fazendo questões sobre o futuro. A presença dos Young Minds na Conferência de Estocolmo foi
definitivamente vista pelos alunos como uma das possibilidades de acção mais importantes no
projecto. Eles estavam completamente conscientes que tiveram oportunidade para influenciar o
debate entre os políticos na Conferência. E este sentimento cresceu durante a conferência com
os alunos a experimentarem o interesse genuíno dos adultos por si. Simovska e Jensen (2003)
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referem a propósito desta acção o seguinte (p. 87):
A secção do website salientando os acontecimentos da conferência mostra que a participação dos
alunos na conferência pode ser considerada como um tipo de acção colectiva. Os alunos que fizeram
parte da conferência tinham lá um objectivo e um papel claros, que planificaram ao longo do curso
do projecto juntamente com os outros alunos nas turmas. Eles dirigiram os seus esforços para
fazerem os participantes na conferência ouvirem as vozes das pessoas jovens. Fazendo isto, e
através da demonstração dos resultados do projecto apresentados no website que mostram que as
pessoas jovens têm opiniões fortes, ideias e visões sobre o consumo de álcool e os problemas de
saúde relacionados com ele, eles fizeram impacto no processo da conferência. Por outras palavras, a
acção dos alunos em Estocolmo contribuiu significativamente para atingir a consciência dos
participantes na conferência, pelo facto deles se poderem comprometer no diálogo com as pessoas
jovens se tiverem que resolver problemas de saúde que lhes dizem respeito.

Os projectos de escola na EPS demonstram que as experiências dos alunos com a
realização de acções concretas pode ser muito estimulante para o seu comprometimento e para
o desenvolvimento de novas ideias sobre como influenciar a “vida real”. Então, uma das
componentes importantes do conceito de competência de acção são as “experiências de acção”
(Simovska, Jensen, 2003).
c) Acções directas versus indirectas
Segundo Jensen e Nielsen (1996) as acções ambientais (saúde) podem ser agrupadas
em duas categorias principais dependendo da sua direcção-alvo: acções, que contribuem
directamente para a resolução de problemas ambientais que estão a ser trabalhados – acções

directas - e acções cujo objectivo é influenciar os outros a fazerem alguma coisa para contribuir
para resolver os problemas ambientais em questão - acções indirectas. As acções indirectas
poderão, por outras palavras, ser caracterizadas como lidar com relações de “pessoas para
pessoas”, enquanto as acções directas se referem a relações entre pessoas e o seu ambiente.

Acções directas
Alguns exemplos de acções directas poderão ser: um fazendeiro que decide reduzir para
metade o seu consumo de fertilizantes; depositar selectivamente o lixo; usar os contentores de
reciclagem; construir um monte de composto; economizar o consumo de água e energia;
recolher roupas e livros para os países em desenvolvimento; recolher copos e lençóis, toalhas,
guardanapos para as pessoas do Sudão; etc..
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Acções indirectas
Exemplos deste tipo de acções são os seguintes: as leis e taxas publicadas pelos políticos
para influenciar os fazendeiros a reduzir para metade o seu consumo de fertilizantes; a produção
e distribuição de jornais relativos ao ambiente (saúde); cartas para os políticos e companhias;
organizar acontecimentos para debates sobre as condições ambientais (saúde); exibições;
editoriais para o jornal local, slide show (produção e arranjo); produção de vídeo; arquivos,
folhetos (produção e distribuição); etc.
As acções indirectas sobre, e.g. políticos, empresas ou outras instituições na
comunidade local e global muitas vezes encontram barreiras, por exemplo, na forma de resposta
insuficiente ou de nenhuma resposta. Como consequência, para que as acções com esses
resultados levem a um aumento da competência de acção e não à incompetência, indiferença e
ao sentimento de que não têm poder para mudar as coisas, os professores têm que pedir aos
alunos para colocarem essas barreiras em perspectiva. Num caso contado pelos investigadores,
a reacção negativa de dois Ministros contribuiu provavelmente para os alunos desenvolverem e
realizarem métodos alternativos de acção necessários, entre outras coisas, através de
movimentos públicos, como se pode ver pelo excerto da entrevista abaixo:
Entrevistador: Pensas que podemos fazer alguma coisa em relação aos políticos?
Aluno: Não, mas podemos fazer alguma coisa sobre as pessoas – elas não sabem nada sobre isto –
então elas podem … há uma área onde se podia fazer alguma coisa… tu não podes fazer nada sobre
os políticos … só com a ajuda de muitas pessoas.

As acções dos políticos também podem ser vistas como o resultado de acções indirectas
dos grupos públicos tais como: cartas de protesto, demonstrações, votos, etc. Talvez as acções

ambientais indirectas da opinião pública sejam influenciadas por outras acções indirectas, tais
como acontecimentos para debates sobre agricultura e ambiente, arranjados para um trabalho
da turma sobre os problemas ambientais da agricultura. Por outras palavras, acções indirectas
levam a acções directas e uma acção directa irá tipicamente ser causada por uma série de
acções ambientais indirectas.
A maior parte das acções são indirectas. Além disso, as acções directas são muitas
vezes dirigidas para a comunidade local imediata, enquanto as acções indirectas são empregues
quando os alunos trabalham com problemas de natureza regional e local (e.g. trabalhar num
dossier sobre a abolição do uso de PVC).
Os autores reforçam que no caso de muitas acções acima indicadas pode ser discutido
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se devem ser caracterizadas como acções, tendo em atenção os critérios definidos previamente.
É especialmente difícil ver se os alunos tomam a decisão por si próprios para iniciar a acção em
questão. Entre os projectos analisados pelos investigadores há exemplos de alunos que arranjam
um acontecimento de debate, para encerrar o seu trabalho ambiental. Para muitos projectos
esses acontecimentos foram exigidos pelo professor antes do projecto começar. Como
consequência, tais reuniões são caracterizadas como uma acção do professor, em vez do aluno,
mesmo que os alunos tenham ajudado na organização. Isto pode talvez explicar as reacções
dadas pelos alunos numa entrevista exclamando que não perceberam o acontecimento de
debate como um meio para agir e exercer influência.
Jensen e Nielsen (1996) argumentam que isto leva a outro problema. Quando os
professores não só estão preocupados em iniciar uma ou outra acção ambiental, mas também
determinam a natureza dessas acções (quer seja os alunos prepararem um acontecimento de
debate, produzir um jornal ambiental, fazer uma exibição sobre o ambiente, trabalhar num slide
show sobre ambiente ou trabalhar num arquivo sobre um tópico ambiental) reduzem a
possibilidade dos alunos tomarem as suas próprias decisões e, como consequência, destroem
as possibilidades deles iniciarem acções.
Da lista de acções ambientais directas e indirectas pode-se ficar com a impressão que
as acções indirectas parecem ser mais válidas ou, pelo menos, menos complicadas para iniciar
por alunos e professores. O valor das acções directas versus indirectas pode ser visto a partir de
dois pontos argumentativos: (1) a partir de um ponto de vista ambiental (da saúde) onde pode
ser discutido qual das duas acções directas ou indirectas, como parte dos contributos para o
ensino da turma, mais resolve o problema ambiental em questão; (2) do ponto de vista de
educação ambiental (para a saúde), onde a questão é mais sobre o grau com que as acções
directas ou indirectas qualificam as competências de acção dos alunos (Jensen e Nielsen,
1996).
Jensen e Nielsen (1996) enfatizam que quer nos professores (poucas excepções) quer nos
alunos (sem excepção) de vários projectos, há um amplo acordo sobre o facto de que os
projectos que integram várias actividades e acções têm aumentado a competência de acção dos
alunos. Estes aspectos em particular são altamente valorizados especialmente para o

comprometimento, como parte da competência de acção. Os investigadores também salientam
que após muitas discussões com os alunos, chegaram à conclusão que as acções colectivas são
importantes e necessárias se realmente queremos mudar as coisas. Parece que a idade dos
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alunos não faz diferença neste ponto pois, em alguns projectos, todos falam sobre a necessidade
de agir em conjunto.

2.4.2. Conhecimento orientado para a acção e metodologia S – IVAM
Actualmente existe uma forte orientação no sector educacional e na investigação
educacional para se focarem nos aspectos metodológicos dentro dos campos da saúde. Uma
das questões em que se focam é sobre como se pode tornar o ensino mais eficaz e que novos
métodos podem ser desenvolvidos com esse objectivo. Os actuais problemas de saúde são uma
grande mudança para o meio educativo. Se as possibilidades de soluções para estes problemas
estão a ser desenvolvidas, é exigida uma quebra fundamental com os modos presentes de
pensamento na saúde e ambiente. Para o mundo educativo, isto significa saber se as questões
sobre o que constitui o conteúdo central do ensino deverão ter uma posição mais central que as
questões de carácter metodológico. Uma consequência importante é que a educação para a
saúde tem que lidar com um contexto interdisciplinar e orientado para os problemas. As ciências
naturais podem descrever a extensão do problema de saúde. As humanidades podem ser
planificadas dentro do trabalho considerando as mudanças desejáveis na sociedade para o
futuro. E as ciências sociais podem ser usadas em conexão com a elucidação do espectro inteiro
das possibilidades de acção (colectiva e individual) que existem na sociedade democrática
(Jensen, 1994 a; 1995).
O ensino orientado para a acção, dentro da perspectiva democrática, envolve trabalhar
num campo amplo do conhecimento que inclui conhecimentos não só acerca das consequências
dos problemas de saúde mas, também, das suas causas, das visões sobre o futuro e do
conhecimento sobre as estratégias para encontrar soluções. Por outras palavras, o conhecimento

orientado para a acção é um conhecimento interdisciplinar complexo construído num processo
partilhado de diálogo crítico, reflexão, desenvolvimento de visões, planificação e tomada de acção
como parte do processo de ensino e aprendizagem (Simovska, Jensen, 2003).
A abordagem democrática constrói-se no conceito amplo de saúde abraçando a qualidade
de vida, ausência de doença, condições de vida e estilos de vida. As considerações pedagógicas
básicas subjacentes ao paradigma democrático em educação para a saúde incluem os seguintes
aspectos (Simovska, Jensen, 2003, p. 26):
1.A saúde nas nossas sociedades é influenciada pelas condições de vida e pelas escolhas dos estilos
de vida, como enfatizado pela WHO na Estratégia de Saúde Para Todos e na Carta de Ottawa (WHO
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1986; WHO, 2000).
2.As soluções para os problemas de saúde têm que ser procurados a nível estrutural/ social nas
condições de vida e a nível pessoal/ estilos de vida. Se as pessoas contribuem para as soluções dos
problemas de saúde têm que ser capazes de identificar as causas estruturais e pessoais e desenvolver
as suas próprias habilidades para influenciar e mudar essas condições.
3.Como instituições para a educação geral, as escolas têm a responsabilidade de ajudar a equipar as
novas gerações de membros da sociedade – os alunos – com o conhecimento e o comprometimento
para tomarem decisões orientadas para as mudanças colocadas pelos estilos de vida e as condições
sociais.
4.Consequentemente, o objectivo global da educação para a saúde na escola é desenvolver as
habilidades dos alunos para agir a nível pessoal e social, isto é, aumentar a sua competência de acção.
Então, dentro desta rede, a educação para a saúde e a escola promotora de saúde visa influenciar os
factores existentes não só na escola mas também na sociedade envolvente.

2.4.2.1. Dimensões do conhecimento em educação para a saúde (e ambiental) orientado
para a acção
A interdisciplinaridade pode ser mencionada como a pré-condição para o desenvolvimento
da competência de acção. A abordagem da educação para a saúde aqui delimitada implica,
como já foi referido, que não pode ser tratada meramente dentro da disciplina de Ciências
Naturais. Se só é empregue o nível científico, o foco será descrever – e ilustrar – os efeitos que
os problemas sérios apresentam e os resultados do ensino serão a preocupação e a falta de
poder dos alunos. Se essa falta de poder é para ser transformada ou qualificada na habilidade
real para agir, as aulas têm que colocar a perspectiva de acção no centro e envolver as
perspectivas sociais na discussão das soluções para os nossos problemas de saúde e ambiente
(Jensen, 1995; Simovska, Jensen, 2003). Com base na experiência de um grande número de
grupos de estudo – dentro do projecto de EPS e noutras ligações com a área da educação
ambiental – podem ser mencionadas as oito perspectivas abaixo indicadas para serem tratadas
nos projectos dentro da área da saúde (e ambiente) (quadro 2.10).
Quadro 2.10: Perspectivas dos projectos dentro da área da saúde (e ambiente) (Jensen, 1994 a; 1994 b)
1.Com que temas se deverá trabalhar.
2.Com que problema dentro do tema em questão deveremos trabalhar.
3.Quais são as causas desse problema.
4.Porque é que isto se tornou um problema.
5.Que alternativas se podem imaginar.
6.Que planos de acção existem para obter essas alternativas.
7.Que barreiras serão trazidas à luz através dessas acções.
8.Que acções serão iniciadas.
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Essas perspectivas não representam necessariamente passos que têm que ser
trabalhados por uma certa ordem mas, em vez disso, assuntos que têm que ser tratados durante
o ensino. Tratar essas perspectivas é criar algumas das pré-condições importantes para
desenvolver a competência de acção na educação para a saúde (e ambiente) (Jensen, 1994 a).
Essas perspectivas estão ilustradas num diagrama elaborado por Jensen (2000) que apresenta o
número de mudanças que devem ser tratadas no futuro na promoção e educação para a saúde
(figura 2.13).

2. Conhecimento
sobre as causas

3. Conhecimento
sobre estratégias
de mudança

Assuntos
de Saúde e
Ambiente

1. Conhecimento
sobre os efeitos

4. Conhecimento
sobre visões

Figura 2.13: Quatro dimensões do conhecimento orientado para a acção (Jensen, 2000)

Essas mudanças estão relacionadas com um problema que está a ser cada vez mais
reconhecido, nomeadamente, com o facto das pessoas – incluindo pessoas jovens – parecerem
agir contrariamente ao conhecimento que possuem quando se compara, por um lado, o seu
comportamento de saúde e prática e, por outro, o seu conhecimento sobre o que é saudável e
não saudável (Simovska, Jensen, 2003). Jensen (2000) argumenta que o principal objectivo da
educação para a saúde (e ambiente) deverá ser o desenvolvimento da habilidade dos alunos
para agir e mudar, por isso, pode-se concluir que o conhecimento e insights deverão ser, na
essência, orientados para a acção. Este ponto de partida tem grandes consequências para o tipo
de conhecimento que irá ser o foco da planificação, implementação e avaliação do ensino e
aprendizagem.
As quatro dimensões diferentes do conhecimento orientado para a acção, dentro das
quais um dado tópico de saúde poderá ser visto e analisado são as seguintes (figura 2.13):
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1ª dimensão: Que tipo de problema é? – Conhecimento sobre os efeitos
Esta dimensão inclui o primeiro e segundo pontos do quadro 2.10 que pretendem atingir
uma percepção comum sobre o problema real com que se está a trabalhar. Por outras palavras,
que condições gostaríamos de mudar e quais são as que gostaríamos de manter. Não é
suficiente decidir-se apenas que se quer trabalhar num tema particular, deve-se ser forçado a ir
mais longe e a especificar, por exemplo, se é o aumento do consumo de água ou o aumento da
poluição na água de beber com que se quer trabalhar. Em relação ao segundo ponto, tem que
se tornar claro porque é que se sente que a actual condição representa um problema e para
quem é que representa um problema. É importante responder a essas questões quer se trabalhe
dentro da turma, escola ou ambiente envolvente. As observações científicas têm um papel
importante neste ponto para delimitar o alcance e a extensão do problema (Jensen, 1994 b).
Jensen explica que a primeira dimensão lida com o conhecimento sobre a existência e o
alcance dos problemas de saúde (e ambiente). Este tipo de conhecimento pode ser sobre as
consequências de um dado comportamento (tal como abuso de drogas ou muita gordura na
dieta) ou as consequências da chuva ácida ou da má qualidade do ar nas cidades ou locais de
trabalho (Jensen, 2000). Ou pode ser sobre como é que o bullying na escola afecta a saúde dos
alunos e o bem-estar. Este tipo de conhecimento tipicamente capacita-nos para considerar
afirmações tais como: “Se eu fizer isto, então isto pode acontecer” ou “se as condições ou
circunstâncias são estas, então o risco disto poderá aumentar” (Simovska, Jensen, 2003).
Este conhecimento sobre as consequências é importante, porque é o tipo de
conhecimento que desperta a nossa preocupação e atenção e, como consequência, cria o ponto
de partida para se ter vontade de agir. Neste sentido, pode ser um dos pré-requisitos para
desenvolver a capacitação dos alunos e a competência de acção. Esta forma de conhecimento é
principalmente de natureza científica. Se se pegar apenas nesta perspectiva e os alunos não
tiverem nenhuma explicação das razões porque temos esses problemas e como podemos
contribuir para os resolver, corre-se o risco, já referido, de contribuir simultaneamente para o
despertar da preocupação e a criação da paralisia da acção entre os alunos (Jensen, 2000;
Simovska, Jensen, 2003).

2ª dimensão: Porque temos os problemas que temos? – Conhecimento sobre as causas.
Esta dimensão inclui o terceiro e quarto pontos do quadro 2.10. O terceiro ponto, trata de
atingir uma compreensão comum sobre as causas subjacentes ao problema escolhido. Essas
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causas têm que ser descobertas logo que possível (Jensen, 1994 b). Tais causas incluem os
factores sociais subjacentes aos nossos comportamentos e que podem ser investigadas com
questões como as seguintes: Porque é que fumar é mais comum em certos grupos sociais? Que
aspectos das nossas condições de vida influenciam se o uso de álcool leva ao abuso? O que
contribuiu para o facto de um condutor de táxi ter quase duas vezes mais risco para morrer de
doença cardíaca do que um arquitecto? Porque é que o desemprego está relacionado com o
grande aumento de doenças e o risco de morte nas nossas sociedades? (Jensen, 2000;
Simovska, Jensen, 2003). Também, quando se trabalha com um problema na comunidade
local, na turma ou escola se deverá fazer uma ampla discussão das causas. Mesmo se o
problema se manifesta na turma ou na escola (seja com o álcool ou água de beber) as causas
subjacentes estão muitas vezes fora desses locais. Como consequência, os métodos de
observação social onde os problemas de saúde e ambiente mostram as estruturas económicas,
sociais e culturais em que se desenvolvem são aqui importantes (Jensen,1994 b).
O quarto ponto lida com o aspecto histórico. Ser capaz fazer uma avaliação de como as
condições actuais ou um dado desenvolvimento é influenciado, é importante para compreender
que condições têm contribuído (ao longo do tempo) para desenvolver essas condições. Por
outras palavras, é necessária uma alteração da perspectiva, para olhar para as condições a
partir da perspectiva do desenvolvimento. Este conhecimento pertence principalmente ás áreas
sociológica, cultural e económica. Um número de explicações para o aumento de desigualdades
em saúde na Europa podem ser encontradas dentro desta dimensão (Jensen, 2000; Simovska,
Jensen, 2003).

3ª dimensão: Como mudamos as coisas? – Conhecimento sobre estratégias para a
mudança
Esta dimensão do conhecimento inclui o actual processo de mudança (Simovska, Jensen,
2003). Engloba o conhecimento sobre como ter controlo sobre a nossa própria vida, como
influenciar o ambiente da escola ou como contribuir para mudar as condições de vida na
sociedade, e.g.: Como podemos mudar as estruturas do ambiente envolvente, por exemplo, na
escola, no local de trabalho, ou na comunidade? (Jensen, 2000; Simovska, Jensen, 2003). Em
relação ao álcool, esta dimensão pode ser sobre desenvolver uma responsabilidade social
partilhada, desenvolvendo regras para o comportamento aceitável entre os alunos na turma, os
alunos trabalharem em conjunto com os adultos (e.g. pais ou membros da comunidade local) ou
210

organizarem acontecimentos sociais depois da escola, etc. (Simovska, Jensen, 2003).
Esta área de conhecimento é crucial para a orientação para a saúde orientada para a
acção dentro da escola promotora de saúde democrática. Também inclui conhecimento sobre
como é que as estruturas cooperam, como desenvolver e organizar estratégias, como analisar e
usar relações de poder, etc. Esses aspectos importantes do conhecimento estão particularmente
relacionados com o campo da psicologia e sociologia. É importante relembrar que quando se
desenvolvem estratégias para a mudança, é extremamente importante pensar sobre o
conhecimento, preocupando-se com o alcance do problema e não apenas com as causas. Essas
diferentes dimensões do conhecimento poderão ser vistas em ligação uma com a outra,
dependendo das condições relacionadas com a saúde dentro das quais os alunos agem
(Simovska, Jensen, 2003).

A quarta dimensão: Para onde vamos? – conhecimento sobre alternativas e visões
A quarta dimensão integra os últimos quatro pontos do quadro 2.10. Trata do
desenvolvimento de ideias, sonhos e percepções dos alunos sobre a sua vida futura e a
sociedade em que irão crescer (ponto 5) (Jensen, 1994 b).
Um importante pré-requisito para a vontade e habilidade para agir e iniciar a mudança é
que a pessoa tenha possibilidades reais - incluindo o suporte necessário e energia excedente –
para desenvolver e moldar os seus próprios sonhos e ideias para o futuro em relação à sua
própria vida, trabalho, família e sociedade. Esta dimensão pode incluir conhecimento sobre as
circunstâncias na vizinhança da escola ou sobre como é que os assuntos são tratados nas
outras culturas, próximas e longe, desde que o conhecimento sobre essas circunstâncias possa
ser uma boa fonte de inspiração para desenvolver as nossas próprias visões (Jensen, 2000;
Simovska, Jensen, 2003).
Também é importante (ponto 6, quadro 2.10) que seja permitida a imaginação para
germinar um conjunto de possíveis acções saudáveis, para atingir algumas visões que foram
esboçadas. É de grande importância que todas as propostas sejam trazidas para discussão. Em
relação com os dois últimos pontos do quadro 2.10, as diferentes acções são discutidas em
relação com os seus efeitos e barreiras que podem surgir e, finalmente, é decidido uma ou mais
acções para desenvolver (Jensen, 1994 b).
Na figura 2.13, a informação tradicional em saúde deve ser colocada ao longo do eixo
da primeira dimensão – relacionar o conhecimento sobre os efeitos das condições de saúde.
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Neste tipo de informação a abordagem científica é dominante, e a atenção é focada na aquisição
de conhecimentos pelos alunos sobre o facto de que há sérios problemas de saúde que os
podem afectar, sobre a velocidade com que esses problemas estão a evoluir, que estilos de
comportamento levam a ter risco para a doença, etc.. Este tipo de conhecimento, especialmente
quando é a única dimensão do conhecimento que os alunos possuem, não promove acções e,
como consequência, não promove a capacitação dos alunos e a competência de acção. É
necessário insistir na inclusão da análise causal e nas maneiras de produzir mudanças dentro da
educação para a saúde (e ambiente) (Jensen, 2000).

2.4.2.2. A metodologia S- IVAM
É importante compreender como é que os professores e os alunos realmente tomam
parte na resolução dos problemas com os quais podem desenvolver a competência de acção
(Jensen, 1997 a). A abordagem S – IVAM (Selecção do problema – Investigação, Visão, Acção e
Mudança) (quadro 2.11) tem sido desenvolvida como um instrumento prático que pode ser
usado nas escolas para estruturar as actividades de promoção da saúde e facilitar a participação
dos alunos, com o objectivo de desenvolver a sua competência de acção. Este instrumento
assume um número de perspectivas que podem ser tratadas num projecto ou metodologia de
ensino dentro das áreas da saúde (e ambiente) (Jensen, 1997 a; Simovska, Jensen, 2003). Em
1995, o Ministério da Educação Dinamarquês, incorporou a abordagem IVAM no currículo
nacional da educação para a saúde (Jensen, 2000).
Quadro 2.11: Abordagem IVAM (Investigações, Visões, Acções & Mudança) (Jensen, 1995; 1997 a;
Simovska, Jensen, 2003)
A: Investigação do tema

porque é importante para nós?

qual é o seu significado para nós/outros? – agora/ no futuro?

que influência têm os estilos de vida e as condições de vida?

a que influencias estamos expostos e porquê?

como eram as coisas antes e porque mudaram?
B: Desenvolvimento de visões

que alternativas são imagináveis?

como são as condições nos outros países e culturas?

que alternativas preferimos e porquê?
C: Acção e mudança

que mudanças nos trazem para mais próximo das nossas visões?
Mudanças dentro de nós próprios, na turma e na sociedade?

que possibilidades de acção existem para realizar estas mudanças?

que barreiras nos podem impedir de realizar essas acções?

que barreiras podem impedir as acções de resultar em mudanças?

que acções iremos iniciar?

como vamos escolher avaliar essas acções?
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Segundo Jensen e colaboradores (Jensen, 1995; 1997 a; Simovska, Jensen, 2003), a
primeira parte do modelo ilustra as questões que os alunos deverão dirigir para atingir uma
percepção partilhada (comum) sobre o que é realmente o problema actual com que estão a
trabalhar. Os alunos têm que ser activamente envolvidos na escolha do problema e procurar
uma resposta sobre porque razão este problema é importante para eles. Também deverão
trabalhar com a dimensão histórica, pois, para serem capazes de concluir como é que as
condições actuais ou um dado desenvolvimento é influenciado, é importante compreenderem
quais são as determinantes que contribuíram, ao longo do tempo, para o desenvolvimento
dessas condições. Por outras palavras, uma mudança de perspectiva torna necessário olhar para
as condições numa perspectiva de desenvolvimento.
Também é importante a perspectiva das ciências sociais para clarificar as causas por
trás do problema. Recorde-se que mesmo quando o problema se manifesta numa sala de aula
ou na escola (seja em relação ao álcool, à qualidade da água para beber, estar relacionado com
lombrigas ou com o clima social entre alunos), as causas subjacentes irão muitas vezes surgir
fora desses locais. Aqui, como já foi referido, são importantes os métodos de observação social
para mostrar as estruturas económicas, culturais e sociais em que se desenvolvem (Jensen,
1995; 1997 a; Simovska, Jensen, 2003).
A segunda parte (segunda caixa no quadro 2.11) trata do desenvolvimento das visões
sobre como é que as condições em que se trabalha e que gostaríamos de mudar poderiam ser
vistas no futuro. Este ponto trata do desenvolvimento das ideias, percepções e visões dos alunos
sobre a sua vida futura e a sociedade em que eles irão crescer.
De acordo com a terceira parte, também é importante que haja um espaço para a
imaginação, para promover a profusão de uma grande quantidade de acções possíveis
relacionadas com a possibilidade de atingir algumas dessas visões que têm sido desenvolvidas.
É de grande importância que todas as sugestões feitas pelos alunos sejam tomadas em
consideração na discussão. Algumas das acções serão desenvolvidas pelos próprios alunos,
enquanto outras exigirão uma colaboração próxima com os professores, pais e pessoas chave da
comunidade local. As diferentes possibilidades de acção deverão ser discutidas em relação com
os seus potenciais resultados e barreiras que podem surgir. Finalmente, deverá ser tomada a
decisão para realizar uma ou mais acções.
Os investigadores salientam que em vez de olhar para as questões das caixas como
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objectivos para serem trabalhados por uma ordem, o processo pode ser descrito, como já
referido, como um circulo, ou talvez uma espiral, onde as pessoas vão e vêm a certos pontos
várias vezes para os elaborar no futuro. Estas perspectivas não implicam que a tarefa do
professor se torne mais fácil ou menos excitante ou que o papel do professor se deverá tornar
menos importante. A mudança é encontrar um equilíbrio onde os alunos estão envolvidos como
parceiros activos e são levados a sério mas, ao mesmo tempo, os professores têm um
importante papel a desempenhar no diálogo educativo com os alunos durante o processo de
ensino/ aprendizagem. Sem parceiros de diálogo qualificados os alunos poderão não ser
capazes de desenvolver as suas próprias atitudes e compreensões e, como consequência, a sua

competência de acção.
A partir deste modelo é possível clarificar que tipo de insights o professor e os materiais
de ensino deverão procurar proporcionar. Como o conhecimento inter-sujeitos procurado
arduamente integra elementos científicos, sociais e históricos e os alunos obtêm melhor esses
insights se lhes for permitido serem eles próprios a ganharem experiência com as questões,
trabalhando em projectos, o papel do professor consiste, em grande parte, em funcionar como
consultor dos alunos, em vez de apenas os sobrecarregar com factos pesados. Todavia, isto não
significa que as exigências do professor sejam diminuídas e que o conhecimento profissional do
professor deva ter um papel menos importante no seu trabalho. Talvez, mesmo, o contrário seja
verdade. O professor deverá estar em posição de fazer o papel de consultor e, além disso, a
partir da sua própria experiência e talento ser capaz de perceber as condições e os problemas
de saúde actuais a partir de um ponto de vista inter-subjectivo. Essas são as principais
mudanças para o futuro da formação inicial e contínua de professores em educação para a
saúde e também para a investigação pedagógica (Jensen, 1995).

2.4.2.3. Acções versus mudança
Jensen (1994 b) realça que é importante distinguir entre a realização de acções e as
mudanças que essas acções procuram atingir e há uma incrível diferença entre uma educação
cujo objectivo é “apenas” realizar acções e uma educação cujo objectivo é mudar as condições
de alguma coisa através de acções. Este aspecto é igualmente válido quer as mudanças
desejadas tenham alguma coisa a ver com os alunos/ hábitos do próprio aluno e estilos de vida
ou quer as mudanças pensadas sejam para ser encontradas na escola ou na comunidade.
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Um exemplo que clarifica a diferença entre acções e mudança, é trabalhar com uma
condição de saúde/ ambiente destrutiva na comunidade envolvente. Estas acções podem, de
alguma maneira, fazer parecer que tentar influenciar e mudar essa condição é uma tarefa
distante que não é possível obter (e.g. diminuir o tráfego numa rua junto à escola; formar um
clube para jovens; parar a poluição num lago local). No entanto, o investigador argumenta que o
facto dos alunos ganharem experiência na escola a partir da “sociedade real” não deverá ser
subestimado, se o objectivo é que através do ensino se possa aumentar a sua habilidade para
participar no processo democrático de tomada de decisão. Este também será o caso quando se
tratar de problemas que têm as suas rotas na comunidade real e no seu desenvolvimento.
Jensen refere, também, que muitas vezes as acções não levam às mudanças que eram
esperadas. Neste caso, é de grande importância que o professor contribua através da
clarificação, discussão e colocação do foco nas barreiras que surgem ao longo do percurso na
escola ou na comunidade. Este é um pré-requisito definitivo para os alunos se tornarem
conhecedores e talvez escolherem diferentes maneiras de agir ou decidam agir noutra altura. O
investigador salienta que talvez o facto dos alunos ao longo do percurso atravessarem barreiras
que são avaliadas e discutidas seja o maior elemento na construção da sua competência de

acção.
Outra das barreiras típicas dentro deste campo assinalada por Jensen, é que as acções
que se desenvolvem nem sempre são parte de uma estratégia global que tinha sido previamente
discutida e considerada e as coisas são iniciadas sem se pensar no processo. Em tais casos, é
importante avaliar durante o processo e aprender a partir dos erros para se ser capaz de
rectificar as suas próprias acções da próxima vez.
Outra barreira referida é raramente se dividir as acções em “partes de acções”, que são
mais claras. Se isto não é feito, os grandes problemas podem parecer demasiado extensos para
os incluir num plano de ensino orientado para a acção. Jensen, dá o exemplo de “Resolver a
guerra nas Balcãs”. Este objectivo foi visto como utópico para querer tratar numa sala de aula
Dinamarquesa, apesar do facto dos mesmos alunos verem isso talvez como um dos factores que
mais reduz a sua qualidade de vida no dia-a-dia, a juntar à cobertura diária da guerra pelos
media. Um exemplo das diferentes maneiras para contribuir para a paz nas Balcãs, dividindo o
problema em “partes de acções” claras, poderá ser trabalhar para aumentar a colaboração
internacional e intercultural, entre outras coisas através do estabelecimento de “escolas amigas
e turmas de outras culturas” (e.g., de áreas de guerra destruídas).
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2.4.3. O processo de participação dos alunos na metodologia S - IVAM
Jensen (2000) examina criticamente o conceito de participação dos alunos que tem sido
disseminado em educação e apresenta um modelo de uma abordagem sistémica para uma
discussão futura e o desenvolvimento do conceito. A noção muito popularizada de que os

grupos-alvo deverão ser directamente envolvidos como agentes activos nos processos de
educação para a saúde e ambiente – como pode ser observado muitas vezes no ensino nas
escolas e dentro de muitas organizações de saúde (e ambiente) públicas e privadas – levou
Jensen salientar a necessidade de atingir uma discussão mais diferenciada sobre o que é
realmente o termo.
Segundo o investigador, a primeira razão para o forte desejo de envolver os grupos-alvo, e
a que é mais vezes apresentada, está relacionada com reflexões sobre os efeitos de certas
actividades que puxam activamente os grupos-alvo para dentro do processo originando-lhes, com
maior probabilidade, um sentimento de posse sobre o projecto ou área de investigação. Este

sentimento de posse aumenta a probabilidade das actividades deixarem características
permanentes no grupo-alvo, na forma de mudança de práticas, comportamento ou acção. A
segunda razão, são os benefícios potenciais para a democracia e a educação liberal que tais
abordagens orientadas para o envolvimento podem facilitar. Além disso, ainda podem ser
adicionadas considerações éticas relacionadas com a obrigação de envolver os participantes
num processo que está centralmente relacionado com as suas próprias vidas.
A participação é um pré-requisito para desenvolver a competência de acção nos alunos e
um resultado desse processo. Uma das ligações chave entre os conceitos de competência de

acção e participação dos alunos é a noção de acção. Claro que a acção é impossível sem
participação (Simovska, 2000). Na teoria educativa e na prática educativa da RNEPS
dinamarquesa o sucesso em envolver os alunos desde o início, está relacionado com o
desenvolvimento da sua competência de acção. Nestas escolas, a motivação para o

envolvimento dos alunos estava principalmente relacionada com a eficácia e foi muito
influenciada pelas experiências que mostraram que a participação dos alunos é a pré-condição
mais decisiva para despertar e desenvolver o seu envolvimento e para o conhecimento ganho
pelos alunos ser totalmente aplicável. Como consequência, na base desta experiência, a

competência de acção é uma habilidade para ser activamente adquirida e não apenas uma
competência para ser simplesmente “passada” por alguém e passivamente recebida (Jensen,
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2000).
Jensen (2000) salienta que há uma tendência para conceber e referir-se à influência e

envolvimento dos alunos a um nível muito vago e geral e que esses termos muitas vezes têm
significados diversos e ambíguos. Frases tais como “começar com os alunos”, “ligado aos
alunos”, “co-determinação”, “influência” e “usar o envolvimento” são muitas vezes usadas,
mais ou menos ao acaso, sem uma definição cuidadosa nas discussões. Simovska, Jensen
(2003) referem que muitas vezes o termo participação significa envolvimento dos alunos em
diferentes grupos ou actividades. No ambiente da escola é muitas vezes usado para referir a
interactividade e jovialidade das estratégias de ensino vistas como conduzindo ao aumento da
motivação dos alunos. Por vezes, a participação simplesmente significa fazer parte de
discussões e debates, enquanto noutras ocasiões implica partilhar poder na tomada de decisões.
Os investigadores argumentam que a participação genuína na aprendizagem, focada no
desenvolvimento dos significados, reflexão crítica e interacção entre o indivíduo e a sociedade é
vista como um dos elementos cruciais do ensino democrático orientado para acção. Como
consequência, para a educação para a saúde e a promoção da saúde nas escolas ser
caracterizada como verdadeiramente democrática, os alunos deverão influenciar activamente o
conteúdo e o processo da sua aprendizagem.
Jensen (2000) inicia a discussão sobre a questão do envolvimento e participação em
educação para a saúde (ambiente), com a discussão sobre o conceito de saúde (figura 2.14).

+ Saúde
Influência visando
atingir visões

+ influência

- influência

Influência só como
um meio

- Saúde

Figura 2.14: Influência em relação à definição de saúde (Jensen, 2000, p.223)
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De acordo com o investigador, o eixo horizontal da figura 2.14 ilustra o grau com que o
grupo alvo está envolvido. O lado direito é a visão de que é necessário envolver o grupo alvo, por
isso, no futuro deve haver um movimento para a esquerda ao longo deste eixo, para o maior
grau de envolvimento, como é a tendência geral da sociedade e o desejo para o futuro da
educação para a saúde e ambiente. O eixo vertical mostra a extensão com que o diálogo ou a
influência poderá aplicar-se ao conceito de saúde em si. Por outras palavras, este eixo cobre a
discussão sobre se estamos a operar com um conceito de saúde fechado ou aberto.
No fim do outro lado do eixo vertical, a definição do conceito de saúde está aberta a
discussão e o grupo-alvo está envolvido nesta parte do processo de educação para a saúde – isto
é, num conceito aberto de saúde. No outro lado deste eixo, a definição de saúde é fixa e não
aberta a discussão; aqui estamos a olhar para o conceito de saúde “fechado”. Jensen
argumenta o seguinte em relação a este modelo (p. 223):
A maior parte das tendências no campo actual da educação para a saúde podem ser colocadas no
quadrante inferior esquerdo. O diálogo ou a influência estão restritos ou limitados à parte de baixo,
como consequência estão relacionados com outros factores para além do conceito de saúde em si.
Por outras palavras, o envolvimento e a participação são exclusivamente vistos como um meio para
atingir os objectivos que já tinham sido estabelecidos e determinados por especialistas externos (e
geralmente descritos como uma mudança particular no comportamento dos alunos). (…) Neste
ponto não irei entrar numa discussão crítica sobre se alguém deverá trabalhar com conceitos
abertos ou fechados de saúde (ou ambiente ou sustentabilidade, etc.), embora de qualquer modo eu
tenha argumentado que começar com a definição da WHO de saúde leva a um conceito aberto de
saúde e que tal conceito também significa que o envolvimento e a participação dos alunos deverá
envolver a discussão das definições do conceito de saúde em si (Jensen, 1997).

Rifkin aponta 3 características chave de qualquer actividade para se qualificar como
participação. Primeiro, a participação tem que ser activa; a simples recepção (de serviços de
saúde) não pode ser chamada participação. Segundo, a participação envolve escolha: o potencial
para controlar situações relacionadas com a saúde está incluído na participação. Terceiro, a
escolha tem que ser potencialmente eficaz: sem mecanismos próprios para a sua actualização, o
assunto da escolha não tem significado (é sem sentido) (Simovska, 2000; Simovska, Jensen,
2003).
Segundo Jensen (2000) a participação dos alunos é muitas vezes igualizada à

determinação dos alunos, que é a ideia que o grupo-alvo deverá formular as suas visões mais ou
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menos sem ajuda, trabalhar e planificar a acção e tratar de um mundo em mudança. Muitas
experiências com o envolvimento dos alunos indicam que é realmente necessário que o
professor se envolva a si próprio no processo e no diálogo como um parceiro responsável, mas
que respeita os alunos. Os alunos, quando tentam desenvolver as suas visões e atitudes,
necessitam de um parceiro que desafia, que os pode mudar e com quem eles podem por à
prova as suas visões.
Roger Hart, um investigador dos Estados Unidos em teoria e prática sobre o envolvimento
de cidadãos jovens no desenvolvimento da comunidade, construiu a metáfora da escada de

participação para salientar a distinção entre os vários níveis de não – participação, por um lado,
e as diferentes formas de participação, por outro (figura 2.15). Os degraus mais elevados da
escada, expressam graus cada vez maiores de iniciativa e tomada de decisão independente
pelas crianças e diferentes modos de cooperação com os adultos.

8 Crianças iniciam,
partilham as decisões
com os adultos

6 Adultos iniciam,
partilham as decisões
com as crianças
5 Adultos consultam e
informam (Consulted and
informed)
Adultos decidem, mas
informam
(Assigned but informed)

Não existe participação

3 Participação
simbólica(Tokenism)

Graus de participação

7 Crianças iniciam
e dirigem

2 Decoração

1 Manipulação

Figura 2.15: Escada de Participação das Crianças (Hart, 1997, p.41)

A primeira linha orientadora quando o objectivo é a participação dos alunos, é evitar
trabalhar os três níveis mais baixos da Escada de Hart – degraus de não participação. A
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Manipulação dos alunos, primeiro degrau da escada, ocorre quando eles não compreendem os
problemas e, como consequência, não compreendem as suas acções.
De acordo com Hart (1992), acontece um exemplo de manipulação quando as crianças
do infantário transportam placares políticos sobre o impacto das políticas sociais nas crianças
sem compreenderem as suas acções, embora ele defenda que “pode ser mais preciso chamálas [a essas acções] mal orientadas em vez de manipulativas” (p.8). Outro tipo de manipulação
é quando os alunos são consultados mas não lhes é dado nenhum feedback. É possível observar
vários exemplos deste tipo de manipulação nas escolas Portuguesas em que o processo de
análise não é partilhado com os alunos e, como resultado, eles não têm ideia nenhuma sobre
como é que as suas ideias iniciais foram aplicadas. Estamos perante esse caso quando, por
exemplo, os professores encorajam os alunos a investigarem as suas ideias iniciais em relação a
um tema que seleccionaram previamente e depois não lhes permitem que apliquem essas ideias
na selecção das actividades de investigação e na planificação do seu projecto de educação
sexual. Pode acontecer o mesmo na planificação da acção quando a aplicação das visões (dos
sonhos) dos alunos não é um processo claramente definido.
A Decoração é vista, de acordo com Hart (1992, 1997), quando os alunos, por exemplo,
vestem fardas ou T-shirts e cantam ou dançam com logótipos que promovem uma causa
específica, mas têm pouca noção sobre o que é a causa na realidade e não tiveram
envolvimento na organização do evento. Nesta situação, os adultos aparentam que os alunos
estão envolvidos na sugestão da causa mas, de facto, a causa foi sugerida pelos adultos que
tomaram todas as decisões.
Na Participação Simbólica (Tokenism), os alunos parecem ter voz mas de facto têm pouca
ou nenhuma hipótese de dizer o que querem fazer ou como desejam participar. “A participação
simbólica (Tokenism) é um assunto com que é particularmente difícil lidar, porque é muitas
vezes realizado por adultos que estão fortemente comprometidos em dar voz às crianças mas
não começaram a pensar cuidadosamente e auto-criticamente sobre como fazer isso” (Hart,
1997, p.41). Hart (1992, 1997) recomenda que é necessário olhar cuidadosamente para a
participação das crianças nas conferências, porque é comum para uma criança encantadora ser
seleccionada pelos adultos para se sentar num painel, com pouca ou nenhuma preparação
profunda sobre o tema ou sem qualquer oportunidade para falar com os seus pares sobre o que
está a representar nas conferências. Ele afirma que “se não for dada nenhuma explicação à
audiência ou às crianças sobre como é que elas foram seleccionadas e que perspectivas das
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crianças elas representam, isto é geralmente uma indicação suficiente que o projecto não é um
verdadeiro exemplo de participação” (Hart, 1992, p.10).
Hart salienta que a participação dos alunos é impropriamente usada em muitos contextos
– dentro e fora do mundo escolar e educação, e argumenta que um número de actividades
muitas vezes designadas “envolvimento dos alunos” não têm nada a ver com envolvimento:
“Lamentavelmente, embora a participação das crianças e jovens ocorra em diferentes graus à
volta do mundo, é muita vezes explorativa e frívola” (Hart, 1992, p.4). Por outro lado, a premissa
básica de Hart sobre o que é que as pessoas jovens podem adquirir é optimista: “… as pessoas
jovens podem desenhar e gerir projectos complexos em conjunto se sentem algum sentimento
de poder sobre ele. Se as pessoas jovens pelo menos não desenham parcialmente os objectivos
dos projectos por si próprios, não têm probabilidade de demonstrar a grande competência que
possuem” (Hart, 1992, p.5). A mudança que enfrentam os adultos (i.e., o professor), como
consequência é criar um espaço em que os alunos possam demonstrar a sua competência
(Jensen, 2000).
O princípio mais importante na determinação do nível de participação deverá ser a
escolha do aluno. Idealmente, as crianças deverão ser capazes de determinar o quanto
gostavam de estar envolvidas, enquanto deverão ser proporcionadas condições para optimizar a
oportunidade para todas as crianças participarem ao mais alto nível da sua habilidade e desejo.
Todavia, na prática, um número de determinantes influencia o nível de participação, tais como: a
sociedade global e a cultura da escola; assuntos específicos que estão a ser tratados no ensino;
e as competências e capacidades dos professores (Simovska, Jensen, 2003).
Alguns dos princípios do processo democrático que permitem um nível aceitável da
participação dos alunos, como sugerido por Hart incluem os seguintes aspectos (Simovska,
Jensen, 2003, p.30-31):
 Os alunos deverão estar voluntariamente no projecto, depois de lhes ter sido explicado os objectivos.
 As relações de poder na estrutura organizativa do projecto deverão ser transparentes e claras para os
alunos, desde o início.
 As regras deverão ser estabelecidas através do diálogo. Isto não significa que os adultos não possam
impor algumas regras; isso é um reflexo inevitável das relações de poder e das diferentes
responsabilidades dos adultos em qualquer sociedade. Todavia, as regras estabelecidas no processo
deverão ser transparentes e qualquer membro do grupo deverá ser livre para pedir a discussão de
qualquer regra em qualquer altura.
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 Os alunos deverão ter uma ampla variedade de oportunidades diferentes para participar de acordo
com os seus interesses, experiências e habilidades.
 O processo inteiro do projecto deverá ser transparente e actualizado à medida que o projecto se
desenvolve. Deverá ser explicado aos alunos a importância de todas as fases. Embora isto possa ser
respeitado, deverá ser proporcionado um equilíbrio para diferentes considerações e objectivos
educacionais. Outra vez, a transparência, os princípios democráticos e o diálogo são estratégias
adequadas para tomar decisões deste tipo.

2.4.3.1. Matriz de participação
Bjarne Bruun Jensen, um investigador Dinamarquês em educação para a saúde (e
ambiente) orientada para a acção e participação, criou um instrumento prático para tornar
operacional a participação dos alunos em projectos de educação para a saúde (e ambiente).
Este instrumento representa a simplificação dos graus de participação da Escada de Hart (cinco
degraus), cruzados com um número de colunas que ilustram questões ou áreas de tomada de
decisão que podem ser incluídas nas actividades de ensino (quadro 2.12).
Quadro 2.12: Áreas e graus de participação dos alunos nos projectos orientados para a acção (Jensen,
2000; Simovska, Jensen, 2003)
Participação no
projecto

Escolha
do tópico
geral

Aspectos do
tópico
seleccionados

Investigações

Visões/
Objectivos
visionários

Acções

Avaliação/
Follow up

 Alunos sugerem
 Decidem em
conjunto com os
professores
 Alunos sugerem
 Decidem por si
próprios
 Professores
sugerem
 Decidem em
conjunto com os
alunos
 Professores
decidem
 Consultam os
alunos
 Professores
decidem por si
próprios

De acordo com Jensen e colaboradores (Jensen, 2000; Simovska, Jensen, 2003), a
participação genuína dos alunos tem como principal objectivo a sua socialização através de um
processo democrático de tomada de decisões em conjunto com os outros, atingindo a partilha
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de objectivos e significados e, também, o desenvolvimento de competências emocionais e
pessoais. Os investigadores argumentam que a participação genuína dos alunos não significa,
todavia, que eles tenham que tomar todas as decisões por si próprios.
Jensen (2000) defende que o nível de base do quadro 2.12 (não - participação) tem sido
incluído para tornar claro que em alguns casos, por uma razão ou outra, a participação não é
possível. Nos quatro níveis seguintes de co-determinação, embora os limites entre eles possam
ser fluidos, representam diferentes tipos ideais. O primeiro refere-se a uma situação em que o
professor apresenta uma proposta que é aceite pelos alunos sem muita discussão e os outros
três níveis são distinguidos um do outro pela combinação de: (1) quem coloca a ideia ou
proposta para discussão, e (2) quem realmente toma a decisão final. Segundo Jensen esses três
níveis têm sido importantes no contexto da escola, porque há algumas vezes o pressuposto
implícito que qualquer princípio de envolvimento dos alunos exclui quase por si que seja o
professor a apresentar a proposta como base para a discussão. O ponto importante a focar aqui,
pensamos, é o subsequente diálogo e discussão que tem que ser desenvolvido com respeito
pelo grupo-alvo. É importante insistir que os parceiros que estão a trabalhar em conjunto (o que
também inclui o grupo-alvo) deverão gastar algum tempo a discutir como e em relação a que

questões e decisões eles irão incluir o aspecto do envolvimento.
Jensen (2000) refere que no contexto de escola, o nível mais elevado da matriz enfatiza
como é necessário o professor aparecer como um adulto responsável com as suas opiniões
próprias, quando está envolvido num projecto construído à volta da participação dos alunos. Por
mais que os alunos estejam envolvidos por si próprios, o mais importante, presumivelmente,
será o professor ser visível e ter um papel activo nas discussões. Para enfatizar a importância
desta visão democrática da participação, Jensen cita Hart (p. 226):
A colaboração produtiva entre os jovens e os mais velhos deverá ser o núcleo de qualquer sociedade
democrática que se deseja melhorar a si própria, embora proporcione continuidade entre o passado,
o presente e o futuro.

Em seguida, será apresentado um exemplo da aplicação da matriz a um projecto EPS
desenvolvido em 1998 por um grupo de professores, ajudado por um consultor (Jensen, 2000).
Alguns alunos começaram por escolher uma situação de saúde da vida real que significava
alguma coisa para eles – falar sobre o alcoolismo e a solidão – e delinearam a visão da
comunidade local em que existia uma ampla variedade de actividades de tempo livre: formarem
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um clube para as crianças da escola, fora das horas da escola; construírem um troço de
ciclocrosse fechado para a escola; construírem uma piscina na área, etc.. Se for aplicada a
matriz do quadro 2.12 a este projecto, a primeira coisa que se nota é que a participação no
projecto não foi voluntária (cruz na área do lado esquerdo em baixo). Segundo, os alunos, por si
próprios, concordaram sobre a base da discussão do conceito de saúde para escolher o tópico
que sentiram que era o mais importante para a sua saúde no futuro e sobre qual deles queriam
fazer alguma coisa (neste ponto estamos na segunda linha do topo). O mesmo processo foi
aplicado à fase da visão, onde os alunos desenvolveram as suas próprias ideias e visões e,
depois, foi-lhes pedido para apresentarem e encontrarem uma resposta para elas, em conjunto
com os outros alunos e o professor. O produto foi pensado por si próprios. O desenvolvimento do
plano de acção e a selecção das acções para serem realizadas, envolveram uma colaboração
próxima entre alunos e professores. Os professores fizeram um número de propostas que foram
depois discutidas em comum e ou aprovadas ou rejeitadas. Os alunos também fizeram
sugestões que, como as outras, foram discutidas e ou aceites ou rejeitadas pelos professores e
alunos em comum. Por outras palavras, esses processos moveram-se entre o degrau do topo da
escada e a terceira a contar do topo. As destrezas profissionais e académicas dos professores
foram muito válidas para os planos de acção que foram desenvolvidos. O mesmo aplica-se à
criatividade e entusiasmo dos alunos. Os professores tiveram cuidado com a avaliação, mas os
professores e alunos em conjunto também podiam ter feito isso e bem.
Esta matriz pode ajudar a planificar e organizar os projectos e também pode levar a uma
preparação mais fácil para os professores, porque se o seguirem não precisarão gastar muita
energia para tentar encontrar um equilíbrio entre os inputes do professor e o trabalho feito pelos
seus próprios alunos.
Sumário
Neste subcapítulo foi clarificada a metodologia da educação para a saúde (e ambiente)

democrática e orientada para a acção e participação, como uma alternativa à educação para a
saúde tradicional, moralista, orientada para a modificação de comportamentos. O conceito chave
na abordagem democrática é o conceito de competência de acção que se refere às habilidades e
motivação dos alunos para agir de maneira a gerar e facilitar mudanças de promoção da saúde.
Têm sido referidos quatro elementos para definir e operacionalizar o conceito de competência de

acção: insight e conhecimento, comprometimento, visões e experiências de acção.
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As experiências de acção parecem ser um passo vital no desenvolvimento da

competência de acção. Por isso, deu-se particular ênfase ao significado de acção. Uma acção
deve ser premeditadamente dirigida para resolver um problema e deve ser decidida por quem a
vai desenvolver. Para clarificar este conceito foi demarcada a acção dos conceitos de mudança
de comportamento e de actividade. Também foram enumeradas algumas das várias barreiras
que podem impedir a acção de gerar mudança.
O conhecimento orientado para a acção em educação para a saúde envolve quatro
dimensões: (1) efeitos do problema; (2) causas; (3) estratégias de mudança; e (4) visões. A
metodologia do processo de ensino/ aprendizagem que trabalha o conhecimento orientado para
a acção é a abordagem S – IVAM de Bjarne Bruun Jensen (Selecção do problema –
Investigação, Visão, Acção & Mudança) que inclui nove perspectivas para serem tratadas nos
projectos: (1) com que temas se deverá trabalhar; (2) Com que problemas dentro do tema em
questão deveremos trabalhar; (3) quais são as causas desse problema; (4) porque é que isto se
tornou um problema; (5) que alternativas se podem imaginar; (6) que planos de acção existem
para obter essas alternativas; (7) que barreiras surgirão ao longo dessas acções; (8) que acções
serão iniciadas; e (9) como vamos escolher avaliar essas acções.
O princípio de incluir os alunos como parceiros activos e participativos no processo de

ensino/ aprendizagem orientado para a acção baseia-se no pressuposto de que a participação é
um pré-requisito para desenvolver a competência de acção nos alunos e um resultado desse
processo. O tipo de participação dos alunos nas várias fases do projecto pode ser analisado em
função de quem sugere e quem decide, desde um nível de não participação, que significa, "o
professor decide por si próprio", até um nível progressivamente cada vez maior de participação:
"o professor decide consultando os alunos"; "o professor sugere e decide em conjunto com os
alunos"; "os alunos sugerem e decidem" e "os alunos sugerem e decidem com o professor".
A perspectiva democrática não sugere que as exigências dos professores são diminuídas
ou que o conhecimento dos professores sobre a saúde e os problemas de saúde poderão ter um
papel menos importante. Pelo contrário, os professores deverão estar em posição para agir
como suporte dos alunos e, ao mesmo tempo, a partir das suas próprias experiências e
competência, deverão ser capazes de reflectir nas condições actuais e problemas relacionados
com a saúde a partir de um ponto de vista interdisciplinar e orientado para a acção.
A abordagem de ensino orientado para a acção e participação que tem sido
desenvolvida e discutida neste sub-capítulo incorpora os fundamentos principais da rede
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conceptual para a parte empírica deste projecto. A formação contínua de professores trabalhou
esta abordagem conceptual que constituiu a base partilhada pelos professores das várias
escolas e turmas, para o trabalho de projecto sobre a educação sexual. Além disso, a mesma
rede conceptual foi usada para organizar a estrutura básica do website do projecto.
2.5. Caracterização internacional de algumas linhas orientadoras ou
programas nacionais
Existem actualmente diferentes formas dos professores pensarem a educação sexual na
escola: há os que se baseiam simplesmente na omissão – a educação sexual é algo alheio à
escolaridade; os que consideram que a educação sexual é da responsabilidade de especialistas,
pelo que não são eles que devem actuar no sistema educativo, mas os de fora e os que
consideram que a educação sexual deve ser integrada no currículo a partir do momento em que
se considera que as dimensões afectiva e sexual fazem parte da formação integral da pessoa.
O objectivo deste subcapítulo é caracterizar alguns programas/ linhas orientadoras
nacionais actuais de educação sexual de vários países, apresentando para cada um deles o
contexto em que surgiu, o referencial teórico subjacente, os objectivos, o conteúdo do programa,
a metodologia proposta e o modo de integração do programa/ linhas orientadoras na escola.

2.5.1. Programa de Educação Afectivo- Sexual – Programa de Educación
Afectivo-Sexual Uhin Bare – Espanha
Contexto
Este programa foi elaborado, em 1996, para o ensino secundário obrigatório, por uma
Universidade – Euskal Herriko Unibertsitatea – do País Basco, Espanha, a convite da Comissão
Mista de Educação e Saúde do Governo Vasco (Zapiain, Quintana, Fernandez, 2000 b; Zapiain,
2002).
Primeiro, elaboraram-se os materiais para a aula (Zapiain, Quintana, Fernandez, 2000 a)
e, depois, o programa foi experimentado em nove centros piloto espalhados pela comunidade
autónoma. Esta experiência consistiu na formação de professores e na implementação
sequencial do programa. Em terceiro lugar, adequou-se o programa em função dos resultados
da experiência piloto e iniciou-se a fase de extensão (Zapiain, 2000 b).
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Referencial Teórico
Segundo os autores do programa Uhin Bare, as primeiras experiências afectivo emocionais inscrevem-se no desenvolvimento da própria identidade sexual, a forma de ser
mulher ou homem, de acordo com a experiência emocional do desejo sexual e dos afectos que
lhe estão associados. Assim, os objectivos do programa ajustam-se aos seguintes conceitos:
identidade sexual, desejo sexual e afectividade (Zapian, 2002). Zapian defende que dada a
natureza multidimensional da sexualidade que compreende aspectos biológicos, psicológicos,
antropológicos, sociais, etc., a metodologia do programa tem que ser necessariamente
transversal (Zapian et al., 2000 b, Zapian, 2003).
Na sua opinião, as características do desenvolvimento psicossexual dos adolescentes,
identificam uma série de questões que devem ser trabalhadas durante a escolaridade: as
diferentes formas de estar no mundo enquanto homem ou mulher reportam-se ao âmbito do
social e da ética das relações; a compreensão do desejo sexual e dos comportamentos
reportam-se às ciências; os afectos associados ao desejo sexual como o amor e o
enamoramento, a atracção, o apego e o erotismo, estão bem representados no âmbito da
literatura; a tomada de consciência da linguagem sexista e discriminatória e o rigor dos termos
técnicos e coloquiais correspondem ao domínio da linguagem; e a elaboração de uma ética
pessoal é do domínio da ética (Zapiain, 2003).
O programa Uhin Bare de educação afectivo – sexual define-se como um modelo de
educação democrático, científico, aberto e biográfico. Na perspectiva dos autores, é democrático,
porque respeita todas as formas de considerar a sexualidade humana numa sociedade
democrática e, como tal, é pluralista. É científico, porque se baseia no conhecimento científico
suficientemente avaliado. É aberto, porque se deve adaptar à realidade de cada centro escolar. É
biográfico, porque o que se pretende é oferecer recursos aos alunos para que tomem decisões
quando for o momento de integrarem na sua própria biografia os factos relacionados com a
experiência erótica (Zapiain e colaboradores 2000 b; Zapiain, 2003).

Objectivos
Segundo Zapian (2003) a intenção do programa é que, terminado o ensino secundário, os
alunos de ambos os sexos disponham dos recursos necessários para gerir as suas necessidades
afectivas e sexuais, de tal forma que o início das suas experiências seja satisfatório, responsável
e sem riscos. Neste âmbito, o primeiro conjunto de objectivos do programa está relacionado com
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a identidade sexual. O programa propõe potenciar o desenvolvimento da maneira própria de
estar no mundo, enquanto mulher ou enquanto homem, como resultado da sua própria

sexuação, que é a integração dos aspectos biológicos, psicológicos e culturais.
O segundo conjunto de objectivos está relacionado com o desejo sexual. O programa
propõe a criação de espaços ao longo de todo o período de escolarização, de acordo com o
desenvolvimento psicossocial correspondente, que permita aos alunos compreenderem a
natureza do desejo sexual e as formas de regulação. Tendo em atenção que a experiência do
desejo (entendido como uma experiência humana subjectiva e uma tendência para a acção que
se exprime nos comportamentos sexuais) e dos comportamentos sexuais fazem parte da
intimidade pessoal, sendo esta inviolável, a escolarização apenas pode transmitir referências que
ajudem os alunos a compreenderem e desenvolverem a sua própria intimidade sexual.
A terceira intenção do programa é criar ao longo da escolaridade espaços de elaboração
dos afectos, tanto os sexual – afectivos como os sócio – afectivos.

Conteúdos do programa
Os conteúdos do programa foram organizados em quatro âmbitos (Zapiain, 2003). O
primeiro âmbito são as Ciências onde se pode aprender: o conhecimento do corpo, as alterações
anatomo - fisiológicas e suas consequências na redefinição da identidade sexual; o
conhecimento sobre o desejo sexual; o conhecimento que ajude a reconhecer a experiência
própria e a elaborar a capacidade de regulação; a resposta sexual humana; a fecundidade, não
tanto na perspectiva do conhecimento da reprodução, mas da responsabilidade inerente às
novas capacidades fisiológicas em termos de paternidade – maternidade responsável; a
contracepção como recurso para separar fecundidade e satisfação erótica; e a saúde, em termos
de protecção própria e dos outros.
O segundo é o âmbito social, onde os alunos deverão trabalhar: a importância de
descobrir a maneira que cada pessoa tem de ser homem ou mulher em termos de identidade
sexual; os papéis de género e as relações entre mulheres e homens; a análise crítica das
relações entre os sexos; o conhecimento dos comportamentos sexuais, o auto-erotismo e o
erotismo partilhado; os aspectos sociais da fecundidade, a maternidade – paternidade
responsável e as gravidezes não desejadas; a liberdade sexual, compreensão e respeito pelas
diferentes formas de ser homem e mulher, ou seja, a compreensão da diversidade.
O terceiro âmbito é o da língua e literatura, que está relacionado com o vocabulário,
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linguagem coloquial, análise da linguagem sexista, análise de literatura relacionada com a
fenomenologia do erotismo e dos afectos relacionados com a sexuação, como a paixão, o
enamoramento, o apego, a atracção e os amores e desamores.
Finalmente, no âmbito da ética os alunos deverão trabalhar a ética das relações entre
sexos, incidindo particularmente na discriminação de género; abordar a violência, as agressões e
os abusos no âmbito dos comportamentos sexuais; trabalhar a ética no que respeita à
fecundidade, maternidade e paternidade responsáveis; e clarificar os valores associados à
sexualidade como a empatia, o apego, o altruísmo, o comportamento pró - social, a
solidariedade e a tolerância (dois destes valores são considerados mais importantes: a confiança
básica que emana da segurança do apego e garante a ausência de medo da intimidade, sendo
um ingrediente necessário para a experiência erótica partilhada; a empatia que faculta a
sensibilidade necessária para interpretar adequadamente as necessidades do outro em todos os
domínios da vida, em particular na experiência erótica).

Metodologia proposta
Segundo os autores do programa Uhin Bare, a educação sexual não deve centrar-se na
aplicação de um programa mas, no fundamental, trata-se de abrir um processo na escola que
normalize a abordagem da sexualidade. O programa proposto é aberto, para que o projecto
curricular central defina quais são as questões essenciais, expressas nos objectivos, que devem
ser trabalhadas ao longo dos quatro anos de educação sexual no ensino secundário. Para tal, o
programa propõe uma série de actividades que podem ser implementadas.
A proposta deste programa consiste em que cada centro escolar, enquanto comunidade
educativa (alunos, pais e professores), decida em relação à pertinência de integrar no currículo a
dimensão afectivo - sexual. Havendo tal acordo o programa apresentado é apenas um recurso
que pode contribuir para concretizar esse objectivo.
Os conteúdos que como a sexualidade são uma realidade multidimensional, devem ser
tratados de forma transversal. Por conteúdos, os autores não entendem exclusivamente os
conhecimentos mas, também, a elaboração de atitudes através de uma metodologia não
directiva. Não se trata de dar aulas de sexualidade, mas de criar espaços de elaboração das
questões significativas no processo de sexuação nestas idades.
A estrutura do programa (Zapiain e colaboradores, 2000 a, 2000b; Zapiain, 2003) baseiase na ideia apresentada anteriormente de que os temas centrais no desenvolvimento sexual dos
229

adolescentes são a identidade sexual, o desejo sexual e a afectividade. O programa apresenta a
elaboração desses temas centrais em seis núcleos de trabalho, como forma de levar à aula os
referidos conteúdos de forma manejável: (1) pessoas sexuadas; (2) desenvolvimento sexual; (3)
fecundidade e sexualidade; (4) comportamentos sexuais; (5) afectividade e sexualidade; e (6)
saúde sexual. Os autores sugerem que os três primeiros temas constituam o primeiro ciclo da
educação sexual e os outros três temas constituam um segundo ciclo.

Modo de integração do programa na escola
Há cinco requisitos necessários para integrar este programa no currículo escolar. O
primeiro, é a aceitação pela comunidade educativa (conselho escolar) da integração do
programa. O segundo, é a aprovação da integração do programa na escola pelos professores,
porque ele deve ser um projecto de escola. Embora a participação de cada professor possa
variar, em função da partilha de responsabilidades da própria escola, é importante que todos se
sintam comprometidos com o projecto. Os autores entendem o papel dos especialistas mais
como um apoio ao projecto, uma intervenção na formação dos professores e uma intervenção
especializada, mas, consideram que a responsabilidade directa da educação sexual na escola é
dos professores.
O terceiro requisito, é a formação de professores que deveria abordar os seguintes
tópicos: em torno do conceito de sexualidade, a procura de uma linguagem comum; as atitudes
em relação à sexualidade; o desenvolvimento psicossexual na adolescência; o programa Uhin

Bare de educação afectivo – sexual (princípios básicos e metodologia) e técnicas activas não
directivas na sala de aula.
A quarta exigência para integrar o programa é a criação de uma equipa coordenadora do
programa na escola. Dado o carácter transversal do programa e a metodologia, é importante que
os aspectos básicos da sexualidade sejam trabalhados a partir das diferentes disciplinas. A
principal dificuldade é a coordenação das actividades. A equipa coordenadora deveria ser
constituída por um representante da direcção, o orientador e representantes das áreas e os
responsáveis.
Para terminar, a última exigência é que exista a elaboração de um programa de
actividades pela escola que garanta a abordagem dos pontos essenciais para o cumprimento dos
objectivos. Os autores recomendam que o programa Uhin Bare é aberto e susceptível de ser
adaptado à realidade de cada escola, não deve ser uma aplicação mecânica de actividades.
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2.5.2. Material de referência Falar sobre Sexualidade e Relações Pessoais na
Escola – Talking about sexuality and personal relationships in school – Suécia
Contexto
Lentamente, a política nacional em educação sexual na escola foi desenvolvida com o
objectivo de proporcionar a mesma informação a todos. A sua introdução na escola foi
recomendada pelo governo em 1942, mas só em 1945 é que foi publicado o primeiro manual
oficial para os professores do ensino primário seguido, alguns anos depois, para os professores
do ensino secundário. Em 1956 a educação sexual tornou-se obrigatória (Nilsson, Sandstrom,
2001).
O Conselho para a Educação Sueco (Swedish Board of Education) publicou manuais para
os professores na área da sexualidade em 1945, 1949 e 1956 e fez revisões parciais em 1965
e 1966 (Boethius, 2000). Depois de uma fase estacionária nos anos 50, na década 60 os
assuntos relacionados com a sexualidade voltaram a surgir em força. Um relatório publicado em
1974 sobre a sexualidade e as relações pessoais e uma investigação nacional sobre os hábitos
sexuais, alterou as ideias sobre a sexualidade e as pessoas e as relações pré-maritais e a
homossexualidade tornaram-se mais aceitáveis. Foi alcançado um novo conceito de relações
pessoais, em parte, na tentativa de chegar a um consenso sobre um assunto controverso há
muito tempo. O relatório também defendeu uma abordagem da sexualidade centrada no
indivíduo e na responsabilidade pessoal. Foram recomendados novos métodos contraceptivos e,
em 1975, o Abortion Act, deu à mulher o direito de, com certas excepções, decidir se queria ou
não fazer um aborto (Nilsson, Sandstrom, 2001).
Em 1977, foi publicado um manual pelo Conselho Nacional de Educação, chamado

Educação nas Relações Pessoais, que resultou de dez anos de investigação. Este manual deu
um grande realce à ética e aprofundou esse assunto mais do que qualquer outro. Teve como
ponto de partida a ideia de que há valores comunitários partilhados na sociedade Sueca e, por
isso, formulou um conjunto de proposições como exemplo desses valores (Boethius, 2000). O
manual continha instruções muito detalhadas e compreensivas para o ensino da sexualidade e
das relações pessoais, aplicáveis aos alunos das escolas de todas as idades. Os objectivos eram
estabelecidos em termos de conhecimento da anatomia, fisiologia, psicologia, ética e relações
sociais. A sexualidade foi apresentada em termos gerais como parte integral da vida humana,
para ser vista como uma fonte de felicidade e prazer na relação com o outro indivíduo. Foi
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recomendado o ensino pelo diálogo em conjunto com a transmissão de conhecimentos. Os
alunos tinham que participar na sua construção. Ao mesmo tempo, a importância de comunicar
“factos” foi fortemente enfatizada e as instruções continham uma grande quantidade de
conselhos e sugestões para o conteúdo das lições (Nilsson, Sandstrom, 2001). De acordo com o
currículo nacional Sueco de 1994 e 1995, a sexualidade e as relações pessoais representam
uma área disciplinar de direito próprio, que deverá ser tratada dentro das várias disciplinas do
currículo. O Presidente da escola tinha o dever de assegurar que a educação nessa área fosse
proporcionada de acordo com o currículo (Lundgren, 2000). Dada a natureza prescritiva do
manual, as escolas tinham pouca possibilidade de adaptar o conteúdo às necessidades dos
alunos, mas, os objectivos apresentados estabeleciam uma atitude positiva face à sexualidade
(Nilsson, Sandstrom, 2001).
O livro para professores Amor! Tu podes realmente senti-lo, sabes isso! Falar sobre

sexualidade e relações pessoais na escola (Love! You can really feel it, you know! Talking about
sexuality and personal relationships at school) é um corpo de referência do material produzido
pela Agência Nacional para a Educação Sueca (Sweden’s National Agency for Education –
Skolverket, 2000). Este livro, foi publicado na Suécia em 1995 (tinha sido subsidiado pelo
governo em 1993) para substituir o manual de 1977. Os autores, enfatizaram que não é um
guia para os professores, como os anteriores, mas uma colecção de factos e opiniões. Também
enfatizaram a importância das discussões realizadas com os professores e as entrevistas com
raparigas e rapazes, que deram uma perspectiva clara dos jovens sobre o material a ser
publicado.
O principal objectivo deste livro foi oferecer material que estivesse muito próximo da
situação de vida actual das pessoas jovens. Foi traduzido para ser usado em diferentes países,
desde a Estónia ao Japão e, em 1997, a Associação Mundial de Sexologia recompensou o livro
com uma menção honrosa “o melhor programa de educação sexual” (Beijer, Bolin, 2001). A

Agência Nacional para a Educação recomendou que o livro não é um inventário de métodos,
embora os métodos apareçam como exemplos, nem oferece uma investigação compreensiva
sobre o conhecimento na área. Como consequência, ele deverá ser visto como proporcionando o
ponto de partida para essa procura no futuro (Lundgren, 2000). Todo o material está desenhado
para aumentar oportunidades para a conversação (Boethius, 2000). A sua apresentação está
baseada numa grande quantidade de informação dada pelas pessoas jovens sobre si próprios e
nos seus comentários sobre os vários assuntos. Naturalmente, também está fundamentado na
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psicologia, sociologia, ética, literatura imaginativa e biologia.
O seu objectivo é proporcionar uma visão sobre como é que a educação na área da
sexualidade e das relações humanas trabalha na actualidade e sugerir linhas orientadoras sobre
como é que deverá ser desenvolvido e colocado em prática no futuro. Por isso, descreve o papel
do professor e apresenta alguns temas históricos relacionados com a educação sexual,
homossexualidade, masturbação e aborto. Também dá conta do desenvolvimento psicossexual e
mostra os métodos usados nas escolas da Suécia para criar o diálogo entre as pessoas jovens.
Finalmente, trata o problema da violência sexual e dos direitos sexuais e reprodutivos. Um
capítulo que apresenta factos relacionados com a psicologia, contraceptivos e DSTs foi omitido
da tradução inglesa, porque são temas que não estão relacionados com a abordagem Sueca.
Este material tem sido desenvolvido pelo Eric Centerwall, um grupo de trabalho da
Agência Nacional para a Educação. Desse grupo faz parte Agneta Nilsson, uma especialista
consultora com mais de 20 anos de experiência no campo da educação sexual, que foi uma das
autoras do livro de avaliação da qualidade da educação sexual em 80 escolas Suecas, também
publicado pela Agência Nacional para a Educação (Nilsson, Sandstrom, 2001).

Referencial teórico
Os problemas de saúde estão interligados de diferentes maneiras na vida do dia-a-dia dos
indivíduos e na escola. Surgem nas diferentes disciplinas e áreas disciplinares. Muitas áreas de
conhecimento estão relacionadas com a saúde e é importante ser-lhes dada proeminência e
descrever a sua importância para a saúde e o bem-estar dos alunos. Uma dessas áreas é a
sexualidade e as relações pessoais.
Segundo Nilsson e Sandstrom (2001), o currículo só menciona o conceito de sexualidade
uma vez, no contexto da responsabilidade do Presidente da escola. Há uma tendência para
voltar tudo para as relações. Os cursos de relações e o ensino de relações podem lidar com
qualquer forma de regras e disciplina na turma. A distinção entre as relações envolvendo a
sexualidade e as relações que se apoiam na atmosfera geral da escola necessita ser
considerada, cada vez mais, nos anos mais elevados do ensino secundário onde a escola
oferece cursos em tópicos de relações. As descrições actuais amplas, podem ser vistas como
oportunidades mas, também, como obstáculos. A oportunidade é que o Presidente e os
professores podem pegar e desenvolver necessidades particulares dos alunos na sua escola, o
obstáculo é que este tópico está a começar a ficar muito vago. A sexualidade e relações pessoais
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é algo que tem que ser discutido continuamente, o conceito não pode ser definido de uma só vez
para todos e necessita de uma atitude de análise crítica. O significado da palavra sexo tem vindo
a diminuir pela sua associação com alguma coisa superficial, particularmente quando os media
o usam associado à sexualidade. A palavra sexualidade Sueca define algo mais, aproxima-se do
termo inglês sexualidade humana. Na década 70, os cursos de cinco dias dados pela Associação

para a Educação Sexual Sueca (Swedish Association for Sex Education (RFSU)) foram
apresentados com o título Sexualidade, Relações Pessoais e Sociedade. Segundo Nilsson e
Sandstrom, talvez o termo sociedade devesse ser reintegrado, uma vez que os cientistas das
várias disciplinas podem ter um olhar crítico para as áreas interdisciplinares e deverão dar
atenção às influências políticas, ideológicas e económicas neste campo.
O principal referencial teórico para o desenvolvimento do tema da sexualidade e relações
pessoais é assumir a trilogia: professor como guia que gera oportunidades para criar diálogos
com os alunos; alunos como participantes activos e educação como uma forma de procura
comunal de conhecimento permitindo o alcance das diferenças individuais em relação à
maturidade, pensamentos e opiniões.
O papel do professor como guia é essencial, porque as experiências relacionadas com o
nosso próprio corpo ou as nossas relações são assuntos sensíveis. De acordo com a Agência
Nacional para a Educação Sueca (Sweden’s National Agency for Education – Skolverket, 2000),
quando um professor fala sobre menstruação, sabe que ao mesmo tempo metade das raparigas
da turma já tiveram o seu primeiro período enquanto outra metade ainda está à espera que a
sua menstruação comece. Sabe que algumas raparigas ainda não sofreram mudanças no seu
corpo, enquanto outras já começaram a ganhar formas de mulher. Sabe que algumas raparigas
querem compreender o que se está a passar com elas, outras preferem não saber nada sobre o
assunto e outras ainda não querem falar sobre isso, nem mesmo com a mãe.
O professor conhece ou pelo menos está sensível a tudo o que está a acontecer. Ele
sente, ou pelo menos supõe, que o grupo tem um grande conjunto de questões existenciais nas
suas mentes. As questões sobre contracepção, aborto, amor, início das relações sexuais,
assédio sexual e a ansiedade pelo amor são sensíveis e pode presumir-se que afectam a
realidade mais profunda da pessoa, tornando a área da sexualidade e das relações pessoais
única. Os professores devem ter presente que a sexualidade e o amor podem ter significados
diferentes para as várias pessoas pelas seguintes razões: são afectados pela dependência dos
outros; pela sua capacidade ética que se desenvolve durante toda a vida; pelos papéis de
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género; pela puberdade; pela habilidade para se relacionar com os outros; pela situação social; e
pelas condições pessoais. Como consequência, o tema a desenvolver deve estar relacionado
com a idade e o desenvolvimento em vez de estar relacionado com o ano de escolaridade, a
turma ou qualquer espécie de fase educativa, porque as diferenças em relação ao
desenvolvimento e maturidade são grandes entre alunos da mesma turma. Por esta razão,
mesmo as actividades de grupo devem ter um foco individual. Todos devem ser capazes de se
reconhecer a si próprios na turma e nas discussões. Individualizar é o mais importante para o
aumento de conhecimento e as discussões, por isso, mesmo quando se está a planear para o
grupo, deve-se tomar a pessoa individual como o nosso ponto de partida.
Outro aspecto importante que o professor tem que ter em consideração é demarcar a

esfera privada, tornando claro que apresentar factos pessoais e dar a sua opinião é uma coisa,
mas o que é demasiado privado pode embaraçar quer o próprio professor quer o grupo. Ao
mesmo tempo, esta questão salienta como esta área é especial, aqui, as experiências do próprio
professor na adolescência estão a ser revividas. Discussões sobre o aborto, divórcio, e vida
amorosa podem tocar as próprias experiências pessoais do professor. É muito importante ficar
claro os limites pessoais e não tocar na privacidade da pessoa, as discussões deverão ser
conduzidas com segurança e o professor também deve mostrar que é mais do que professor,
que é um orientador que ajuda a desenvolver a conversa. Há uma diferença entre líder e
conselheiro. Num aconselhamento privado a abertura é um pré-requisito para em conjunto
chegarem à solução para um problema particular. Mas ao mesmo tempo, os papéis estão bem
definidos e não se espera que o conselheiro fale sobre si próprio. O líder de um grupo de
conversação tem que ter um certo grau de abertura, mas não poderá colocar os problemas de
nenhum aluno à vista dos outros alunos.

Objectivos
A principal intenção é que tanto os alunos que tiveram as suas primeiras experiências
sexuais como os que não tiveram se sintam a si próprios como compreendidos e respeitados
(Boethius, 2000). As premissas básicas para a educação sexual e relações pessoais são: a
inviolabilidade da vida humana; a liberdade e integridade do indivíduo; o valor igual de todos os
seres humanos e a igualdade de géneros (Nilsson, Sandstrom, 2001).
Segundo Nilsson e Sandstrom (2001) os objectivos directamente relacionados com a
sexualidade apenas são encontrados na Biologia, onde estão relacionados com o que tem que
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ser adquirido no fim do 9º ano. Excepto no caso da Biologia, a extensão com que são
desenvolvidos os temas de sexualidade e relações pessoais é determinada pelas prioridades da
escola, dos professores e dos alunos quando decidem o conteúdos das disciplinas. No terceiro
ano da escola secundária (upper secondary school) é semelhante. Para manter as áreas de
conhecimento interdisciplinar e apoiar o trabalho nas escolas, a Agência Nacional para a
Educação proporciona materiais de referência. O material actual para a sexualidade e relações
pessoais, como já referido, é chamado Amor! Tu podes realmente senti-lo, sabes isso! Falar

sobre sexualidade e relações pessoais na escola. Este material mantém as fundamentações
éticas na área da sexualidade e relações pessoais do manual de 1977 (Sweden’s National
Agency for Education - Skolverket, 2000).

Conteúdos do programa
Os conteúdos estão relacionados com temas históricos (despertar do desejo sexual, a
homossexualidade e o aborto), com o amor, a sexualidade e a identidade (reprodução, prazer,
amor, identidade e auto-respeito, habilidade para dizer “sim ou não”, resultados do crescimento,
auto-gratificação, com as experiências pessoais e com a procura de autenticidade moral), com

estatísticas sobre comportamentos e actos sexuais dos adolescentes (masturbação, primeira
relação sexual, uso de contraceptivos, homossexualidade, tipo de experiências sexuais, gravidez
e doenças de transmissão sexual) e com a coerção sexual e a violência.
A abordagem dos temas é feita a partir da voz dos alunos. A sexualidade deverá deixar de
ser vista como algo que devia ser reprimido e condenado, para ser vista como alguma coisa
positiva no desenvolvimento do ser humano para a maturidade.
A educação no tópico da homossexualidade deve ser orientada para que ocorram direitos
sexuais iguais entre os homo e heterossexuais. A homossexualidade foi descriminalizada na
Suécia em 1944, mas a idade de consentimento para as relações sexuais nos homo e
heterossexuais era diferente: para os heterossexuais era de 15 ou 18 anos se a pessoa estivesse
em posição de dependência e para os homossexuais era de 18 e 21 anos. Isso mostrava que
ainda havia a concepção que era uma necessidade especial para os jovens serem protegidos
contra a sedução homossexual: “ainda se acredita que as pessoas jovens podem ser seduzidas
para serem homossexuais” (Sweden’s National Agency for Education – Skolverket, 2000, p.33).
Esta discriminação legal foi abolida em 1978. Actualmente na Suécia existe o Partnership Act
que significa que os homossexuais podem registar as suas relações e ter os mesmos direitos
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legais que os heterossexuais. A legislação inicial sobre o aborto na Suécia pode ser vista como
um meio para manter o controle sobre a sexualidade e a fertilidade da mulher. O Sweden’s Act
sobre o aborto livre pode ser visto no contexto da reforma que deu à mulher o direito de exercer
controle sobre o seu próprio corpo. A maior parte dos jovens usam geralmente pílulas
contraceptivas, mas os preservativos também são comuns como forma de planeamento familiar.
Se houver uma falha há o aborto como uma solução de emergência.

Metodologia proposta
A sexualidade e as relações pessoais representa uma área disciplinar com direito próprio
que deverá ser tratada dentro das várias disciplinas do currículo, onde “a participação dos
alunos na planificação e implementação é talvez aqui mais importante que em qualquer outra
área” (Lundgren, 2000, p.6). Os assuntos da sexualidade e das relações pessoais deverão ser
abordados de uma nova maneira. A educação deverá ser baseada na experiência e nas
perguntas colocadas pelas pessoas jovens, por isso, deverá ser planificada e conduzida de
maneira diferente em escolas diferentes. No entanto, a planificação das sessões deverá respeitar
cinco aspectos principais: colaboração; informação dos pais; participação dos alunos;
planificação; desenvolvimento dos adolescentes e informação relacionada com as relações
pessoais (Sweden’s National Agency for Education - Skolverket, 2000).
Muitas escolas na Suécia têm compreendido como é importante informar os pais que a
escola está a proporcionar educação em sexualidade e relações pessoais. Pode valorizar
proporcionar uma descrição mais detalhada do conteúdo das aulas, desde que alguns pais
sintam que lhes está a ser pedido que eles próprios encontrem alguma maneira de dar
informação aos filhos. Embora não seja óbvio ou fácil para os pais fazerem isso, porque há
questões que são mais sensíveis para falar em casa, pode ser tranquilizador saber que a escola
pode completar a informação dada em casa. Os pais também podem não ter acesso a todos os
factos actuais e podem ser capazes de acreditar que os filhos estão a receber uma base de
conhecimento na escola. Em várias partes da Suécia, há círculos de estudo para pais sobre
temas de desenvolvimento dos adolescentes, amor e sexualidade, álcool e droga, escola e
actividades de tempos livres, conflitos e resolução de conflitos. A informação em sexualidade e
relações pessoais também pode ser conseguida nas associações de pais e professores.
A participação dos alunos é outro aspecto principal da planificação do programa nas
escolas. Em princípio deverá haver essa participação em toda a educação proporcionada pelas
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escolas. Mas em relação à sexualidade e relações pessoais os alunos têm mais probabilidade de
ter um interesse particular. Em várias partes da Suécia, as aulas têm vindo a ser planeadas, as
questões levantadas e as aulas implementadas em colaboração com os alunos. A vantagem
disto é que a educação que proporciona estas condições é sentida como estando firmemente
ancorada na realidade dos adolescentes. Todavia é sempre função do professor garantir que um
certo conjunto de conhecimento básico seja assegurado.
A planificação das actividades é formalmente da gestão da escola, que deve assegurar
que todos os alunos recebam educação em sexualidade e relações pessoais. Em algumas
escolas, esta autoridade está delegada a um único professor dedicado ou a um grupo especial.
Comparado com o currículo de 1997 este novo currículo nacional proporciona uma grande
amplitude para os alunos seleccionarem temas e para as escolas individualmente lhes juntarem
outros novos. O programa pode ser desenvolvido: (1) em conversas; (2) ao longo de disciplinas
como biologia, história, geografia, ciências sociais, educação física, saúde e Sueco; (3) dias ou
semanas temáticas; e (4) projectos temáticos relacionados com o contexto.
Em muitas escolas a escolha das disciplinas para desenvolver os temas não é importante.
Frequentemente, as situações do dia-a-dia em que os professores e os alunos se encontram é a
melhor fundação para se discutir sobre sexualidade e relações pessoais. Todavia, muitos
professores mostram um comprometimento que transcende as disciplinas individuais. Mesmo
que certos professores tomem a responsabilidade pela sexualidade e relações interpessoais,
todos os professores deverão estar informados sobre o conteúdo proporcionado e apoiá-lo.
Podem ser ganhos muitos benefícios se a educação nesta área “se tornar um assunto da escola
inteira e não apenas uma actividade organizada por uma “elite entusiasmada””( Sweden’s
National Agency for Education - Skolverket, 2000, p.132).

Modo de integração do programa na escola
A sexualidade e as relações pessoais representa uma área disciplinar com direito próprio
que deverá ser tratada dentro das várias disciplinas do currículo. O Presidente tem o dever de
assegurar que a educação nessa área seja proporcionada de acordo com o currículo. A
responsabilidade também é de todos os professores que deverão motivar os alunos a
participarem activamente. Muitos professores testemunham que esta é uma das áreas temáticas
em que estão envolvidos, relacionada com a realidade imediata dos alunos, mais
recompensadora.
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2.5.3. Linhas Orientadoras da Educação para a Sexualidade e Relações – Sex
and Relationship Education Guidance – Inglaterra
Contexto
O Departamento para a Educação e Emprego (Department for Education and Employment
– DfEE) publicou em Julho de 2000 as orientações da Educação para a Sexualidade e Relações
(Sex and Relationship Education Guidance) (DfEE, 2000) para substituir a Circular 5/94. Estas
orientações foram escritas tendo em atenção o Currículo Nacional publicado em Setembro de
1999. A necessidade destas orientações surgiu da nova organização da Educação Pessoal,
Social e para a Saúde (Personal, Social and Health Education – PSHE) e do relatório sobre a
gravidez na adolescência – Social Exclusion Unit.

Referencial teórico
Há exemplos excelentes sobre como é que as escolas podem estabelecer políticas de
educação sexual claras consultando os pais, governo e a comunidade alargada.
A educação sexual e relações deverá estar firmemente enraizada em dez linhas
orientadoras principais. Em primeiro lugar, a educação sexual e das relações é essencial se as
pessoas jovens têm que tomar decisões responsáveis e bem informadas sobre as suas próprias
vidas. Elas não devem ser realizadas em isolamento, mas estar firmemente enraizadas dentro da
rede para o PSHE e o Currículo Nacional, que está no coração das políticas nacionais para
atingir os standards e as expectativas para todos os alunos.
Em segundo lugar, o objectivo da educação sexual e das relações é ajudar as pessoas
jovens no seu desenvolvimento físico, emocional e moral. O programa deverá ajudar os jovens a
aprenderem a respeitar-se a si próprios e aos outros e a moverem-se com confiança da infância
para a adolescência e para a idade adulta.
Em terceiro lugar, a rede conceptual do PSHE deverá ajudar os alunos a desenvolverem
competências e a compreenderem que necessitam viver as suas vidas com confiança, saúde e
independência. Será uma parte importante do currículo e da vida da escola ajudar os alunos a
lidarem com dificuldades morais e questões sociais. As Escolas Saudáveis Nacionais Standard
(National Healthy School Standard) proporcionarão a rede de suporte para essa educação.
Em quarto lugar, é a primeira vez que as escolas têm uma rede de suporte nacional para
apoiar o seu trabalho nesta área. Como parte da educação para a sexualidade e relações, deverá
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ser ensinado aos alunos a importância do casamento e da vida da família e do crescimento dos
filhos. Mas, o Governo reconhece que também há relações fortes e de suporte mútuo fora do
casamento. Como consequência, deverá ser ensinado aos alunos a significância do casamento e
das relações estáveis como blocos de construção chave da comunidade e da sociedade. É
necessário ter cuidado para assegurar que não há estigmatização das crianças por causa das
suas circunstâncias em casa.
Em quinto lugar, também é necessário dar aos alunos uma informação cuidada e ajudálos a desenvolver competências que os capacitem para compreenderem as diferenças e se
respeitarem a si próprios e aos outros com o objectivo de eliminar prejuízos. Os alunos do
secundário deverão aprender a compreender a sexualidade humana, aprender as razões para
atrasar a actividade sexual e os benefícios que ganham com esse atraso e aprender como obter
conselhos apropriados em saúde sexual.
Em sexto lugar, a educação para a sexualidade e as relações deverá contribuir para
promover o desenvolvimento espiritual, moral, cultural mental e físico dos alunos na escola e na
sociedade e preparar os alunos para as oportunidades, responsabilidades e experiências da vida
adulta.
Em sétimo lugar, uma educação para a sexualidade e relações eficaz não encoraja a
experimentação sexual precoce. As pessoas jovens deverão ser ensinadas a compreenderem a
sexualidade humana e a respeitarem-se a si próprias e aos outros. Isso capacita as pessoas
jovens a amadurecerem, a construírem a sua confiança e auto-estima e a compreenderem as
razões para atrasarem a sua actividade sexual. Também constrói conhecimento e competências
que são actualmente particularmente importantes, por causa de muitas diferenças e pressões de
conflito nos jovens.
Em oitavo lugar, é crucial o papel do corpo que governa a escola e do presidente que
determina as políticas da escola. Os dirigentes, em consulta com os pais, deverão ser capazes
de desenvolver políticas que reflictam os desejos dos pais e da comunidade que servem. Estas
orientações também dão conselhos sobre como é que as escolas podem proteger os alunos do
ensino e materiais inapropriados.
Em nono lugar, é considerado que a educação sexual e relações é uma aprendizagem
ao longo da vida sobre o desenvolvimento físico, moral e emocional. É sobre compreender a
importância do casamento para a vida da família, relações estáveis e amorosas, respeito, amor e
cuidados. Também é sobre o ensino do sexo, da sexualidade e da saúde sexual. Será
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inapropriado ensinar sobre a promoção da orientação sexual ou actividade sexual.

Objectivos
Há três elementos principais a considerar na definição dos objectivos: atitudes e valores;
competências pessoais e sociais e conhecimento e compreensão (Department for Education and
Employment - DfEE, 2000, p.5):
 Atitudes e valores: aprender a importância dos valores, da consciência individual e das
considerações morais; aprender o valor da vida em família, do casamento, e das relações estáveis e
amorosas para a educação das crianças; aprender o valor do respeito, do amor e do cuidado;
explorar, considerar e compreender os dilemas morais; e desenvolver o pensamento crítico como
parte da tomada de decisão.
 Competências pessoais e sociais: aprender a gerir confidencialmente e sensivelmente as emoções
e as relações; desenvolver o auto-respeito e a empatia para com os outros; aprender a fazer escolhas
baseadas na compreensão das diferenças e com ausência de preconceitos; desenvolver uma
apreciação das consequências das escolhas feitas; gerir o conflito; e aprender como reconhecer e
evitar a exploração e o abuso.
 Conhecimento e compreensão: aprender e compreender o desenvolvimento físico das fases
apropriadas; compreender a sexualidade humana, a reprodução, a saúde sexual, emoções e
relações; aprender sobre contracepção e a amplitude dos serviços de conselhos de saúde sexual,
contracepção e suporte; aprender as razões para atrasar a actividade sexual e os benefícios que
ganham com tal atraso; evitar a gravidez não planeada.

Conteúdos do programa
O Departamento recomenda que na escola primária a educação para a sexualidade e
relações deverá assegurar que os alunos saibam sobre puberdade e como nasce um bebé,
como definido no Currículo Nacional de Ciências. Também necessitam saber sobre a puberdade
antes de experienciarem os resultados das mudanças físicas. Nos primeiros anos da escola
primária, a educação sobre relações deve centrar-se na amizade, no bullying e na construção da
auto-estima.
A escola deverá ter parâmetros claros sobre como é que as crianças serão ensinadas no
ano de transição para o ensino secundário. Esse ano deverá incluir: mudanças no corpo
relacionadas com a puberdade, tais como o período e as mudanças de voz; quando é que essas
mudanças têm probabilidade de acontecer; que problemas podem causar ansiedade aos jovens
e como podem lidar com isso; e como é que um bebé é concebido e nasce.
Nas escolas secundárias o programa de educação sexual deverá complementar os tópicos
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do Currículo Nacional de Ciências. As escolas deverão desenvolver a educação sexual dentro da
base ampla da auto-estima e responsabilidade para com as consequências das suas próprias
acções. Estas escolas deverão: ensinar sobre relações, amor, cuidados e as responsabilidades
perante a paternidade e o sexo; focar-se nos rapazes e nas raparigas; construir a auto-estima;
ensinar a ter responsabilidade e as consequências das nossas próprias acções em relação à
actividade sexual e à paternidade; prover as pessoas jovens com informação sobre os diferentes
tipos de contracepção, sexo seguro e como podem aceder a fontes locais para conselhos futuros
e tratamentos; usar as pessoas jovens como educadores de pares, e.g., mãe e pais
adolescentes; dar às pessoas jovens uma compreensão clara sobre os argumentos para atrasar
a actividade sexual e resistir à pressão; ligar a educação para a sexualidade e relações com
problemas da pressão dos pares e outros comportamentos de tomada de riscos, tais como as
drogas, fumo e álcool e assegurar que as pessoas jovens compreendem como é que a lei se
aplica às relações sexuais.

Metodologia proposta
Na escola primária, os métodos de ensino necessitam ter em conta as diferenças de
desenvolvimento das crianças e o potencial para discussões numa base de um para um ou em
pequenos grupos.
É essencial que as escolas possam ajudar as crianças e os jovens a desenvolverem
confiança para falarem, ouvirem e pensarem sobre sexo e relações. A parceria entre a escola e
os pais é a chave para o sucesso. Há um conjunto de estratégias de ensino que podem ajudar,
incluindo: (1) estabelecer regras de base com os alunos; (2) usar técnicas de “distanciamento”;
(3) conhecer como lidar com questões inesperadas ou comentários dos alunos; (4) usar a
discussão e métodos de aprendizagem de projecto e materiais apropriados; e (5) encorajar a
reflexão.
Estabelecer grandes regras ajudará os professores a criarem um ambiente seguro em que
não se sintam embaraçados ou ansiosos sobre questões não intencionais ou inesperadas ou
comentários dos alunos. Por exemplo, uma turma trabalhou o seguinte conjunto de regras em
conjunto: ninguém (professor ou alunos) terá que responder a questões pessoais; ninguém será
forçada a fazer parte da discussão; só serão usados os nomes correctos das partes do corpo e o
significado dos termos será explicado de uma maneira sensível e factual.
As técnicas de distanciamento incluem o professor evitar que os alunos se sintam
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embaraçados e protejam a sua privacidade despersonalizando as discussões. Por exemplo, o

role play pode ser usado para ajudar os alunos a agirem numa situação simulada. Os estudos de
caso com características inventadas, vídeos apropriados e visitas ao teatro em grupos, podem
ajudar todos os alunos a discutirem problemas sensíveis e a desenvolverem competências de
tomada de decisão num ambiente seguro.
Os professores deverão definir parâmetros claros sobre o que é apropriado e inapropriado
nas situações com a turma inteira. Muitos professores preocupam-se sobre como responder a

questões inesperadas ou comentários dos alunos nesta situação. Ter um conjunto de regras
gerais poderá reduzir as probabilidade disto acontecer, mas os professores necessitarão de
suporte e treino para estarem preparados para o inesperado.
A discussão e o projecto de aprendizagem encorajam a aprendizagem e os alunos
geralmente gostam do método. Se os alunos participarem num projecto de aprendizagem
podem: desenhar o projecto com base no conhecimento prévio para desenvolver mais
compreensão; praticar competências pessoais e sociais; considerar as suas crenças e atitudes
sobre os diferentes tópicos; reflectir sobre a sua nova aprendizagem e planificar e desenhar a
acção futura. A aprendizagem activa é mais eficaz quando os alunos trabalham em grupos. Os
métodos incluem técnicas de discussão, estudos de caso e trabalho de projecto. Os professores
também deverão definir a utilidade de proporcionar informação factual na forma escrita, para os
jovens manterem como referência para o futuro.

Modo de integração do programa na escola
Todas as escolas deverão ter políticas actualizadas que estarão disponíveis para a
inspecção e para os pais. Estas políticas devem definir a educação para a sexualidade e as
relações, descrever como é que essa educação será dada e quem é o responsável por a dar,
dizer como é que essa educação será monitorizada e avaliada, incluir informação sobre o direito
dos pais para o afastamento dos filhos; e ser revisto regularmente.
O Departamento recomenda que a educação para a sexualidade e a relação seja realizada
através do PSHE. Também é essencial que os corpos de governo da escola envolvam os pais no
desenvolvimento e revisão da sua política de educação para a sexualidade e as relações, para
assegurar que desenvolvem políticas que reflectem os desejos dos pais e a cultura da
comunidade que servem. Essas políticas também devem contemplar como é que os alunos que
faltam a estas aulas deverão ser envolvidos noutras ocasiões. As políticas também deverão
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reflectir as visões dos professores e alunos. Ouvir e responder às visões dos jovens fortalecerá a
sua confiança e auto-estima.
Uma nova rede de inspecção foi colocada em funcionamento desde Janeiro de 2000. Os
inspectores têm que avaliar e descrever o desenvolvimento pessoal dos alunos, se a escola tem
sido boa em proporcionar cuidados de suporte e conselhos eficazes a todos os seus alunos e se
trabalha bem em parceria com os pais. Esta última parte tem um significado particular na visão
da obrigação das escolas para envolverem os pais na determinação das suas políticas de
educação para a sexualidade e relações.
Os materiais usados nas escolas deverão estar de acordo com o PSHE e a lei. As imagens
inapropriadas não deverão ser usadas. As escolas deverão assegurar que os alunos estão
protegidos de ensino com materiais inapropriados. O governo da escola e o Presidente deverá
discutir com os pais e chegar a consenso sobre os materiais que são oferecidos às escolas e
sobre a sensibilidade dos materiais a serem usados na sala de aula. As escolas também deverão
assegurar que os alunos estão protegidos de materiais não adequados que circulam na Internet.
2.5.4. Linhas orientadoras para a Educação para a Sexualidade Compreensiva

– Guidelines for Comprehensive Sexuality Education – Estados Unidos
Contexto
Desde 1980, em parte por causa do rápido crescimento da pandemia da SIDA, houve um
interesse renovado em dar às pessoas jovens a informação e as competências que necessitam
para evitarem a gravidez não planeada e as DSTs. Nessa altura, um grande número de estados
começaram a mandar as escolas ensinarem as pessoas jovens sobre DSTs, VIH/ SIDA e outros
tópicos de saúde sexual. Ao mesmo tempo, começaram a surgir debates sobre se as pessoas
jovens deveriam, em vez disso, aprender apenas sobre abstinência e se certos tópicos
controversos como a masturbação e o aborto poderiam ser discutidos na sala de aula e em que
idade é que esses tópicos deveriam ser introduzidos. Isto deixou muitos professores confusos.
Em 1989, um estudo mostrou que na maior parte dos casos sobre educação para a
sexualidade os professores criavam o seu próprio material curricular, muitas vezes sem
orientação do estado ou do distrito local da escola. Outro estudo encontrou que poucos dos
professores responsáveis pelos projectos de educação para a sexualidade receberam treino
formal no tema.
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O Conselho de Educação e Informação sobre Sexualidade dos Estados Unidos (Sexuality
Information and Education Council of the United States – SIECUS, 2004) verificou que
ultimamente eram as pessoas jovens que sofriam mais, porque não receberam a educação de
elevada qualidade que necessitavam para se tornarem adultos sexualmente saudáveis. Em
1990, o SIECUS realizou um grande esforço para mudar esta situação, reunindo um grupo de
trabalho para definir as linhas orientadoras nacionais, com educadores, profissionais de saúde e
representantes das organizações nacionais, que se focaram no desenvolvimento dos
adolescentes, educação e sexualidade. Esse grupo também incluiu representantes do Centro
para o Controle da Doença e Prevenção (CDC) dos Estados Unidos, da Associação Médica
Americana, da Associação do Conselho de Escolas Nacional, da Associação de Educação
Nacional e outros e professores de educação para a sexualidade baseada na escola, pessoas
que desenvolvem programas nacionais e formadores experientes. Esses peritos foram
encarregados de criar um modelo ideal de educação para a sexualidade compreensiva, através
do desenvolvimento de conceitos, tópicos, competências e mensagens que as pessoas jovens
deverão aprender e determinar o nível de idade em que cada um deveria ser introduzido.
Em 1991, esse grupo criou as Linhas Orientadoras para a Educação para a Sexualidade

Compreensiva do jardim de infância ao 12º ano (Guidelines for Comprehensive Sexuality
Education. Kindergarten through 12th Grade). Estas linhas orientadoras representam o primeiro
modelo nacional para a educação para a sexualidade compreensiva e visam ajudar os
educadores a avaliar os currículos existentes e a criar novos programas. Este documento tem
vindo a ser adaptado e traduzido para Espanhol, para ser usado nas comunidades Latinas dos
Estados Unidos. Os projectos de adaptação destas orientações têm produzido modelos nacionais
em países tais como o Brasil, a Índia, Islândia, Nigéria e Rússia.
Em 2001, o SIECUS publicou Towards a Sexually Healthy América: Roadblocks Imposed

by the Federal Government’s Abstinence-Only-Until-Marriage Education Program (SIECUS, 2001),
onde após uma breve história sobre os programas de educação sobre a abstinência até ao
casamento, compara definições de educação sexual e apresenta os programas de educação
sobre a abstinência até ao casamento, a investigação que apoia uma educação para a
sexualidade compreensiva e o apoio das organizações nacionais e profissionais.
A última edição (terceira edição) das Linhas Orientadoras para a Educação para a

Sexualidade Compreensiva do Jardim de infância ao 12º ano (SIECUS, 2004) é baseada no
trabalho do grupo original e a estrutura básica e conteúdo permanecem os mesmos. Todavia,
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certos tópicos, mensagens e níveis de idade têm sido mudados para reflectirem novas
informações, resultados de diálogo comunitário sobre o conteúdo da educação para a
sexualidade e a realidade que as pessoas jovens actualmente encontram.

Referencial teórico
A educação para a sexualidade é o processo que ocorre ao longo da vida para adquirir
informação e formar atitudes, crenças e valores sobre tópicos importantes como a identidade,
relações e intimidade. O Conselho de Educação e Informação sobre Sexualidade dos Estados
Unidos acredita que todas as pessoas têm o direito a uma educação sexual compreensiva
dirigida para as dimensões sócio-cultural, biológica, psicológica e espiritual da sexualidade
proporcionando-lhes informação explorando sentimentos, valores e atitudes e desenvolvendo
competências de comunicação, tomada de decisão e pensamento crítico.
Os pais são os primeiros educadores sexuais dos seus filhos, mas muitas vezes
necessitam de ajuda e encorajamento. As instituições baseadas na fé, as organizações baseadas
na comunidade e as escolas podem ter um papel importante na ajuda aos pais.
Os autores destas linhas orientadoras, acreditam que a educação da sexualidade baseada
na escola compreensiva deverá fazer parte do programa de educação para todos os graus de
escolaridade. Tais programas deverão ser apropriados para a idade, nível de desenvolvimento e
background cultural dos alunos e respeito pela diversidade de valores e crenças existentes na
comunidade. Esta educação sexual complementa e aumenta a educação para a sexualidade que
as crianças recebem das suas famílias, religião e grupos comunitários e profissionais dos
cuidados de saúde.
As pessoas do SIECUS, a nível da comunidade local, do estado e nacional têm encontrado
consistentemente que a maior parte dos pais querem que as escolas dêem uma educação
compreensiva sobre a sexualidade que inclua tópicos como a abstinência, as doenças de
transmissão sexual (STDs), VIH/ SIDA, contracepção e métodos de transmissão de doenças. De
facto, muitos estados descrevem que alguns ou todos esses tópicos são cobertos pelo currículo
da escola. A investigação também apoia a abordagem compreensiva para a educação da
sexualidade, com numerosos estudos a descreverem que tais programas podem ajudar as
pessoas jovens a atrasarem as relações sexuais, reduzirem a frequência das relações sexuais,
reduzirem o número de parceiros sexuais que têm e aumentar o seu uso de preservativos e
outros métodos contraceptivos quando se tornam sexualmente activos. Todavia, por vezes os
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educadores e escolas são deixados na posição difícil de tentar, com pouca ou nenhuma
orientação, determinar exactamente com o que é que se deverá parecer os seus cursos de
educação para a sexualidade. Durante uma década o SIECUS publicou as linhas orientadoras
para a educação da sexualidade compreensiva do jardim de escola ao 12º ano.
Estas linhas orientadoras são baseadas em valores sobre a sexualidade, as pessoas
jovens e o papel das famílias. Estes valores não são universais, os pais, os educadores e os
membros da comunidade necessitarão rever esses valores para assegurar que o programa que
está a ser implementado é consistente com as crenças, a cultura e as normas sociais da sua
comunidade.

Objectivos
O objectivo primário da educação para a sexualidade é promover a saúde sexual dos
adultos. Deverá assistir as pessoas jovens a desenvolver uma visão positiva da sexualidade,
dando-lhes a informação que necessitam para cuidar da sua saúde sexual e ajudá-los a adquirir
competências para tomarem decisões agora e no futuro. Os objectivos para a educação para a
sexualidade caem em quatro áreas (Sexuality Information and Education Council of the United
States – SIECUS, 2004, p. 19):
Informação: A educação para a sexualidade procura dar informação precisa sobre a sexualidade
humana, incluindo crescimento e desenvolvimento, reprodução humana, anatomia, fisiologia,
masturbação, vida em família, gravidez, parto, ser pais, resposta sexual, orientação sexual,
identidade de género, contracepção, aborto, abuso sexual, VIH/ SIDA e outras doenças de
transmissão sexual.

Atitudes, valores e conhecimentos: a educação para a sexualidade procura dar uma oportunidade às
pessoas jovens para questionar, explorar e avaliar as suas próprias atitudes e as da comunidade
sobre a sociedade, género e sexualidade. Isto pode ajudar as pessoas jovens a compreenderem os
valores da sua família, a desenvolverem os seus próprios valores, melhorarem as competências de
pensamento crítico, aumentarem a auto-estima e a auto-eficácia, e desenvolverem conhecimentos
relacionados com as relações com os membros da família, indivíduos de todos os géneros, parceiros
sexuais e sociedade alargada. A educação para a sexualidade pode ajudar as pessoas jovens a
compreenderem as suas obrigações e responsabilidades para com as suas famílias e sociedade.

Relações e competências interpessoais: a educação para a sexualidade procura ajudar as pessoas
jovens a desenvolverem as competências interpessoais, incluindo comunicação, tomadas de
decisão, assertividade, e competência de recusa nos pares, também como a habilidade para criarem
relações recíprocas e satisfatórias. Os programas de educação para a sexualidade deverão preparar
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os alunos para compreenderem a sexualidade efectivamente e criativamente nos papéis de adultos.
Isto inclui ajudar as pessoas jovens a desenvolverem as capacidades para cuidar, dar suporte, não
ser coercivo e ter prazer mútuo na intimidade e relações sexuais.

Responsabilidade : a educação para a sexualidade procura ajudar as pessoas a exercerem
responsavelmente as suas relações sexuais orientando-as para problemas tais como abstinência,
como resistir a pressões para se tornar envolvido em relações sexuais precoces ou não desejadas e
o uso de contracepção e outras medidas de saúde sexual.

Conteúdos do programa
Os conteúdos estão descritos por níveis: para alunos dos 5 aos 8 anos (nível 1); dos 9 aos
12 anos (nível 2); dos 12 aos 15 anos (nível 3) e dos 15 aos 18 anos (nível 4). Estes conteúdos
encontram-se distribuídos por seis conceitos chave: (1) desenvolvimento humano; (2) relações;
(3) competências pessoais; (4) comportamento sexual; (5) saúde sexual; e (6) sociedade e
cultura.
O conceito chave 1 - Desenvolvimento humano: O desenvolvimento humano é
caracterizado pelas inter-relações entre o crescimento físico, emocional, social e intelectual. Os
alunos que trabalham os subconceitos deste tema na idade adequada serão capazes de:
apreciar o seu próprio corpo; procurar informação no futuro sobre reprodução quando
necessitam; afirmar que o desenvolvimento humano inclui o desenvolvimento sexual, que pode
ou não incluir a reprodução e experiência sexual; interagir com todos os géneros com respeito e
de maneira apropriada; afirmar a nossa própria orientação sexual e respeitar a orientação sexual
dos outros; afirmar a nossa própria identidade de género e respeitar a dos outros.

Conceito chave 2 - Relações: As relações têm um papel central ao longo das nossas vidas.
Se os subconceitos foram aplicados na idade apropriada, os alunos deverão ser capazes de:
expressar amor e intimidade de maneiras apropriadas; desenvolver e manter relações
significativas; evitar relações de exploração e manipulativas; fazer escolhas informadas sobre as
opções de família e relações e exibir competências que valorizem as suas relações pessoais.

Conceito chave 3 - Competências pessoais: A saúde sexual requer o desenvolvimento e
uso de competências pessoais e interpessoais específicas. Se os subconceitos das competências
pessoais forem aplicados na idade apropriada, o aluno deverá ser capaz de: identificar e viver de
acordo com os seus próprios valores; tomar a responsabilidade do seu próprio comportamento;
praticar tomadas de decisão eficazes; desenvolver competências de pensamento crítico;
comunicar eficazmente com a família, pares e parceiros românticos.
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Conceito chave 4 - Comportamento sexual: A sexualidade é uma parte central do ser
humano e os indivíduos expressam a sua sexualidade de várias maneiras. Aplicar os
subconceitos relacionados com o comportamento sexual e comportamentos de vida, levará os
alunos a serem capazes de: gostar de expressar a sua sexualidade ao longo da vida; expressar a
sua própria sexualidade de maneira congruente com os seus valores próprios; gostar dos
sentimentos sexuais sem necessariamente agir; discriminar entre comportamentos sexuais que
valorizam a vida e os que são perigosos para nós próprios e para os outros; expressar a nossa
própria sexualidade enquanto respeita os direitos dos outros; procurar nova informação para
engrandecer a nossa própria sexualidade; comprometer-se em relações sexuais que são
consensuais, não exploradoras, honestas, agradáveis e protegidas.

Conceito chave 5 - Saúde sexual: Aplicar os subconceitos da saúde sexual na idade
apropriada levará os alunos a: praticar os comportamentos de promoção da saúde, tais como
check-ups regulares, auto-exame aos seios e testículos e uma identificação precoce de potenciais
problemas; usar eficazmente a contracepção para evitar uma gravidez não desejada; evitar
contrair ou transmitir uma doença sexualmente transmitida, incluindo o VIH; agir
consistentemente com os nossos próprios valores quando lidamos com uma gravidez não
intencional; procurar precocemente os cuidados pré-natais; e ajudar a prevenir o abuso sexual.

Conceito chave 6 - Sociedade e Cultura: Os ambientes sociais e culturais moldam a
maneira como os indivíduos aprendem sobre sexualidade e expressam a sua sexualidade.
Aplicar os subconceitos deste conceito levará os alunos a serem capazes de: demonstrar
respeito pelas pessoas com diferentes valores sexuais; exercer uma responsabilidade
democrática para influenciar a legislação em relação aos assuntos sexuais; estabelecer o
impacto da família, cultura, media e mensagens sociais nos nossos próprios pensamentos,
valores e comportamentos relacionados com a sexualidade; examinar criticamente o mundo à
volta deles enviesado em relação ao género, orientação sexual, cultura, etnia e raça; promover
os direitos de todas as pessoas terem uma informação precisa sobre sexualidade; evitar
comportamentos que exibem preconceitos e fanatismo; rejeitar estereótipos sobre a sexualidade
de diferentes populações e educar os outros sobre sexualidade.

Metodologia proposta
A educação para a sexualidade é mais eficaz quando as pessoas jovens não recebem só
informação mas também lhes é dada oportunidade para explorarem as suas próprias atitudes e
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valores e os da sociedade e desenvolver ou fortalecer competências sociais. Uma grande
variedade de métodos de ensino e actividades podem encorajar a aprendizagem, tais como:
discussões interactivas; role plays; demonstrações; investigação individual ou de grupo;
exercícios de grupo e trabalhos de casa definidos.

Modo de integração do programa na escola
Os autores das linhas orientadoras defendem que elas foram criadas para serem
adaptadas a uma ampla variedade de comunidades e lugares e que a sua implementação em
programas de educação para a sexualidade beneficiam se fizerem parte de um programa de

educação para a saúde compreensivo. A educação sexual deverá ser oferecida como parte de
um programa de educação para a saúde compreensivo global e poderá orientar-se melhor para
uma variedade de problemas no contexto da promoção da saúde, igualdade social e de géneros
e prevenção da doença.
O segundo aspecto da integração do programa nas escolas, é haver professores bem

treinados. Os professores responsáveis pela educação para a sexualidade deverão receber treino
em sexualidade humana incluindo a filosofia e a metodologia da educação para a sexualidade.
Idealmente os professores devem assistir a cursos académicos ou programas nas Universidades,
a formação contínua de professores e seminários intensivos.
O terceiro aspecto da integração é envolver a comunidade no desenvolvimento e
implementação dos programas de educação para a sexualidade. Os programas baseados na
escola devem ser cuidadosamente desenvolvidos para respeitar a diversidade dos valores e
crenças representadas na comunidade. Deverão estar envolvidos os pais, membros da família,
professores, administradores, comunidade e líderes religiosos e os alunos.
O quarto aspecto da integração é o projecto ser focado em todos os alunos. Todas as
crianças e jovens deverão beneficiar de uma educação para a sexualidade compreensiva
independentemente do género, orientação sexual, etnia, status sócio-económico, ou
incapacidades. Os programas e materiais deverão ser adaptados para reflectirem os problemas
específicos e preocupações da comunidade e qualquer necessidade especial dos alunos.
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2.5.5. Linhas orientadoras para a Educação para a Saúde Sexual – Canadian

Guidelines for Sexual Health Education – Canadá
Contexto
As linhas orientadoras originais foram desenvolvidas por recomendação da Comissão da
Divisão dos Especialista Interdisciplinares em Doenças Sexualmente Transmitidas em Crianças e
Jovens (Expert Interdisciplinary Advisory Committee on Sexually Transmitted Diseases in Children

and Youth – EIAC – STD) e do Grupo de Trabalho Federal/Provincial/ Territorial em Saúde
Reprodutiva dos Adolescentes (Federal/ Provincial/ Territorial Working Group on Adolescent

Reproductive Health). Antes do desenvolvimento, o tema central que emergiu das discussões da
Comissão e Grupo de Trabalho foi a necessidade de uma educação para a saúde sexual
compreensiva e acessível que pudesse dar oportunidade para os indivíduos de todas as idades
se tornarem mais capacitados para gerir uma variedade de problemas de saúde sexual que
encontram em diferentes fases das suas vidas. A Comissão e o Grupo de Trabalho
reconheceram que a promoção de um programa educativo sobre sexualidade saudável e saúde

sexual é uma componente importante da educação para a saúde nas escolas, unidades de
saúde pública e outros lugares da comunidade. Nessa altura, notaram que não existiam
princípios claros para orientar e unificar o trabalho dos profissionais nesta área. Como
consequência, um grupo de trabalho nacional procedeu ao desenvolvimento das Linhas

Orientadoras Canadianas para a Educação para a Saúde Sexual (Canadian Guidelines for Sexual
Health Education), que foram subsequentemente publicadas em 1994.
As Linhas Orientadoras não têm sido actualizadas desde a sua publicação em 1994. O
feedback recebido em reuniões de consulta dos especialistas no campo e em sessões focadas
em grupos de trabalho indicaram claramente a necessidade de rever estas Linhas. Como
consequência, depois de uma extensiva consulta, a versão revista das Linhas Orientadoras foi
desenvolvida sobre as recomendações dadas durante o processo de revisão (Community
Acquired Infections Division Centre for Disease Prevention and Control Health Canada, 2003). Os
documentos revistos reflectem as diversas necessidades dos seus utilizadores. A versão original
e revista das Linhas Orientadoras foi desenvolvida com a especialidade de profissionais em
várias áreas da saúde sexual, incluindo educação, saúde pública, assuntos das mulheres,
medicina, enfermagem, trabalho social e psicologia. Estas Linhas Orientadoras não pretendem
proporcionar currículos específicos ou estratégias de ensino. Elas proporcionam uma rede para
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avaliar as políticas e os programas de educação para a saúde sexual existentes e dos Serviços
Canadianos relacionados disponíveis. Também pretendem orientar os profissionais no
desenvolvimento de programas novos e eficazes que reforcem os comportamentos que
suportam a saúde sexual. Os princípios delineados incluem o conceito de participação na
comunidade e a escolha individual como componentes chave para a promoção da saúde. Os
Canadianos vêem a saúde como o aspecto positivo do bem-estar e não simplesmente como a
ausência de doença ou enfermidade. Há uma crescente consciência que quando os indivíduos
agem com conhecimento próprio sobre os problemas relacionados com a saúde, tais como
alimentação saudável e vida activa podem melhorar a qualidade das suas vidas e evitar
potenciais problemas de saúde.
Todas as províncias e territórios têm um currículo na escola orientado para a saúde sexual
como uma componente dos planos de promoção da saúde globais. Ao mesmo tempo, o VIH/
SIDA, as infecções sexualmente transmitidas, a gravidez na adolescência, o abuso sexual, o
assédio sexual, a violação e outros problemas pessoais e sociais demonstram a necessidade de
medidas de prevenção para ajudar os indivíduos a evitarem as circunstâncias que são perigosas
para a sua saúde sexual. A saúde sexual é a parte maior e mais positiva da saúde da pessoa e
de uma vida saudável. A educação para a saúde sexual deverá estar disponível para todos os
Canadianos como uma componente importante dos programas e serviços de promoção da
saúde. Os objectivos para a promoção da saúde sexual são: i) ajudar as pessoas a adquirirem
resultados positivos (e.g. auto-estima, respeito por si próprio e pelos outros, relações sexuais que
não sejam de exploração, relações sexuais compensadoras, paternidade desejada); e ii) evitar
resultados negativos (e.g. gravidez não desejada, VIH/ SIDA, coerção sexual, disfunções
sexuais).
Posteriormente, a Federação para o Planeamento Familiar do Canadá, com a contribuição
financeira do Ministério da Saúde do Canadá publicou as Linhas Orientadoras de

Aconselhamento para a Saúde Sexual e Reprodutiva (Sexual and Reproductive Health Couselling
Guidelines) (PPFC, 2004) que inclui informação e material didáctico sobre: sexualidade;
prevenção de DSTs/ VIH e gravidez; pré e pós testagem para as DSTs/ VIH; opções na gravidez;
e abuso e violência. Em 2005, o Conselho de Educação e Informação Sexual do Canadá (The
Sex Information and Education Council of Canada – SIECCAN) publicou Sexual Health Education

in Schools: Questions & Answers (SIECCAN, 2005), que constitui um recurso para as escolas.
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Referencial teórico
A rede conceptual em que estão integradas as Linhas Orientadoras consiste em princípios
orientadores filosóficos, fontes de educação para a saúde sexual, populações e componentes de
aprendizagem e objectivos.
A filosofia adoptada nestas Linhas Orientadoras inclui a noção de que as expressões da
sexualidade humana e a sua integração na vida dos indivíduos envolve uma interacção entre
desejos pessoais, necessidades e direitos dos outros e requerimentos e expectativas da
sociedade. A educação para a saúde sexual eficaz deverá ser dada na idade apropriada de uma
maneira culturalmente sensível que respeite as escolhas individuais e que: se foque no valor
próprio e na dignidade dos indivíduos; ajude os indivíduos a tornarem-se mais sensíveis e
conscientes do impacto do seu comportamento nos outros. Isso realça que a saúde sexual: é um
processo interactivo que requer respeito por si próprio e pelos outros; integra os aspectos da
sexualidade humana positivos, que engrandecem a vida e a recompensam, enquanto procuram
reduzir e prevenir os problemas de saúde sexual; é baseada numa abordagem ao longo da vida
que dá informação, suporte motivacional e oportunidades para construir competências que são
relevantes para as pessoas, em diferentes idades e fases da vida; é estruturada de maneira a
que essas mudanças no comportamento e atitudes aconteçam como resultado da escolha
individual informada; não força os alunos a uma decisão individual por uma autoridade externa;
não discrimina o acesso a informação relevante com base na raça, etnia, género, orientação
sexual, background religioso ou incapacidades; dá uma informação precisa para reduzir a
discriminação baseada na raça, etnia género, orientação sexual, background religioso ou
incapacidades; encoraja o pensamento crítico sobre os estereótipos dos papéis de género;
reconhece a importância dos assuntos relacionados com o género na sociedade, o aumento da
variabilidade das escolhas disponíveis para os indivíduos e a necessidade para uma melhor
compreensão e comunicação para trazer mudanças positivas; reconhece e responde a
necessidades específicas da educação para a saúde sexual de grupos particulares, tais como
adultos, seniores, pessoas que são a nível físico ou de desenvolvimento incapacitadas, crianças
e adultos que experienciaram abuso sexual e populações marginalizadas, como as pessoas
indígenas, imigrantes, gay, lésbicas, bissexuais e também jovens e jovens de rua; dá educação
para a saúde sexual dentro do contexto das crenças morais, etnia, orientação sexual,
background religioso e outras características do indivíduo.
A filosofia da educação para a saúde sexual usada neste documento faz surgir cinco
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princípios que caracterizam um programa de educação para a saúde sexual eficaz: a

acessibilidade; ser compreensivo, isto é, ser uma responsabilidade social partilhada que requer
um esforço de coordenação dos indivíduos, organizações, agências e governo; ter métodos e
abordagens educativas eficazes, ou seja, incorporar as componentes chave da aquisição de
conhecimentos, desenvolvimento da motivação e conhecimentos pessoais, desenvolvimento das
competências que apoiam a saúde sexual, desenvolvimento da consciência crítica e das
competências necessárias para criar um ambiente que conduz à saúde sexual; formação e

suporte administrativo; e planificação, avaliação, actualização e desenvolvimento social que
adquire o impacto máximo quando é planeado cuidadosamente em colaboração com as
audiências, avaliado o resultado do programa com o feedback dos participantes, actualizado
regularmente e reforçado por um ambiente que seja favorável à saúde sexual.

Objectivos
As componentes e objectivos da educação para a saúde sexual envolvem a combinação
de experiências educativas que permitam aos indivíduos fazer o seguinte: adquirir conhecimento
que é relevante para os seus assuntos de saúde sexual específicos; desenvolver a motivação e o
conhecimento pessoal que necessitam para agir com conhecimento; adquirir as competências
necessárias para aumentar a saúde sexual e evitar resultados de saúde sexual negativos e ajudar
a criar um ambiente que conduza à saúde sexual. Como consequência, os objectivos têm quatro
componentes: aquisição de conhecimento; desenvolvimento da motivação e conhecimento
pessoal; desenvolvimento de competências que suportam a saúde sexual; e criação de
ambientes que conduzem à saúde sexual (Health Canada, Community Acquired Infections
Division Centre for Infectious Diseases Prevention and Control, 2003, p. 12):

Conteúdos do programa
Os conteúdos do programa estão distribuídos em seis vertentes. A primeira inclui
informação relevante para a saúde sexual da pessoa, a compreensão das diferenças individuais
e culturais das crenças sobre a saúde sexual e a informação sobre as maneiras para adquirir/
manter a saúde sexual. A segunda vertente consiste na aceitação da sua própria sexualidade, no
desenvolvimento de atitudes positivas para a promoção de comportamentos de saúde sexual e a
construção de consciência crítica sobre os assuntos de saúde sexual. A terceira vertente engloba
a habilidade para formular objectivos de saúde sexual apropriados à idade, a habilidade para
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desenvolver comportamentos de promoção da saúde sexual para atingir esses objectivos e a
habilidade para avaliar e modificar, quando necessário, o nosso próprio plano de saúde sexual. A
quarta vertente, a criação de ambientes que conduzem à saúde sexual, inclui desenvolver a
consciência pessoal das influências ambientais sobre a saúde sexual e adquirir as competências
necessárias para identificar e influenciar práticas/ políticas e estruturas sociais que afectam a
saúde sexual. A quinta vertente, aumentar a saúde sexual, inclui trabalhar a auto-imagem
positiva e a auto-valorização como um aspecto de aceitação da nossa própria sexualidade;
trabalhar a integração da sexualidade em relações mutuamente satisfatórias e atingir e manter a
saúde sexual e reprodutiva. A última vertente, integra a prevenção de gravidez não intencional, a
prevenção de doenças sexualmente transmitidas (incluindo o VIH/ SIDA), a prevenção do
assédio sexual, exploração e abuso e prevenção das disfunções sexuais.
A educação para a saúde sexual deverá incluir tópicos importantes tais como mudanças
no desenvolvimento (i.e. puberdade), relações interpessoais compensadoras, comunicação,
definição dos limites pessoais, media, estereótipos, prevenção de DSTs/ VIH, contracepção
eficaz, assédio sexual/ coerção, expectativas dos papéis de género e orientação sexual.
Como os meios de comunicação de massa têm o maior papel na educação sexual dos
indivíduos, os programas devem proporcionar formação em literacia nos media para ajudar os
indivíduos a identificarem e desconstruírem as mensagens sexuais que são comunicadas.

Metodologia proposta
A abordagem deve ser compreensiva, isto é, focada nas necessidades dos diferentes
grupos e considerar os vários problemas relevantes para a saúde sexual dos indivíduos dentro do
grupo. Deve proporcionar actividades para proporcionar informação e oportunidades para
desenvolver conhecimentos pessoais, motivação e competências que são relevantes para a vida
presente dos indivíduos e para o futuro desenvolvimento das necessidades num ambiente seguro
e que cuide das pessoas.
Também deve ser construído um amplo suporte para fortalecer a aprendizagem dos
alunos e a comunicação filhos – pais. Para terminar, deve ser encorajado e fortalecido o papel
da educação e suporte dos pares. Os indivíduos envolvidos na educação de pares deverão ser
bem treinados, cuidadosamente supervisionados e estar claramente conscientes da diferença
entre este tipo de papel de suporte e o aconselhamento ou terapia profissionais.
A planificação deve envolver a colaboração dos alunos. Os conteúdos e metodologia
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deverão emergir da avaliação das necessidades da comunidade. A avaliação deve ser feita
regularmente.

Modo de integração do programa na escola
É indicada uma abordagem compreensiva para a saúde sexual eficaz enfatiza a
responsabilidade partilhada dos pais, pares, escolas, sistema de cuidados de saúde, governo,

media e uma variedade de outras instituições e agências. O princípio desta educação
compreensiva sugere que os programas eficazes são: (1) baseados numa abordagem ampla, isto
é, todas as disciplinas ou áreas disciplinares relevantes para a saúde sexual são orientadas neste
sentido; (2) integrados, isto é, a aprendizagem em lugares formais como a escola, os cuidados
do sistema de saúde comunitários e as agências de serviço social é complementada e reforçada
pela educação adquirida em lugares informais como os pais, famílias, amigos, media e outras
fontes; e (3) coordenados, pois as diferentes fontes de educação da saúde sexual trabalham em
conjunto com os serviços de saúde, clínicos e sociais relacionados, para aumentar o impacto da
educação para a saúde sexual.
Nas escolas elementares e secundárias, a educação para a saúde sexual deverá ser
ensinada dentro de programas específicos, ligada com as áreas curriculares relacionadas que
tocam a sexualidade, relações e desenvolvimento pessoal. Os alunos deverão ter acesso aos
serviços clínicos, aconselhamento e serviços sociais, suporte da família, pares e comunidade.
Deverá ser oferecida na escola como uma componente integral de um programa de educação
para a sexualidade, baseado numa abordagem ampla, com uma interacção coordenada com as
agências e os serviços que os adultos têm probabilidade de encontrar ao longo da sua vida.
Uma educação para a saúde sexual eficaz requer a colaboração entre os departamentos
de educação e outras agências a níveis federal, da província, territorial e da comunidade para
ajudar a coordenar o desenvolvimento, implementação e avaliação do currículo de educação
sexual nas escolas.
A formação de professores deve ser contínua para dar aos educadores a oportunidade
para actualizar as suas competências numa base regular. Os pais também deverão ter acesso a
uma variedade de oportunidades para aprender sobre sexualidade e saúde sexual, para ficarem
com o conhecimento e competências necessárias que os ajudará a falar com os filhos.
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2.5.6. Linhas Orientadoras Educação Sexual em Meio Escolar – Portugal

Contexto
Em Setembro de 1998, o Programa de Promoção e Educação para a Saúde (PPES)
publicou o Relatório de Avaliação Externa do Projecto Experimental de Educação Sexual e
Promoção da Saúde na Escola (PPES, 1998), no fim do 3º ano de implementação do projecto,
desenvolvido em regime experimental em cinco escolas (uma do primeiro ciclo, duas EB2,3 e
duas do ensino secundário). Esta fase experimental visava “a identificação quer das
necessidades da população escolar nesta matéria quer dos eventuais problemas que a
implementação de tal temática poderia levantar e das prováveis soluções para obviar aos
constrangimentos detectados” (p.1). Com base na experiência adquirida proceder-se-ia ao
alargamento da educação sexual a todo o sistema educativo. Nesta sequência, em Fevereiro de
1999 o programa de Promoção e Educação para a Saúde, a Direcção Geral de Saúde e a
Associação para o Planeamento da família publicou o documento Orientações Técnicas sobre
Educação Sexual em Meio Escolar (ver 2.3.5). As actuais linhas orientadoras nacionais resultam
da actualização, reformulação e adaptação do documento anterior, que procuraram “contemplar
as opiniões críticas e sugestões contidas em pareceres de diversos organismos e personalidades
de reconhecida credibilidade nos domínios da Educação, Saúde, Sexologia, Medicina e Saúde
Mental, entre outros, formulados a propósito daquela publicação” (ME, MS, APF; CAN, 2000,
p.11).

Referencial teórico
A educação sexual é entendida como uma vertente do processo global da educação, bem
como uma das componentes da promoção da saúde e representa uma das áreas em que a
colaboração entre os sectores da educação e da saúde se torna indispensável. Nessa medida, a
educação sexual constitui parte integrante do processo de promoção da saúde em meio escolar,
nas suas diferentes dimensões: curricular, psicossocial, ecológica, comunitária e organizacional.
Baseados no quadro normativo legal existente à data da publicação deste documento, os
autores referem que a legislação é vaga no conceito de educação sexual, por isso, procuram
definir o conceito. Partindo do princípio que possuímos um corpo sexuado, preparado para
responder a estímulos de natureza sexual e para procurar o prazer, a satisfação e o bem-estar,
os autores consideram a sexualidade como uma dimensão humana eminentemente relacional e
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íntima, com uma vertente emocional e um elemento essencial na formação da identidade global,
do autoconceito, da auto-estima e, de forma geral, do bem-estar físico e emocional dos
indivíduos. Também consideram a sexualidade como uma componente essencial do
relacionamento com os outros, nomeadamente no domínio amoroso. Salientam que a
sexualidade pode estar associada a acontecimentos negativos como problemas de ordem
emocional, ocorrência de gravidezes não desejadas, recurso ao aborto, contágio de doenças de
transmissão sexual, violência e abuso sexual. E, para terminar, reforçam que a sexualidade é das
características humanas mais determinadas e moldadas pelo processo de socialização, por isso,
defendem que (ME, MS, APF; CAN, 2000, p.23):
Todas as sociedades, com os seus recursos e instrumentos de socialização, procuram, de uma
maneira formal ou informal, transmitir os seus valores fundamentais e as suas regras de conduta no
campo da sexualidade. A escola, enquanto espaço de grande importância na socialização das
crianças e dos jovens, tem, portanto, um papel a desempenhar neste âmbito.

Os autores também referem que a articulação escola família é amplamente defendida e
justificada. Neste âmbito, consideram que a educação sexual nas escolas Portuguesas exige: (1)
a formação de agentes educativos (educadores, professores, profissionais de saúde, psicólogos
escolares, auxiliares de acção educativa, etc.) para serem capazes de agir de forma adequada e
coerente face às dúvidas e manifestações dos alunos sobre a sua sexualidade; (2) a abordagem
pedagógica de temas de sexualidade humana, feita em contextos curriculares, extracurriculares,
numa lógica interdisciplinar, privilegiando o espaço turma e as diferentes necessidades dos
alunos; (3) o apoio às famílias na educação sexual dos filhos, proporcionando condições para o
seu envolvimento no processo de ensino/ aprendizagem e/ou da promoção de actividades
específicas de formação dirigidas aos encarregados de educação ou dinamizadas por eles; e (4)
o estabelecimento de apoio individualizado e específico aos alunos que precisam dele, através da
criação e manutenção de parcerias no interior da escola e com outros serviços da comunidade
(e.g., serviços de psicologia e orientação nas escolas, articulação com os Centros de Saúde,
etc.).

Objectivos
Neste documento, os objectivos da educação sexual foram definidos a partir de um
quadro ético de referência que explica a impossibilidade da “neutralidade moral” na educação
sexual. Os autores consideram que os valores definidos para a educação sexual devem respeitar
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a individualidade de cada um ou, por outras palavras, os valores pessoais, familiares e culturais,
desde que não colidam entre si. Por isso, defendem uma plataforma ética e conceptual,
unificadora da diversidade das famílias e dos indivíduos, e um quadro filosófico e prático,
partilhado pela cultura Portuguesa, organizador de conteúdos, valores, atitudes e
comportamentos.
Neste âmbito, apresentam-se em seguida os valores essenciais, conhecimentos, atitudes e
competências que o documento afirma que se deverão alcançar na educação sexual nas escolas
(ME, MS, APF; CAN, 2000, p.28-30):
Valores
 O reconhecimento de que a autonomia, a liberdade de escolha e uma informação adequada são
aspectos essenciais para a estruturação de atitudes e comportamentos responsáveis no
relacionamento sexual;
 O reconhecimento de que a sexualidade é uma fonte potencial de vida, de prazer e de
comunicação, e uma componente da realização pessoal e das relações interpessoais;
 O reconhecimento da importância da comunicação e do envolvimento afectivo e amoroso na
vivência da sexualidade;
 O respeito pelo direito à diferença e pela pessoa do outro, nomeadamente os seus valores, a sua
orientação sexual e as suas características físicas;
 A promoção da igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres;
 A promoção da saúde dos indivíduos e dos casais, nas esferas sexual e reprodutiva;
 O reconhecimento do direito à maternidade e à paternidade livres, conscientes e responsáveis;
 O reconhecimento das diferentes expressões da sexualidade ao longo do ciclo de vida;
 A recusa de expressões da sexualidade que envolvam violência ou coacção, ou relações pessoais
de dominação e de exploração.
Conhecimentos
 As várias dimensões da sexualidade;
 A diversidade dos comportamentos sexuais ao longo da vida e das características individuais;
 As ideias e valores com que as diversas sociedades foram encarando a sexualidade, o amor, a
reprodução e as relações entre os sexos ao longo da história e nas diferentes culturas;
 Os problemas de saúde – e as formas de prevenção – ligados à expressão da sexualidade, em
particular as gravidezes não desejadas, as infecções de transmissão sexual (ITS), os abusos e a
violência sexuais;
 Os direitos, a legislação, os apoios e os recursos disponíveis na prevenção, acompanhamento e
tratamento destes problemas.
Atitudes
 Uma aceitação positiva e confortável do corpo sexuado, do prazer e da afectividade;
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 Uma atitude não sexista;
 Uma atitude não discriminatória face às diferentes expressões e orientações sexuais;
 Uma atitude preventiva face à doença e promotora do bem-estar e da saúde.
Competências
 No desenvolvimento das competências para tomar decisões responsáveis;
 No desenvolvimento das competências para recusar comportamentos não desejados ou que
violem a dignidade e os direitos pessoais;
 No desenvolvimento das competências de comunicação;
 Na aquisição e utilização de vocabulário adequado;
 Na utilização, quando necessário, de meios seguros e eficazes de contracepção e de prevenção do
contágio de ITS;
 No desenvolvimento de competências para pedir ajuda e saber recorrer a apoios, quando
necessário.

Os autores salientam que este conjunto de objectivos gerais constitui uma base para
definir os objectivos específicos, actividades e estratégias adaptados aos diferentes graus de
ensino, às diversas idades e outras características dos alunos, na óptica de um currículo em

espiral.
Conteúdos do programa
Os conteúdos do 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário incluem: as
dimensões anátomo-fisiológicas, psico-afectiva e sociocultural da expressão da sexualidade; o
corpo sexuado e os seus órgãos internos e externos; as regras de higiene corporal; a diversidade
dos comportamentos sexuais ao longo da vida e das diferenças individuais; os mecanismos da
reprodução; o planeamento familiar e, em particular, os métodos contraceptivos; as infecções de
transmissão sexual, formas de prevenção e tratamento; os mecanismos da resposta sexual
humana; as ideias e valores com que as diversas sociedades foram encarando e encaram a
sexualidade, o amor, a reprodução e a relação entre os sexos; os recursos existentes para a
resolução de situações relacionadas com a saúde sexual e reprodutiva; os tipos de abuso sexual
e das estratégias dos agressores.

Metodologia proposta
O ponto de partida da Educação Sexual deve ser o que já é conhecido ou foi vivenciado
pelos alunos, para ter em atenção o grau de desenvolvimento e os interesses do grupo-alvo. Os
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alunos devem assumir um papel predominantemente activo e participativo, participando na
planificação, pesquisa e recolha de informação, condução de debates e momentos de síntese e
avaliação. É importante que se estabeleça uma boa relação pedagógica entre os profissionais e
os alunos, por causa da componente de intimidade que a sexualidade envolve.
As metodologias activas e participativas são consideradas as mais adequadas, por
exemplo, concursos literários e/ ou artísticos sobre temas relacionados com a sexualidade,
realização de mesas redondas, seminários e debates alargados à comunidade escolar, formação
interpares, realização de eventos lúdicos ou festivos, envolvendo, ou não, toda a comunidade
escolar, intercâmbios com alunos de outras escolas em actividades extracurriculares.

Modo de integração do programa na escola
Na perspectiva dos autores, as etapas essenciais para a integração da educação sexual na
escola são dez: (1) identificação e constituição da equipa responsável na escola; (2) elaboração
das linhas gerais do projecto (objectivos, estratégias e avaliação) e dos modos da sua integração
no Projecto Educativo da Escola; (3) identificação dos professores interessados em participar; (4)
procurar e identificar os apoios indispensáveis (e.g., formação, materiais, agentes exteriores à
escola); (5) comunicação do projecto aos pais e identificação de possíveis actividades a eles
dirigidas ou por eles dinamizadas; (6) formação inicial de professores e outros profissionais que
desejem envolver-se no projecto; (7) desenvolvimento de trabalhos de projecto com cada
professor, na base da identificação dos momentos curriculares em que seja possível a
abordagem de temas relacionados com a sexualidade, articulando-se com os outros profissionais
se necessário; (8) identificação de momentos interdisciplinares e/ou extracurriculares para a
abordagem conjunta dos mesmos temas, por exemplo, a comemoração de “Dias Mundiais”; (9)
realização de actividades; e (10) avaliação e preparação dos anos lectivos seguintes. As
actividades poderão ser desenvolvidas nas áreas curriculares ou extracurriculares.
2.5.7. Guia de Defesa para a Saúde Sexual e Reprodutiva & Direitos –

Advocacy Guide for Sexual and Reproductive Health & Rights – Federação
Internacional de Planeamento Familiar (IPPF)

Contexto
A Federação Internacional de Planeamento Familiar (IPPF) é a maior organização
voluntária em saúde sexual e reprodutiva e direitos. A IPPF trabalha através de mais de 150
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Associações de Planeamento Familiar em todo o mundo para defender a saúde sexual e
reprodutiva e os direitos da mulher, do homem e das pessoas jovens. Em Portugal trabalha com
a Associação para o Planeamento Familiar (APF) (http://www.apf.pt).
Os autores do Guia (IPPF, 2001) salientam que o suporte pró-activo da saúde sexual e
reprodutiva, incluindo o planeamento familiar, é um elemento essencial do trabalho das APFs,
IPPF e outras ONGs em todo o mundo. O objectivo é tornar as pessoas conscientes sobre os
problemas que não conhecem e em que não pensaram, ajudá-las a mudar as suas mentes
quando parecem intransigentes e aceder a fundos para servir melhor os seus clientes. Mais do
que isso, o objectivo é assegurar que os homens e mulheres jovens e não tão jovens, ricos e
pobres, em posições sociais mais fortes ou os marginalizados, tenham acesso a serviços de
saúde sexual e reprodutiva compreensivos e excelentes. Saber como tornar isto possível implica
decidir sobre campanhas de pequena escala durante um período de seis meses para atingir
legisladores ou decidir sobre programas anuais de três ou até dez anos que visam atingir a
consciência e a mudança de atitudes do país. As campanhas e a defesa destes direitos têm
objectivos muito sérios, mas podem envolver ideias novas e imaginativas.
Este Guia oferece uma rede para ajudar a desenvolver o entusiasmo e criatividade nas
pessoas para envolver novos parceiros e partilhar visões sobre este assunto. Os autores referem
que não há um conjunto de fórmulas que garantam o sucesso, por isso, algumas ideias irão
resultar em algumas situações e não noutras. Também salientam que as APFs têm pessoas e
materiais que podem ajudar a desenvolver campanhas.
Relacionado com a saúde sexual e reprodutiva dos jovens a IPPF tem um conjunto de
publicações que podem ser usadas por todas as pessoas a trabalhar nesta área:
(1)Publicações nucleares: “Your Comments Count - Youth-Friendly Guide”, é um questionário
para ajudar os jovens a darem a sua opinião para tornar os serviços de saúde sexual e
reprodutiva mais amigáveis (IPPF,s.d.); “Voice! - How to use the Youth Manifesto”, tem vindo
a ser desenvolvido por pessoas jovens de várias culturas para apresentar experiências,
conhecimento e encorajar os jovens a agirem para satisfazerem as suas necessidades
relacionadas com a saúde sexual e reprodutiva (IPPF, 2000); “Young Person's Guide to
Rights”, explica os direitos dos jovens em relação à saúde sexual e reprodutiva (IPPF, 1989);
“IPPF/Youth Manifesto”, é um relatório produzido pelo Parlamento de Jovens que faz parte
de um processo consultivo aos jovens, da IPPF, iniciado com a formação do IPPF’s Youth

Committee , em 1995. O documento estabelece objectivos para que os jovens possam
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satisfazer as suas necessidades de saúde sexual e reprodutiva no século XXI (IPPF, Youth
Committee, 1998);
(2)Instrumentos & Guias: Youth Participation Self-assessment Guide (IPPF, 2004c) é um guia
para ensinar aos jovens “como participar” nos programas nesta área; Young People

Implementing a Sexual and Reproductive Health and Rights Approach: Resource Pack (IPPF,
2004b), este documento resulta de um curso piloto de três anos baseado numa abordagem
sobre os direitos de saúde sexual e reprodutiva dos jovens; Activate - a Workbook of

Information and Ideas (IPPF, 1998) é um livro que dá apoio aos jovens que se pretendam
envolver em actividades ou programas de saúde sexual e reprodutiva; Mezzo - an Online

Guide to Relationships (IPPF, http://oldwww.ippf.org/mezzo/index.htm) é um website de pessoas
jovens para pessoas jovens;
(3)Relatórios de trabalho de grupo de jovens: 4th Youth Working Group Report: Young People &

HIV/AIDS (IPPF, 2002); 5th Youth Working Group Report: Young People & Abortion (IPPF,
2003); 6th Youth Working Group Report: Young People & Sexual Orientation (IPPF, 2004 a);
(4)Revista bianual feita pelos jovens para jovens: X-Press.

Referencial teórico
Os autores do Advocacy Guide for Sexual and Reproductive Health & Rights (IPPF, 2001)
referem que a advocacia (defesa) é o acto ou o processo de apoiar uma causa ou assunto. Uma
campanha de defesa, como a que é descrita neste documento, não é um programa de
informação, educação e comunicação (IEC). Os programas IEC educam os indivíduos e as
comunidades sobre a existência e os benefícios dos serviços de saúde reprodutiva. Em vez disso,
uma campanha de defesa tem um conjunto de acções orientadas para apoiar uma causa ou um
assunto. A IPPF defende uma causa ou assunto porque quer (IPPF, 2001, p.3): “construir um
apoio para esta causa ou assunto; influenciar os outros para a apoiar e/ou; tentar influenciar ou
mudar a legislação que a afecta”. Para começar uma campanha de defesa é necessário
seleccionar a causa ou assunto que se quer defender e defini-la com precisão. Depois, é
necessário decidir quem se quer que apoie a causa e, para isso, é necessário definir quem se
está a tentar mudar para que o apoio seja dado.

Objectivos
O primeiro tipo de organizações (tipo I) encontram-se em países com recursos muitos
limitados para a saúde sexual e reprodutiva (SSR) e serviços de planeamento familiar, por isso, o
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objectivo é trabalhar para (IPPF, 2001, p.4):
Proporcionar informação sobre SSR e planeamento familiar e serviços como uma parte integral de
todos os cuidados de saúde materna e da criança. Como consequência, é necessário convencer
(entre outros) médicos, enfermeiros e burocracia médica; outros grupos de influência; lideres
comunitários e políticos a contribuírem para a SSR e planeamento familiar para melhorar a saúde
materna e da criança. Espera-se atingir a provisão de serviços pelo governo ao longo do país.

O segundo tipo de organizações (tipo II) estão em países que restringem os serviços de
planeamento familiar apenas aos casais casados, aí os objectivos são (IPPF, 2001, p.4):
Trabalhar para apoiar os direitos reconhecidos internacionalmente para todas as mulheres e homens
conhecerem os meios para fazerem escolhas reprodutivas. Ganhar o apoio de grupos influentes da
comunidade (corpos religiosos, médicos, organizações de mulheres, grupos de jovens, professores,
os media ) e do público em geral, especialmente pais, nos esforços para influenciar os líderes
políticos a tornarem os serviços disponíveis para as pessoas jovens. Atingir mudanças na lei ou
regulações para capacitar todos para o uso dos SSR e clínicas de planeamento familiar e obter
fornecimentos contraceptivos. Também queremos ser capazes de introduzir educação sexual para as
pessoas jovens dentro e fora da escola.

O terceiro tipo de organizações (tipo III) considera que embora a informação e os serviços
contraceptivos estejam amplamente disponíveis são de pouca qualidade e não vão de encontro
às necessidades adequadas dos clientes, por isso decidem (IPPF, 2001, p.4):
Assegurar a existência de serviços de saúde reprodutiva de qualidade, incluindo aborto, e assegurar
que os serviços sejam orientados e implementados primariamente para serem aceites pelos seus
utilizadores. Apoiar os clientes em si e as organizações da comunidade, tais como, grupos de
mulheres. Todavia também necessitam do apoio da profissão médica, burocratas e políticos e dos

media, no pedido de monitorização das mudanças. Atingir um acesso seguro e legal aos serviços de
aborto e a um uso mais consistente e confiante da variedade completa de escolhas contraceptivas.

Conteúdos do programa
O Advocacy Guide for Sexual and Reproductive Health & Rights (IPPF, 2001) apresenta
estratégias para: (1) escrever as declarações da missão da organização; (2) estabelecer os
objectivos e actividades; (3) construir um círculo de suporte; (4) expandir a base de suporte; (5)
definir as audiências-alvo e os objectivos; (6) delimitar os assuntos e desenhar as mensagens;
(7) seleccionar os comunicadores; (8) recolher dados; (9) atingir o público geral; (10) planificar
estratégias nos media; (11) fazer contactos com os media; (12) instrumentos media; (13) a
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internet; (14) materiais escritos; (15) realçar os esforços feitos para a informação do público;
(16) alcançar os decisores políticos; e (17) educar os colegas e os outros.

Metodologia proposta
Para começar as campanhas de defesa será necessário responder a um conjunto de
questões importantes. Primeiro deverá ser definido qual é a finalidade da campanha. Depois,
deverão ser identificados os objectivos e escritas as declarações da missão. Estas declarações
deverão identificar claramente quem é a organização e o que está a fazer, serem o mais
descritivas e concisas possível e assegurarem que as palavras escolhidas só podem ser
interpretadas de uma maneira ou com um significado. Uma declaração do primeiro tipo de
organizações (tipo I) poderá ser “proteger a saúde e o bem-estar da mulher e criança
assegurando serviços de saúde sexual e reprodutiva compreensivos”, do segundo tipo de
organizações “capacitar todos os indivíduos e casais para compreenderem as escolhas
reprodutivas e sexuais responsáveis e ter acesso a métodos para fazerem as suas escolhas” ou,
no terceiro tipo de organizações, “ir de encontro às necessidades dos clientes através da
obtenção de serviços de saúde sexual e reprodutiva universais” (IPPF, 2001, p.6).
As questões propostas para ajudar a definir os objectivos são do seguinte tipo: Qual é o
objectivo último da campanha como descrito na declaração da campanha? Que objectivos
específicos esperamos atingir para alcançar esse último objectivo? Quais são os objectivos
necessários a curto e longo termo para irmos de encontro ao objectivo final? Como podem ser
definidos para que sejam claramente compreendidos? O que constitui sucesso ou vitória? Como
será medido? Também deverão ser colocadas questões para ver se os objectivos são realistas. A
cada objectivo deverão estar associadas actividades que os especifiquem e quantifiquem.
Para construir um círculo de apoio, os autores deste documento referem que é necessário
recrutar pessoas que pensem como a organização e apoiem e defendam a sua causa. Cada
actividade deverá atrair novos apoiantes. Construir um círculo de apoio implica recrutar pessoas,
construir um círculo, decidir quem será necessário recrutar como apoiantes para atingir os
objectivos e identificar quem é a oposição. Para expandir a base de suporte é necessário decidir
como alcançar potenciais apoiantes, manter os parceiros com que já se trabalha sempre
actualizados, construir coligações e participar em coligações.
As pessoas seleccionadas para trabalhar nas campanhas deverão conhecer bem o
problema e comunicar as mensagens de uma forma sucinta e o mais claramente possível.
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Devem ser desenvolvidos contactos com os jornalistas que cobrem os assuntos com que se
trabalha, listar todos os instrumentos media na comunidade ou país (e.g., rádio, jornais,
televisão, revistas, sites da Internet, etc.) e convidar os potenciais contactos para as actividades
ou conferências. É possível criar uma comunidade virtual de grupos muito distantes e de redes
online.
2.5.8. A Organização Mundial de Saúde e Saúde Sexual e Reprodutiva dos

Adolescentes – Department of Child and Adolescent Health and Development,
WHO

Contexto
Segundo a autora do documento Key Issues in the Implementation of Programmes for
Adolescent Sexual and Reprodutive Health (Bond, 2004), nos últimos cinco anos foram feitos
esforços significativos para identificar as determinantes maiores dos resultados das intervenções
em saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes (SSRA) e analisar o que funciona nos
programas. Como consequência, foi gerado um corpo crescente de evidências sobre as
determinantes importantes para a iniciação sexual precoce, comportamentos sexuais seguros e
outros assuntos importantes relacionados com a SSR. Apesar das descrições abundantes de
programas de actividades, o conhecimento relacionado com a implementação de programas
permanece limitado pela falta de uma análise sistemática e de documentação de experiências do
programa. No Grupo de Trabalho sobre SSRA em Geneva, 2001, foram revistas as experiências
de implementação e foi feita a recomendação que deveria ser iniciado um processo consultivo
amplo para facilitar a partilha de informação e identificação das “melhores práticas” em
programas de SSRA. Esse processo consultivo foi visto como consistindo em quatro elementos
(Bond, 2004, p.IV): “criar uma rede global em SSRA para encorajar a partilha de informação e a
criação de um novo conhecimento sobre a implementação e gestão dos assuntos; identificar e
dirigir questões chave e assuntos relevantes para a implementação de SSRA; estabelecer um
fórum electrónico para os implementadores do programa para facilitar a comunicação e troca de
informação; convocar seminários periódicos sobre o programa que encorajem a interacção facea-face, partilha de instrumentos e abordagens e pensamento crítico sobre a implementação do
programa”.
Este documento, tem como finalidade proporcionar uma visão global dos problemas de
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implementação de programas de SSRA. Antes da descrição dos seus objectivos, conteúdo e
metodologia serão brevemente referidas as publicações não formais e formais sobre SSRA da
OMS, para enquadrar a dinâmica dessa Organização neste domínio.
Ao longo do tempo têm sido várias as publicações da OMS relacionadas com a Escola
Promotora de Saúde (ver capítulo II, 2.3), a prevenção do VIH/ SIDA e a saúde sexual e
reprodutiva dos adolescentes. Algumas dessas publicações muito utilizadas pelos profissionais
de saúde e educação que trabalham nesta área são as seguintes: “Counselling Skills Training in
Adolescent Sexuality and Reproductive Health: A Facilitator’s Guide” (WHO, 2001); “Adolescent
Health & Development Programme Family & Reproductive Health” (WHO, 1997); “WHO
Information Series on School Health: Preventing HIV/ AIDS/STI and Related Discrimination: An
Important Responsibility of Health Promoting Schools” (WHO, HPR, HPE, 1999); “Sexual
Relations Among Young People in Developing Countries: Evidence from WHO Case Studies”
(WHO, DRHR, 2001); “Adolescent Friendly Health Services: An Agenda for Change” (WHO,
2002); “Young People and HIV/ AIDS Opportunity in Crisis (UNICEF, UNAIDS, WHO, 2002);
“Skills for Health Skills-Based Health Education Including Life Skills: An Important Component of
a Child-Friendly/ Health-Promoting School” (EI, UNESCO, UNFPA, World Bank and PCD, 2003);
“Information Series on School Health: Family Life, Reproductive Health, and Population
Education. Key Elements of a Health-Promoting School” (WHO/ NPH, 2003); “Participatory
Learning Activities from the EI/WHO Training and Resources Manual on School Health and HIV
and AIDS Prevention” (EI, WHO, 2004); “Sexually Transmitted Infections: Issues in Adolescent
Health and Development” (DCAH, WHO, 2004 a); “Adolescent Pregnancy: Issues in Adolescent
Health and Development” (DCAH, WHO, 2004 b); “Contraception: Issues in Adolescent Health
and Development” (DCAH, DRHR, WHO, 2004); “Protecting Young People From HIV and AIDS:
The Role of Health Services” (WHO, 2004 a); “Sexually Transmitted Infections among
Adolescents: The need for Adequate Health Services” (Dehne, Riedner, 2005); “National AIDS
Programmes: A guide to indicators for monitoring and evaluating national HIV/AIDS prevention
programmes for young people” (WHO, 2004 b); e Sexually Transmitted and Other Reproductive
Tract Infections: A Guide to Essential Practice (WHO/ RHR, 2005).

Objectivos
O Departamento da Saúde e Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes (The

Department of Child and Adolescent Health and Development – CAH) é um dos departamentos
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técnicos da Saúde Comunitária e da Família (FCH) da Organização Mundial da Saúde e, como
tal, tem continuado a identificar a SSR dos adolescentes como uma área de trabalho prioritária.
Promover a SSRA tem sido um tema central para melhorar a saúde global e o desenvolvimento
dos adolescentes nos últimas três décadas para prevenir a iniciação precoce do sexo, promover
o sexo seguro quando começam a ser sexualmente activos e reduzir a morbilidade e mortalidade
associada com a actividade sexual e reprodutiva entre os adolescentes.
Segundo a autora deste documento não formal da OMS, Key Issues in the Implementation

of Programmes for Adolescent Sexual and Reprodutive Health (Bond, 2004), actualmente há
necessidade da Organização Mundial de Saúde criar uma rede ampla de acção para dar
coerência e direcção às actividades no futuro. Isto exige a revisão das experiências do passado e
a implementação de programas que visem melhorar a SSRA. O presente documento delimita
essas experiências em três áreas amplas (Bond, 2004, p.V): “responder às necessidades dos
adolescentes e desenvolver inovações; identificar os inputs e processos necessários para
desenvolver e manter programas de sucesso; expandir a escala e o alcance das intervenções”.

Conteúdos do programa
Responder às necessidades dos adolescentes e desenvolver programas inovadores é o
primeiro conteúdo do documento Key Issues in the Implementation of Programmes for

Adolescent Sexual and Reprodutive Health (Bond, 2004). O género é um assunto crucial e as
diferenças de poder são um elemento fundamental das relações que os adolescentes têm com
os adultos e, de modo idêntico, com os seus pares. No futuro, tem que ser prioridade dos
esforços da SSRA o género e as relações sexuais, dado que a adolescência é um período
formativo para a aprendizagem sobre os papéis de género e os comportamentos esperados na
interacção com o sexo oposto. Os programas deverão encorajar uma discussão mais aberta
sobre o género, os papéis sexuais e as relações, redefinir o currículo para tratar as diferenças de
género, e explorar novos meios para adquirir igualdade de género.
O segundo conteúdo deste documento relaciona-se com a identificação de inputs e
processos necessários para desenvolver e manter programas de sucesso. Um dos princípios de
programas de mudança de comportamento eficazes é que sejam baseados em teoria.
Outro princípio, é o apoio político e administrativo, particularmente devido à natureza
sensível de algumas abordagens da SSRA. A questão chave é que a organização procure integrar
o programa de SSRA nas operações já existentes e nas actividades dos adultos (e.g.,
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administradores das escolas, empregados e decisores-políticos).
O terceiro elemento, é desenhar ou adaptar currículos e materiais educativos. A mudança
primária é passar da ênfase do ensino didáctico da anatomia e fisiologia para metodologias mais
participativas que enfatizam as competências de vida, a sexualidade e a prevenção do VIH/
SIDA. As questões chave estão relacionadas com os conteúdos nucleares; a revisão e a
adaptação dos processos; e as abordagens pedagógicas exigidas para assegurar que são
tratados um grande número de problemas e que é proporcionada a informação necessária para
levar à aquisição de competências e modificação de atitudes.
Outro princípio importante é a selecção de professores, pessoal de saúde, conselheiros,
educadores de pares e outros que trabalham com as pessoas jovens, porque têm que ter uma
compreensão sólida sobre as necessidades dos jovens e uma oportunidade para explorar os
seus próprios valores e atitudes face aos jovens e à sexualidade. Além disso, como devem
mudar para uma abordagem didáctica centrada no aluno, têm que ser empáticos e ter
competências de comunicação. As questões importantes relacionam-se com a selecção de
critérios; competências; processo de escolha; definição dos papéis e responsabilidades; e
suporte para os profissionais.
Embora estes princípios sejam genéricos para todos os tipos de programa, assuntos
específicos pedem programas com estratégias diferentes (Bond, 2004, p.VII):
Os programas que proporcionam informação sobre sexualidade e competências de vida orientam-se
para o desenvolvimento sexual, relações interpessoais, papéis de género, imagem do corpo e saúde
reprodutiva. Alguns programas enfatizam a educação para a prevenção do VIH/ SIDA, enquanto a
nova geração de abordagens integram a educação para as competências de vida, a prevenção do
VIH/ SIDA e a educação sexual.

Um último princípio, é expandir a escala e o alcance das intervenções. Isto inclui a
expansão da organização, a institucionalização, a criação de infra-estruturas nas organizações
existentes, a difusão por outros sistemas ou através dos media, influenciar as políticas e ganhar
o compromisso e o suporte dos líderes. Os problemas chave relacionados com esta expansão
dos programas são a localização e a mobilização; definir o alcance e a cobertura; definir a
capacidade de uma organização para o alargamento e envolver as pessoas jovens e a
comunidade na planificação e implementação.

Metodologia proposta
Uma ampla variedade de metodologias tem sido aplicada para compreender melhor e
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caracterizar as necessidades dos adolescentes e para proporcionar informação sobre a
diversidade dos jovens numa dada área. As abordagens mais populares incluem a avaliação de
necessidades; investigações; técnicas de avaliação participativas, métodos de investigação de
narrativa; programas de avaliação e serviços.
Os exemplos de inovação no campo dos métodos de aprendizagem incluem metodologias
de ensino e aprendizagem participativas; media interactivos; educação para o divertimento; o
uso de farmácias como primeiro ponto de contacto com a distribuição dos serviços de saúde;
integração das intervenções de SSRA em programas de vizinhos; e defesa pelos media e
activismo.
Uma vez seleccionado o programa, o staff precisa de treino e orientação para o conteúdo,
metodologia de ensino, actividades e informação proporcionada pelo currículo. O currículo e o
conteúdo do treino variam de acordo com quem irá desenvolver o programa: professores do
currículo de educação sexual; profissionais de saúde no seu local de trabalho ou pessoas jovens
numa estratégia de educação de pares. Em particular, a aprendizagem participativa e a
facilitação são competências exigidas pela maior parte dos currículos. As questões chave do
treino estão relacionadas com os objectivos; as exigências do treino; a estrutura do processo de
treino; as competências e destrezas de monitorização e avaliação.
Os serviços de saúde sexual e reprodutiva para jovens têm que aspirar ser “Amigos dos
jovens” para assegurar o acesso e aceitabilidade, qualidade e equidade na utilização. Um
ambiente social de suporte pode promover a utilização dos serviços e as farmácias.
Envolver as pessoas jovens nos programas de SSRA é dar-lhes voz para influenciar os
programas e serviços e trabalhar a influência que os jovens têm uns sobre os outros.
Sumário
Os programas/ linhas orientadoras nacionais actuais analisados defendem cinco ideias
principais: (1) o professor deve ter o papel de facilitador da aprendizagem que gera
oportunidades para criar o diálogo com os alunos; (2) o papel dos alunos é serem participantes
activos e participativos; (3) a educação para a saúde sexual e reprodutiva é uma componente do
processo de educação global dos alunos, uma das componentes da promoção da saúde e uma
área transversal em que a colaboração entre os sectores da saúde e da educação é
fundamental; (4) a colaboração dos pais na educação sexual nas escolas é crucial, por isso, a
escola deve proporcionar apoio às famílias na educação sexual dos filhos, criando condições
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para o seu envolvimento no processo de ensino/ aprendizagem e/ou da promoção de
actividades específicas de formação dirigidas aos encarregados de educação ou dinamizadas por
eles; e (5) deverá haver formação inicial e/ou continua de professores nos conteúdos
relacionados com a saúde sexual e reprodutiva, adolescência, e estratégias de ensino activas e
participativas.
Nas suas linhas orientadoras todos os países parecem preconizar, embora com alguma
incongruência, uma forte tendência para a implementação nas escolas do paradigma
democrático para a saúde sexual e reprodutiva. Os objectivos e valores definidos nos
documentos contemplam um conceito de saúde sexual e reprodutiva amplo, isto é, que integra
as condições de vida e os estilos de vida e positivo, dito por outras palavras, que inclui o bemestar e a ausência de doença.
Os conceitos activo e participativo têm significados diferentes nos vários países. Em
Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, Quebeque e Portugal a maior parte das estratégias/
actividades descritas como “activas e participativas”, envolvem a selecção pelos alunos das
actividades a realizar dentro de um conjunto de actividades propostas ou a propor por eles. Estas
actividades incluem fundamentalmente o estudo ou investigação dos tópicos de saúde em
pequenos grupos focados na turma, a resolução de problemas em situações simuladas, como

role playing, estudos de caso, e pequenas dramatizações e, pontualmente, sugerem-se acções
de investigação científica (porque o aluno é que decide se quer fazer a investigação proposta e
como a fazer) e acções de investigação social. Por vezes, é preconizado que essas actividades se
desenvolvam dentro de um trabalho de projecto: “Se os alunos participarem num projecto de
aprendizagem podem: desenhar o projecto com base no conhecimento prévio para desenvolver
mais compreensão; praticar competências pessoais e sociais; considerar as suas crenças e
atitudes sobre diferentes tópicos; reflectir sobre a sua nova aprendizagem e planificar e desenhar
a acção futura” (Inglaterra); “As metodologias activas e participativas são consideradas as mais
adequadas, por exemplo, concursos literários e ou artísticos, realização de mesas redondas,
seminários e debates, formação interpares, eventos lúdicos ou festivos, intercâmbios com outras
escolas” (Portugal).
Na Suécia e no Canadá o conceito de alunos activos e participativos inclui estratégias de
ensino orientadas para a acção (resolução de problemas de saúde sexual e reprodutiva em
contexto real, por decisão dos alunos) e participação em que “a educação deverá ser baseada
na experiência e nas perguntas colocadas pelas pessoas jovens, por isso, deverá ser planificada
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e conduzida de maneira diferente em escolas diferentes.” (Suécia).
Independente do tipo de estratégias/ actividades propostas e do tipo de formulação dos
objectivos, todos os países parecem desejar o desenvolvimento de competência de acção: e.g.,
“a escolarização apenas pode transmitir referências que ajudem os alunos a compreenderem e
desenvolverem a sua própria intimidade sexual”, “criar ao longo da escolaridade espaços de
elaboração dos afectos, tanto os sexual-afectivos como sócio-afectivos” (Espanha); “o objectivo
primário da educação para a sexualidade é promover a saúde sexual dos adultos. Deverá assistir
as pessoas jovens a desenvolverem uma visão positiva da sexualidade, dando-lhes a informação
que necessitam para cuidar da sua saúde sexual e ajudá-los a adquirir competências para
tomarem decisões agora e no futuro”, “a rede conceptual do PSHE deverá ajudar os alunos a
desenvolverem competências e a compreenderem que necessitam viver as suas vidas com
confiança, saúde e independência. Será uma parte importante do currículo e da vida da escola
ajudar os alunos a lidarem com dificuldades morais e questões sociais” (Inglaterra).
Todos os países preconizam uma abordagem na escola em que o professor no seu
papel de facilitador deve ser aberto, democrático, ouvinte e cooperativo. O ambiente na escola
não é de proibição mas promotor de mudança, estimulante e participativo. As relações alunos/
professor/ staff da escola são sempre referidas. Na Espanha, Inglaterra, Estados Unidos e
Portugal os médicos e outros profissionais são usados nas escolas e nas aulas (paradigma
moralista) na Suécia e no Canadá a escola e os alunos são actores sociais que desempenham
um papel chave na defesa da saúde sexual e reprodutiva da sociedade (paradigma democrático).
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CAPÍTULO III
METODOLOGIA

3.1. Introdução
A abordagem participativa na investigação corresponde a um esforço para envolver todos
os que contribuem para os resultados da investigação, de maneira a agirem e realizarem a
mudança, contribuindo para a sua capacitação (empowerment ) e mudança social. Alguns
investigadores argumentam que isso reflecte a natureza da prática da promoção da saúde. A
base filosófica e epistemológica desta abordagem está ligada com a tradição hermenêutica da

criação do conhecimento e a base metodológica e ideológica com a investigação acção
participativa (IAP). Por outras palavras, a avaliação participativa é a estratégia da promoção da
saúde (Springett, 2001). A investigação acção participativa tem um duplo objectivo: produzir
conhecimento e acção directamente útil para um grupo de pessoas através da investigação,
educação e acção sociopolítica e capacitar as pessoas para um segundo nível mais profundo
através do processo de construção e uso do seu próprio conhecimento (Reason, 1994). A
intenção é capacitar mais ampla e sistematicamente as pessoas, o que tem vindo a ser visto
como uma troca onde os “especialistas” partilham a investigação e as destrezas analíticas,
enquanto os participantes contribuem com o conhecimento local. Há uma parceria baseada em
relações de poder mais iguais entre o investigador e os participantes em que os participantes são
posicionados não como objectos de investigação mas como sujeitos activos (Wright, Nelson,
2001). Este tipo de investigação é regularmente usado para transmitir conhecimento para o
desenho e desenvolvimento dos projectos e é seguido com trabalho sobre o desenvolvimento de
destrezas e métodos organizativos que as pessoas necessitam para aceder às autoridades e
participar nas políticas originadas pela investigação (Shah, 2001).
A abordagem metodológica utilizada neste projecto de investigação é caracterizada como

investigação acção participativa (participatory action research  PAR). Esta investigação integra
várias dimensões sequenciais, distintas na abordagem metodológica e possível grau de
transferibilidade dos resultados (validade externa ou generalização dos resultados do paradigma
positivista), em que a investigação nas dimensões antecedentes suporta a planificação e
273

avaliação das dimensões precedentes. Neste âmbito, depois desta breve introdução, este
capítulo apresenta a fundamentação metodológica do estudo (3.2), a descrição geral da
investigação realizada, os seus objectivos e a organização geral das diferentes etapas (3.3),
amostras do estudo (3.4), métodos e técnicas associados aos três estudos realizados (3.5) e
caracterização do processo de intervenção baseado na formação de professores (3.6) e na
escola (3.7).
3.2. Fundamentação metodológica
Este subcapítulo parte de uma breve apresentação dos paradigmas de investigação
educativa positivista, interpretativo, sócio-crítico e construtivista , não com o objectivo de os
analisar criticamente mas de salientar as suas características principais que permitem enquadrar
o paradigma que foi aplicado nesta investigação – a investigação acção participativa (IAP)
(participatory action research - PAR) (3.2.1). Posteriormente, serão equacionadas as razões pelas
quais os projectos de aprendizagem orientada para a acção e participação visando o
desenvolvimento da competência de acção (em educação para a saúde ou para o ambiente) são
melhor avaliados utilizando metodologias participativas e, mais especificamente, a investigação

acção participativa (3.2.2).
3.2.1. Paradigmas de investigação e investigação acção participativa
Durante os anos 70 e 80 os modelos de investigação científicos, em que os
investigadores neutros extraiam factos objectivos, foram criticados por tratarem as pessoas
como objectos passivos do conhecimento. O argumento foi que o objectivo da investigação
deveria ser o oposto – “capacitar categorias de pessoas tradicionalmente objectivadas e
silenciadas para serem reconhecidas como “conhecedores” legítimos; definirem-se a si
próprias, aumentarem a compreensão sobre as suas circunstâncias e agirem sobre o seu
conhecimento” (Nelson, Wright, 2001, p.11). Estas ideias sobre investigação participativa
levantam questões sobre a mudança de paradigmas de investigação que tipificam o papel do
investigador, os objectivos da investigação e a influência sobre o sujeito investigado/
participante desde uma perspectiva positivista baseada no pressuposto ontológico de uma
realidade externa objectiva e na crença que a investigação pode determinar “como as coisas
realmente são” até uma visão construtivista baseada em realidades locais e específicas
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construídas e em resultados de investigação que indicam que as construções são alteráveis,
como são as suas “realidades” associadas (Guba, Lincoln, 1994).

3.2.1.1. Mudar o poder no processo de investigação e ultrapassar o hiato entre a teoria e
a prática: poder e capacitação e o papel da comunicação
As diferentes concepções acerca da teoria e investigação educativa são concordantes (ou
encontram-se em posições intermédias) com quatro paradigmas da história da investigação em
ciências sociais: paradigma positivista, interpretativo, crítico (figura 3.1) e construtivista (figura
3.2).
Paradigma
Método

Positivista
Científico

Técnica

Pesquisa experimental

Procura

Leis universais de explicação
causal
Procura a generalização
através de amostragens
aleatórias
Variáveis manipuladas numa
experiência ou consideradas
estatisticamente constantes
Testar hipóteses

Esfera
de
aplicabilidade
Influência sobre o
sujeito
Verificação

Interpretativo
Inquérito
social
hermenêutico
Observação da situação
social
Compreensão
dos
significados
Por vezes é difícil
generalizar fora do alcance
dos casos
Investigado no ambiente
natural

Crítico
Investigação acção

Explicação plausível

Consenso entre
participantes

Discurso crítico
Mudança emancipatória
O efeito de mudança pode
estar confinado aos
participantes
O objectivo é mudar e
emancipar
os

Figura 3.1: Características dos paradigmas de investigação (Candy segundo Hember, 2000, p.10)

O positivismo segue o modelo da ciência natural empirista (Elliott, 1996) usando o
método hipotético-dedutivo na investigação (Carr, Kemmis, 1988) com uma metodologia
experimental/ manipulativa, verificação de hipóteses e métodos principalmente quantitativos
(Guba, Lincoln, 1994). Promete um fundamento racional para a planificação da sociedade e,
por isso, legítima políticas centralizadas de governo e dos povos. Neste paradigma, a
investigação nas ciências sociais visa analisar o comportamento social dos indivíduos como
efeito de um mecanismo causal. As estruturas sociais são externas à consciência e são os
determinantes causais da conduta social, portanto, os seres humanos são pouco activos no
exercício da acção em sociedade (Elliott, 1996). A reforma da educação é vista como um
assunto técnico onde as práticas, as compreensões e as situações sociais das pessoas são
independentes do investigador e determinadas por leis físicas universais (Carr, Kemmis, 1988).
O pressuposto epistemológico do positivismo é dualista e objectivista. O investigador e
o investigado “objecto” são assumidos como entidades independentes e o investigador é capaz
275

de estudar o objecto sem o influenciar ou ser influenciado por ele. Quando se reconhece ou
suspeita de influência numa direcção (ameaça à validade) são seguidas várias estratégias para
a reduzir ou eliminar (Guba, Lincoln, 1994). Este duplo hiato criado – entre o investigador e o
investigado (objecto de investigação) e entre a teoria e a prática – mostra um distanciamento e
afastamento dos valores académicos. É comummente aceite que um “bom” investigador não
deverá envolver-se na acção; pelo menos não durante a investigação em si. Investigar é
considerada uma actividade intelectual, enquanto a acção é classificada como trabalho social.
A distância entre o sujeito e o objecto, ego e alter, perito e grupo-alvo, é estabelecida e mantida
por uma rigorosa dicotomia de duas partes relacionadas e reproduzida pela norma que o
investigador e o investigado não deverão trocar de lugares. A hierarquia nesta classificação é
evidente – o trabalho académico tem mais prestigio e é melhor pago que o trabalho social
(Schrijvers, 2001).
Guba, Lincoln (1994) apresentam o conceito de pós-positivismo para representar os
esforços das últimas décadas que incluem as críticas mais problemáticas ao positivismo,
baseado num pressuposto ontológico de realismo crítico (por oposição ao realismo naive do
positivismo). Designa-se por realismo crítico, porque as ideias propostas sobre a realidade têm
que ser sujeitas a um exame crítico, o mais amplo possível, para facilitar a apreensão, tão
próximo quanto possível, da realidade (mas nunca perfeita). A realidade é assumida como
imperfeitamente apreensível por causa dos mecanismos intelectuais humanos imperfeitos e,
fundamentalmente, por causa da natureza insubmissa dos fenómenos.
Uma característica crucial da realidade social é que ela possui uma estrutura

intrinsecamente significativa, constituída e mantida por actividades interpretativas rotineiras dos
seus membros individuais. Portanto, segundo Carr e Kemmis (1988, p.99):
O carácter “objectivo” da sociedade não é uma realidade independente daquela em que os sujeitos
existem. Pelo contrário, a sociedade possui um certo grau de objectividade graças aos actores
sociais que no processo de interpretação do seu mundo social a exteriorizam e objectivam. A
sociedade só é “real” e “objectiva” na medida em que os seus membros a definem como tal e se
orientam a eles próprios para a realidade assim definida.

Como consequência, a investigação em educação deve centrar-se na compreensão dos
processos sociais nos quais se produz uma determinada realidade social. O investigador

interpretativo procura compreender as práticas e as situações averiguando o que umas e
outras significam segundo a idade dos agentes, esquecendo as condições externas que
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distorcem ou limitam o entendimento dos agentes e fracassa ao não lhes dar maneiras para
descobrir essas distorções e superar as limitações para a acção. No caso da investigação

educativa positivista a experiencia dos professores é expropriada e objectivada na linguagem e
conceitos do investigador educativo. Neste processo, a investigação fica privada do seu
enraizamento do saber pessoal e da história dos próprios praticantes e é remodelada segundo
o marco de referência conceptual do investigador. O investigador interpretativo, pelo contrário,
tenta reconstruir o mundo vivencial dos participantes, mas sem dúvida, não deixa de se
apropriar dele e de o reinterpretar em função do marco de compreensão do investigador. Em
ambos os casos, o investigador desloca sistematicamente o conhecimento da acção que se
estuda no que diz respeito às auto-compreensões e propósitos dos praticantes e, nesse
sentido, também acredita que mantém uma separação entre o saber e a acção (Carr, Kemmis,
1988). O dualismo (investigador/ investigado) é muito abandonado mas o objectivismo
permanece como a “regulação ideal”; é colocada especial ênfase em “guardiões” externos da
objectividade como as tradições críticas e a comunidade crítica (e.g., editores, referees e pares
profissionais). Replicar as descobertas são verdades prováveis (mas sempre sujeitas à
falsificação). Metodologicamente é colocada a ênfase numa “crítica múltipla” (uma versão
renovada da triangulação) como um meio de falsificar em vez de verificar a hipótese (Guba,
Lincoln, 1994). O método interpretativo de co-validação do conhecimento implica que a teoria
influência a prática expondo-a à auto-reflexão sobre o contexto teórico que a define, por outras
palavras, “oferece aos indivíduos a possibilidade de reconsiderar as crenças e atitudes
inerentes à sua maneira de pensar actual, logo é capaz de exercer uma influencia prática. A
prática modifica-se mudando a maneira de compreendê-la” (Carr, Kemmis, 1988, p.106). A
investigação interpretativa tem carácter prático. O interesse prático surge do conhecimento que
o domínio simbolicamente estruturado da “acção comunicativa” não é reduzível a um saber
científico; para compreender os outros é preciso ter captado os significados sociais que são
constitutivos de uma realidade social. Esse saber serve um “interesse prático” ao compreender
e clarificar as condições em que se geraram as comunicações e os diálogos significativos. Este
interesse prático gera conhecimento na forma de uma compreensão interpretativa, capaz de
informar e orientar o juízo prático. Habermas defende que os métodos interpretativos não
podem dar uma base adequada às ciências sociais, uma vez que a redução das ciências
sociais à explicação dos significados subjectivos não tem em atenção que embora eles
caracterizem a vida social estão, por sua vez, condicionados por um contexto objectivo que
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limita o alcance das intenções individuais e as possibilidades da sua realização. Ao adoptar
uma epistemologia do processo de auto-compreensão, a planificação interpretativa não está em
situação de avaliar em que medida qualquer forma existente de comunicação pode estar
sistematicamente distorcida pelas condições sociais, culturais ou políticas existentes. Como
consequência, o interesse prático para a comunicação só é adequado se forem identificadas e
eliminadas as condicionantes alienantes (Carr, Kemmis, 1988).
O realismo crítico do paradigma interpretativo é substituído pelo realismo histórico da
teoria crítica. O pressuposto ontológico é que a realidade apreendida é plástica e moldada ao
longo do tempo por uma acumulação de factores políticos, culturais, económicos, étnicos e de
género e depois cristalizados numa série de estruturas que agora são inapropriadamente
tomadas como “reais”, isto é, naturais e imutáveis (Guba, Lincoln, 1994). Neste contexto, a

ciência social crítica serve o interesse emancipatório para a liberdade e a autonomia racional,
se for capaz de elucidar e revelar como poderiam ser eliminadas as condições sociais que
podem distorcer a auto-reflexão e a auto-compreensão. Por outras palavras, tem que
proporcionar um meio para as pessoas compreenderem como os seus objectivos e propósitos
podem estar distorcidos ou reprimidos e especificar como erradicá-los de maneira a possibilitar
a procura dos seus objectivos verdadeiros. Neste sentido, a ciência social crítica proporcionará
o tipo de compreensão auto-reflexiva através da qual os indivíduos explicarão porque é que as
condições em que actuam os frustram e surgirá a acção necessária para eliminar as fontes de
tal frustração. Como consequência, um dos objectivos da ciência social crítica é “explicitar as
autoconcepções genuínas que estão implícitas nas ideias distorcidas dos indivíduos e sugerir
uma via para a superação das contradições e inadequações dos auto-entendimentos actuais”
(Carr, Kemmis, 1988, p.152), assim, parte dos problemas da vida quotidiana constrói-se
sempre com o objectivo de os solucionar. Carr, Kemmis (1988) argumentam que a ciência

social crítica tem três funções (p. 158-160):
A primeira função da ciência social crítica é a formação e generalização de teoremas críticos capazes
de apoiar um discurso científico. Os teoremas críticos são proposições sobre o carácter e a
condução da vida social; por exemplo, “a aprendizagem requer a participação activa do que aprende
na construção e no controlo da linguagem e nas outras actividades de aprendizagem”, ou melhor “o
ensino cooperativo só pode desenvolver-se sob condições de negociação continua do conteúdo e das
práticas da turma, através das quais se expressa o currículo”. Neste caso o critério é que estas
afirmações devem ser verdadeiras. (…) O exame da veracidade de tais proposições só pode levar-se
a efeito sob condições de liberdade de discurso.
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A segunda função é a organização de processos de ilustração em que os teoremas críticos serão
aplicados e postos à prova de uma maneira única, mediante a iniciação de processos de reflexão
que se desenvolvem no seio dos grupos imersos na acção e reflexão sobre eles. (…) Uma ilustração
genuína, não distorcida e generalizada a todo o grupo exigiria que tal processo de revisão captasse
as experiências e compreensões de todos os participantes (autenticidade), lhes permitisse comunicar
aberta e livremente (compreensibilidade mútua) e chegassem a desenvolver uma orientação comum
para a acção. (Este último elemento é um aspecto importante da linguagem: que oriente os
membros do grupo para um objecto comum). Um aspecto chave deste processo será que todos os
presentes possam intervir por igual para apresentar perguntas e dar sugestões e terem iguais
oportunidades para suscitar e comprovar postulados de validez.
A terceira função é a organização da acção (…) que exige a selecção de estratégias adequadas, a
resolução das questões tácticas e a condução da mesma prática. Esta é a “actuação” sobre a qual
se reflectirá retrospectivamente, prospectivamente guiada pelos frutos da reflexão prévia.
(…) Destas três funções da ciência social crítica resulta claramente que a sua epistemologia é
construtivista, já que contempla o conhecimento como algo que se desenvolve mediante um
processo de construção activa e reconstrução da teoria e da prática por quem intervém nelas; que
implica uma teoria de comunicação simétrica (um processo de discussão racional que trata
activamente de superar a coerção, por um lado, e o auto-engano, por outro), e que supõe uma teoria
democrática da acção política fundamentada no compromisso livre para com a acção social e o
consenso acerca do que deve ser e do que deve fazer-se. Numa palavra, não é só uma teoria do
conhecimento mas, além disso, de como o conhecimento se vincula com a prática.

Epistemologicamente, o investigador e o investigado (objecto) são assumidos como
interactivamente ligados, com os valores do investigador inevitavelmente influenciando a
investigação. Os resultados têm um valor mediado (Guba, Lincoln, 1994). Como consequência,
uma ciência educativa crítica, atribui à reforma educativa os predicados de participativa e
colaborativa; apresenta uma forma de investigação educativa concebida como análise crítica
que se encaminha para a transformação das práticas educativas, dos entendimentos
educativos e dos valores educativos das pessoas que intervêm no processo, assim como das
estruturas sociais e institucionais que definem o marco de actuação das ditas pessoas. Os
professores, os alunos os pais e os administradores escolares estão comprometidos na análise
crítica das suas próprias situações de maneira a transformá-las para que sejam mais
educativas para os alunos, professores e sociedade. Para que a investigação leve à
transformação concreta de situações educacionais reais, os investigadores e os praticantes têm
que transcender a dualidade dos papéis da investigação e da prática, numa tarefa comum. A
279

fonte dos programas de educação e acção tem que ser os próprios participantes e não os
investigadores críticos. As tarefas não podem separar-se das realidades práticas da educação
em escolas e turmas concretas, nem da realidade política de que as escolas em si mesmas
são expressões históricas concretas da relação entre educação e sociedade. Para os
investigadores que permanecem externos aos contextos educativos que se estudam, tem que
haver relações colaborativas em que o “observador” se converte num “amigo crítico” que
ajuda os “actores” para que actuem com mais sabedoria, prudência e sentido crítico no
processo de transformar a educação (Carr, Kemmis ,1988).
Guba e Lincoln (1989) propuseram uma nova abordagem para a avaliação a que
chamaram quarta geração em avaliação baseada, fundamentalmente, no carácter social,
político e orientado para os valores que ela contém. Esta avaliação baseia-se em dois
elementos: a focagem responsiva (responsive focusing) – determina que questões e que
informação existe para ser recolhida com base nos inputs dos participantes – e a metodologia
construtivista. O termo responsivo implica que o processo de avaliação comece com um
método para determinar que questões devem ser levantadas e que informação deverá ser
reunida. Isto inclui quatro fases: 1ª) identificar os participantes e perguntar-lhes que objectivos,
preocupações e assuntos gostavam de introduzir; 2ª) apresentar os objectivos, preocupações e
assuntos levantados por cada indivíduo do grupo a todos os outros grupos para comentar,
refutar, concordar ou manifestarem qualquer reacção que lhes agrade (nesta fase muitos
objectivos, preocupações e assuntos estarão resolvidos); 3ª) tornar os assuntos que não
estiverem resolvidos em organizadores avançados para a recolha de informação pelo avaliador;
e 4ª) promover a negociação entre os indivíduos dos grupos, sob a orientação do avaliador e
usando a informação avaliativa que tem sido recolhida, num esforço de atingir um consenso
em cada item disputado.
O termo construtivista, muitas vezes designado como interpretativo ou hermenêutico, é
usado para designar a metodologia actualmente empregue na avaliação, cuja origem é o
paradigma de inquérito (Guba e Lincoln, 1989) (figura 3.2).
O paradigma construtivista baseia-se no pressuposto ontológico que as realidades são
apreendidas na forma de construções mentais intangíveis múltiplas, baseadas socialmente e
experiencialmente, de natureza local e específica (embora os elementos sejam muitas vezes
partilhados entre muitos indivíduos e através das culturas). As construções não são mais ou
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Item
Ontologia

Positivismo
Realismo naïve –
realidade
“verdadeira” mas
compreensível

Epistemologia

Dualismo/
objectivismo;
resultados
verdadeiros

Metodologia

Experimental/
manipulativo;
verificação de
hipóteses;
principalmente
métodos
quantitativos

Pos-positivismo
Realismo crítico – realidade
“verdadeira” mas só
imperfeitamente
e
probabilisticamente
apreensível
Dualismo modificado/
objectivismo; tradição
crítica/
comunidade;
resultados provavelmente
verdadeiros
Experimental modificado/
manipulativo; múltiplo
criticismo; falsificação das
hipóteses; pode incluir
métodos qualitativos

Teoria Critica et al.
Realismo histórico – realidade
virtual modelada por valores
sociais, económicos, étnicos e
de género; cristalizados ao
longo do tempo
Transacional/ subjectivista;
resultados mediados por
valores

Construtivismo
Relativismo –
realidades
construídas
específicas e
locais
Transacional/
subjectivista;
resultados
criados

Dialógica / dialéctica

Hermenêutica/
dialéctica

Figura 3.2: Crenças básicas (metafísicas) de alternativa aos paradigmas de inquérito (Guba, Lincoln, 1994,
p. 109)

menos “verdade” em qualquer sentido absoluto, mas simplesmente mais ou menos
informadas ou sofisticadas. As construções como estão associadas às “realidades” são
alteráveis (Guba, Lincoln, 1994), como consequência, se as realidades são construções “não
pode haver, excepto pela imputação mental, leis naturais imutáveis governando as
construções, tais como leis de causa-efeito” (Guba e Lincoln, 1989, p. 43).
O investigador e objecto de investigação são definidos por estarem interactivamente
ligados, por isso os “resultados” são literalmente criados como um produto da investigação. Tal
como na teoria crítica, a distinção convencional entre teoria e prática desaparece.
Metodologicamente é um processo hermenêutico e dialéctico, porque a natureza pessoal e
variável das construções sociais sugere que as construções individuais podem emergir e
redefinir-se só através da interacção entre investigador e respondentes. Essas várias
construções são interpretadas usando técnicas hermenêuticas tradicionais e são comparadas e
contrastadas através de trocas dialécticas. O objectivo final é purificar uma construção de
consenso que é mais informada e sofisticada que qualquer construção anterior (Guba, Lincoln,
1994).

3.2.1.2. Investigação acção participativa (IAP)
Nesta investigação, optou-se desde o início pela abordagem da investigação acção

participativa (participatory action research - PAR). A investigação acção participativa envolve
uma investigação sistemática em que os que estão a viver a situação problemática na
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organização ou comunidade participam colaborativamente com o investigador para decidir o
foco da geração de conhecimento, para recolher e analisar a informação e para agir no sentido
de melhorar a sua situação. Através do reconhecimento do valor do conhecimento que possui o
investigador e outros especialistas e os membros da comunidade, a investigação acção

participativa constrói uma ponte entre o conhecimento local e o conhecimento científico para
gerar uma nova compreensão que pode contribuir directamente para a acção melhorando, por
sua vez, a situação. McTaggart (1997 a) refere que a investigação acção participativa significa
que a participação – pessoas fazendo investigação por si próprias – é uma condição sine qua

non da investigação acção. Na sua opinião, talvez seja menos necessário juntar a palavra
acção à investigação participativa porque, por definição e na prática, a investigação
participativa usualmente tem sido orientada para a acção que as próprias pessoas fazem para
melhorar as suas condições de vida. Inserir a palavra acção só é importante para recordar às
pessoas que são as próprias actividades dos participantes que são informadas pelos resultados
da investigação e não apenas as direcções de investigação futuras dos investigadores externos.
A importância da investigação acção participativa no desenvolvimento profissional dos
professores é defendida por Carr (1993) na introdução do livro Calidad de la Enseñanza (p.18):
A ideia sobre o aperfeiçoamento profissional que se adopta neste livro baseia-se na imagem
convincente de Stenhouse sobre os professores que melhoram sistematicamente a qualidade do seu
ensino a partir da sua própria investigação. Os métodos práticos mais utilizados neste enfoque
investigativo do desenvolvimento profissional são os métodos da investigação acção. Nesta
perspectiva, os professores aperfeiçoam o seu profissionalismo recolhendo e analisando dados da
sua própria prática e reflectindo sobre como tornar o seu ensino mais coerente com os seus valores
e crenças educativas.

O compromisso metodológico dos investigadores em investigação acção participativa é
baseado em cinco características principais:

1ª Característica: Há uma dinâmica contínua entre a acção e a reflexão
A investigação acção é a maneira como os grupos de pessoas podem organizar as
condições sobre as quais podem aprender a partir da sua própria experiência e tornar essa
experiência acessível aos outros. A investigação acção participativa envolve a reflexão colectiva
sobre a prática, as relações com os outros e a maneira como as diferentes formas de vida são
conceptualizadas. Há um compromisso para examinar as experiencias de uma prática concreta
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para informar a acção seguinte. Esta abordagem de investigação não é apenas sobre mudança
é também política. Isto é, é sobre pessoas que se mudam a si próprias e às suas
circunstâncias e sobre o conhecimento sobre como é que essa mudança acontece (McTaggart,
1997 a).
Lewin (Kemis, 1997; Kemmis, McTaggart,1997; Kemmis, McTaggart, 1992; Carr,
Kemmis, 1988) descreve a investigação acção como um procedimento de passos em espiral,
cada um dos quais é constituído por planificação, acção, observação e avaliação do resultado
da acção. A planificação começa por algo que se pode descrever como uma ideia geral, onde,
geralmente, não está muito claro como descrever os objectivos nem como alcançá-los. No fim
deste primeira fase, há um plano global sobre como alcançar o objectivo e uma decisão sobre
o primeiro passo da acção. A natureza cíclica deste enfoque reconhece que dada a
complexidade das situações sociais reais jamais é possível, na prática, prever tudo o que deve
fazer-se, como consequência, há necessidade de que os planos de acção sejam flexíveis e
dúcteis. A sobreposição intencional de Lewin da acção e reflexão foi desenhada para permitir
mudanças nos planos para a acção, visto que as pessoas aprendem a partir da sua própria
experiência (McTaggart, 1997 b), isto é, “Lewin tem em mente a relação dialéctica entre a
melhoria da compreensão e a melhoria da acção” (Kemmis, McTaggart, 1997, p. 6). O
trabalho de Lewin enfatiza a decisão do grupo e o compromisso para melhorar a situação
(McTaggart, 1997 b; Kemmis, McTaggart, 1992). Uma característica principal que distingue a

investigação acção é que os que são afectados pelas mudanças planeadas têm a
responsabilidade primária para decidirem sobre o decurso da acção criticamente informada
que tem probabilidade de levar à melhoria desejada e pelos resultados de avaliação das
estratégias testadas na prática (Kemmis, McTaggart,1997; McTaggart, 1997 b, Kemmis,
McTaggart, 1992), “a investigação acção é uma actividade de grupo” (Kemmis, McTaggart,
1992, p. 11). A investigação acção para Lewin foi exemplificada pela discussão de problemas
seguida pelas decisões do grupo sobre como proceder. A investigação acção tem que incluir a
participação activa pelos que têm que desenvolver o trabalho na exploração dos problemas que
identificaram e anteciparam. Depois de identificar os problemas o grupo toma decisões,
monitoriza e anota as consequências. Seguem-se revisões regulares do progresso (Adelman,
1997). Por outras palavras, Kemmis e McTaggart (1992, p. 9-10) caracterizam a investigação

acção como:
uma forma de indagação introspectiva colectiva empreendida por participantes em situações sociais
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com o objectivo de melhorar a racionalidade e a justiça das suas práticas sociais ou educativas,
assim como a sua compreensão dessas práticas e das situações em que estas têm lugar. Os grupos
de participantes podem estar constituídos por professores, alunos, directores da escola, pais e
outros membros da comunidade; por qualquer grupo que partilhe uma preocupação. Consideramos
que a investigação acção só existe quando é colaborativa, embora seja importante deixar claro que a
investigação acção do grupo se faz através da acção examinada criticamente dos membros
individuais do grupo.

Os trabalhos de Lewin mostram que o seu interesse na teoria da dinâmica do grupo
obscurece o que os investigadores em acção participativa vêem actualmente como
fundamental “o compromisso para que todos os participantes na realidade façam investigação
por si próprios” (McTaggart,1997 b, p. 28). Na investigação acção participativa deve-se
começar de uma forma modesta e desenvolver a investigação através de uma espiral autoreflexiva: uma espiral de ciclos de planificação, acção (implementação de planos), observação
(sistematicamente), reflexão e depois replanificação, futura implementação, observação e outra
vez reflexão. O colectivo tem um papel importante na decisão onde os grupos e os indivíduos
podem exercer os seus esforços mais eficazmente, reflecte sobre as observações feitas em
relação à acção e usa isso para decidir sobre os passos a dar pelos indivíduos e grupos para a
futura acção. Neste sentido, as esferas pública e pessoal de pensar e agir completam-se uma à
outra (McTaggart,1997 b).
Lewin documentava os efeitos da decisão de grupo na facilitação das mudanças da
conduta social e salientava o valor que tem interessar os participantes em cada uma das fases
do processo de investigação acção que podia encaminhar gradualmente para a independência,
equidade e cooperação. Desta maneira, previa três características importantes para a

investigação acção : o seu carácter participativo , o seu impulso democrático e a sua
contribuição simultânea para a ciência social e a mudança social. Actualmente, a tomada de
decisão do grupo também é considerada essencial para um compromisso autêntico enquanto
acção social. Além disso, este processo já não é visto como uma receita técnica para se
conseguir a democracia mas como a incorporação dos princípios democráticos na
investigação. Os objectivos da investigação acção são três: melhorar a prática, melhorar o
entendimento sobre a prática por parte de quem a realiza; e melhorar a situação em que a dita
prática ocorre (Carr, Kemmis, 1988).
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2ª Característica: A participação autêntica em investigação significa partilhar a maneira
como a investigação é conceptualizada, praticada e origina suporte para a vida
Isto significa domínio (ownership) sobre uma actividade responsável pela produção de
conhecimento e melhoria da prática. O mero envolvimento não implica isso e cria o risco da coopção e exploração das pessoas na realização dos planos dos outros (McTaggart, 1997 a, b).
McTaggart (1997 b, p.29) cita os determinantes da participação autêntica em investigação
identificados por Tandon:
 o papel das pessoas em definir a agenda do inquérito
 a participação das pessoas na recolha e análise de dados
 o controlo das pessoas sobre o uso dos resultados e do processo inteiro.

Na sua perspectiva, a referência de Tandon ao controlo sobre “todo o processo” significa
que mesmo a metodologia de investigação pode ser reinterpretada e reconstruída pelos
participantes.

3ª Característica: O processo de investigação é “dominado” pelo grupo inteiro e é
assumido que os problemas sociais são melhor analisados e trata-se melhor deles com a
comunidade do que apenas com o investigador
A investigação acção participativa envolve os investigadores e as pessoas do local de
trabalho, com tarefas comuns e diferenciadas. Os dois unem-se por uma preocupação temática
comum: o comprometimento para desenvolver o conhecimento e melhorar uma prática
particular (McTaggart, 1997 b; Kemmis, McTaggart, 1997). Na identificação do projecto
individual e colectivo no projecto comum da investigação acção participativa, cada participante
(académico e trabalhadores ) tem várias funções (McTaggart, 1997 b, p.31):
16

 melhorar o seu próprio trabalho e a maneira como ele é compreendido (teorizado);
 colaborar com os outros comprometidos com o projecto (académicos e trabalhadores) para os
ajudar a melhorar o seu trabalho; e colaborar com os outros (académicos e trabalhadores) nos seus
próprios contextos culturais e institucionais separados, para criar a possibilidade de informar (e
teorizar) mais amplamente o projecto comum, também como criar o material e as condições
políticas necessárias para manter o projecto comum e o seu trabalho.
Isto é, a investigação acção participativa está preocupada simultaneamente, por uma lado, com a
McTaggart (1997 b) explica que usa os termos académico e trabalhador (pessoas do local do trabalho) para rotular os dois grupos de pessoas
que tipicamente se comprometem na investigação acção participativa, embora seja óbvio que ambos os termos são demasiado limitados para a
diversidade de actividades e pessoas que colaboram nestes projectos.
16
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mudança dos indivíduos e, por outro lado, a cultura dos grupos, instituições e sociedades a que eles
pertencem. Mas é importante enfatizar que essas mudanças não são imposições: os indivíduos e
grupos concordam em trabalhar juntos para se mudarem a eles próprios individual e colectivamente.

A investigação acção participativa reconhece que as pessoas são seres sociais e
membros de vários grupos diferentes. Para mudar a cultura dos seus grupos, as pessoas têm
que se mudar a si próprias, com os outros, através de uma mudança das partes essenciais,
das formas e modelos de linguagem, actividades e relações sociais que caracterizam os grupos
e de interacções dos seus membros. Isso é feito colectivamente e colaborativamente e
deliberadamente estabelecem um tempo lateral para reflectir sobre esses assuntos como uma
base para as decisões individuais e de grupo conscientes. Portanto, trata-se de uma
investigação sobre como é que as pessoas trabalham para melhorar as suas próprias práticas
e, só secundariamente, para melhorar as práticas de outras pessoas. Através do diálogo entre
os participantes, são feitas verificações regulares para assegurar que a agenda dos que têm
menos poder se torna um foco importante do trabalho do grupo. A melhoria social através
desta investigação implica uma análise explicita e exploratória das mudanças nos indivíduos e
na cultura dos grupos e, mais amplamente, na sociedade em que as pessoas constituem as
suas formas de vida. Por outras palavras, “a acção individual dos investigadores muda-os a si
próprios, apoia os outros nos seus próprios esforços para mudar e, em conjunto, trabalham
para mudar as instituições e a sociedade“ (McTaggart, 1997 b, p.34).
Na prática, isso implica uma relação completamente diferente da investigação científica
tradicional entre o investigador profissional e o “investigado”. A investigação tornou-se um
processo de co-aprendizagem na identificação do problema, recolha de dados, análise e acção.
Idealmente, cada participante no processo de investigação traz as suas competências e
conhecimentos especiais para analisar o problema, como um meio para aumentar o nível de
compreensão olhando para ele sob diferentes perspectivas. Os métodos usados na

investigação acção participativa podem ser os mesmos que os usados na investigação
convencional em ciências sociais. A diferença está em como os métodos são utilizados; uma
vez que esta é uma abordagem da investigação que visa democratizar a sociedade pela
mudança intencional das relações de poder na construção do conhecimento.
A partir destas características, a investigação acção participativa é partidária de colocar a
importância tanto no processo como nos resultados . Kemmis e McTaggart, (1997)
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argumentam que o que torna a investigação acção participativa uma “investigação valiosa”
não é o método técnico particular usado, mas a preocupação demonstrada com as relações
entre a teoria e a prática.

4ª Característica: O processo de investigação é visto como emancipatório, uma vez que
capacita as pessoas para ganharem mais controlo sobre as suas próprias vidas em vez
de ficarem subordinados às estruturas sociais limitadas
A investigação acção participativa estabelece comunidades auto-críticas de pessoas que
participam e colaboram em todas as fases do processo de investigação: a planificação, a
acção, a observação e a reflexão. Isto visa “construir comunidades de pessoas comprometidas
com o facto de se esclarecerem a si próprias sobre as relações entre as circunstâncias, a
acção e as consequências da sua própria situação, emancipando-se a si próprias dos
constrangimentos institucionais e pessoais que limitam o seu poder para viver os seus próprios
valores educacionais e sociais legítimos” (McTaggart, 1997 b, p.35). Ao reflectir sobre a
mudança educativa a partir da investigação acção Elliott (1993, p.70-71) faz a seguinte
afirmação:
A investigação acção aperfeiçoa a prática mediante o desenvolvimento das capacidades de
discriminação e do juízo do profissional em situações concretas, complexas e humanas. Unifica a
investigação, o aperfeiçoamento da prática e o desenvolvimento das pessoas no seu exercício
profissional. Em relação a este desenvolvimento, a investigação acção informa o juízo profissional e,
portanto, desenvolve a prudência prática, quer dizer, a capacidade de discernir o curso correcto da
acção ao enfrentar as situações concretas, complexas e problemáticas.

Carr, Kemmis (1988) baseados na Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, cuja
preocupação principal é articular um enfoque da teoria que tenha como objectivo central
emancipar as pessoas do domínio das noções positivistas de racionalidade, objectividade e
verdade através das suas próprias compreensões e actos (teoria crítica), distinguem a

investigação acção técnica, prática e emancipatória (figura 3.3).
Na investigação acção é frequente a intervenção de investigadores “externos” à
organização, designados, neste contexto, como facilitadores externos com o objectivo de apoiar
os participantes (Carr, Kemmis,1988; Stringer, 1999). Stringer (1999) define o papel do

investigador facilitador como o investigador que proporciona liderança e direcção aos outros
participantes no processo de investigação. A sua função é segundo Kickett, McCauley & Stringer
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Tipo de investigação acção
Prático
Prático (entendimento)

Emancipatório
Emancipatório (reflexão)

Linguagem

Poder

As empírico-analíticas ou
naturais
 Eficácia/ eficiência da
prática educativa
 Desenvolvimento
profissional

As hermenêuticas ou
interpretativas
 Igual ao técnico
 Compreensão dos
profissionais (practitioners)
 Transformação das suas
consciências

As ciências críticas

Papel do facilitador

“Perito” externo

Papel socrático encorajando
a participação e auto-reflexão

Relação entre o facilitador e
os participantes

Co-opção (dos profissionais
que dependem do facilitador)

Cooperação (processo de
consulta)

Principais características
Tipo de saber
Meio (modo particular de
organização social)
Ciência
Objectivo

Técnico
Instrumental (explicação
causal)
Trabalho

 Igual ao prático
 Emancipação dos
participantes das regras da
tradição, autodecepção,
coerção
 A sua crítica da
sistematização burocrática
 Transformação da
organização e do sistema
educativo
Moderador do processo
(responsabilidade partilhada
igualmente por todos os
participantes)
Colaboração

Figura 3.3: Tipos de investigação acção e suas principais características de acordo com os três tipos de
interesses constitutivos de saberes de Habermas (adaptado de Zuber-Skerritt, 1996; Carr,
Kemmis,1988)

(Stringer, 1999): agir como catalizador; não se impor mas estimular as pessoas a mudar, o
que é feito orientando os problemas que os preocupam; a essência do trabalho é mais o

processo – a maneira de fazer as coisas – do que os resultados adquiridos; a chave é capacitar
as pessoas para desenvolver a sua própria análise sobre os assuntos; começar onde as
pessoas estão, não onde alguém pensa que elas estão; ajudar as pessoas a analisar a sua
situação, considerar os resultados, planificar como manter o que querem e mudar o que não
gostam; capacitar as pessoas para analisar os vários cursos da acção e os resultados prováveis
ou consequências de cada opção.
As relações que se estabelecem entre o facilitador externo e os participantes podem
exercer um efeito profundo sobre o carácter da investigação acção empreendida, porque
influenciam em diversos graus a agenda das questões que se vão colocar no processo de

investigação acção, as técnicas de captação de dados e de análise que se vai fazer, sobre o
carácter da reflexão e sobre as interpretações alcançadas com base nas provas obtidas no
estudo. Os diferentes tipos de papel de facilitador externo dão lugar a diferentes géneros de

investigação acção, sendo possível distinguir em conciliação com o conceito habermesiano de
todos os interesses constitutivos de saberes, entre a investigação acção técnica, prática ou a

emancipatória (Carr, Kemmis,1988).
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De acordo com Carr e Kemmis (1988), na investigação acção técnica o facilitador

externo coopta os participantes para que trabalhem sobre questões formuladas externamente,
não baseadas nas preocupações práticas dos participantes. O facilitador externo utiliza técnicas
como as da dinâmica de grupos para criar e manter a investigação de questões suscitadas por
ele e, com frequência, ocupa-se exclusivamente da eficácia e do rendimento das práticas em
situações geralmente conhecidas. Corre-se o risco de que todo esse trabalho não seja autêntico
para os participantes e pode criar tais condições que os professores ou outros prefiram aceitar
a legitimidade dessas práticas por acreditarem na autoridade do facilitador externo e não em
virtude de uma autêntica análise dos seus próprios entendimentos, das suas próprias práticas
e das suas próprias situações. O objectivo deste tipo de investigação é a prática eficaz e
eficiente, julgada com referência a critérios que podem não ter sido analisados, por sua vez, no
decorrer do processo de investigação acção. Mais ainda, esses critérios podem ter sido
“importados” para a situação pelo facilitador externo em vez de surgir da auto-reflexão dos
praticantes. Esta investigação acção técnica produz-se quando o facilitador externo convence os
praticantes para que ponham como prova das suas práticas as conclusões de alguma
investigação externa, sendo o resultado destas provas a injecção de novas conclusões na
bibliografia dessa investigação externa. Nestas situações, o interesse primordial é o
desenvolvimento e o enriquecimento das bibliografias externas e não o desenvolvimento das
práticas desses praticantes, fundadas no seu próprio controlo colaborativo e auto-reflexivo. Os
estudos de investigação acção técnica podem ser um estímulo para que os praticantes iniciem
análises mais intensivas das suas próprias práticas. Por último, é possível que estes estudos os
ajudem a desenvolver técnicas de auto-controlo que possam servir-lhes para as análises das
suas práticas, entendimentos e situações, quando os realizarem eles mesmos.
Na investigação acção prática, o facilitador externo entra em relação cooperativa com os
práticos e ajuda-os a articular as suas próprias preocupações, a planear as estratégias de
acção para a mudança, a detectar os problemas e os efeitos das mudanças e a reflectir sobre
a validez e as consequências das mudanças já implantadas. Neste processo, é possível que o

facilitador externo trabalhe sobre preocupações comuns com os praticantes individuais ou com
grupos de praticantes, mas sem nenhum desenvolvimento sistemático do grupo de praticantes
como comunidade auto-reflexiva. Esta investigação acção é prática no sentido que desenvolve o
raciocínio prático dos praticantes, isto é, não é técnica, porque os critérios para julgar a prática
apresentam-se como problemáticos e susceptíveis de desenvolvimento por meio da auto289

reflexão, em vez de se assumirem como dados. Além disso, os participantes inspeccionam as
suas próprias práticas educativas com a finalidade imediata de desenvolverem o seu juízo
prático como indivíduos. Neste caso, o papel do facilitador externo é proporcionar condições
para que os praticantes ensaiem as suas ideias e averigúem mais acerca das razões da sua
própria acção, assim como sobre o processo de auto-reflexão. A investigação acção prática
pode ser como um escalão conducente à investigação acção emancipatória.
A investigação acção emancipatória que é a forma de investigação acção em que os
próprios participantes assumem a responsabilidade de ajudar à auto-reflexão colaborativa do
grupo, é a que melhor incorpora os valores da ciência educativa crítica. Neste tipo de
investigação, o grupo de praticantes assume conjuntamente a responsabilidade do
desenvolvimento da prática, dos entendimentos e das situações que contempla como
socialmente construídos nos processos interactivos da vida educacional, ou seja, “a
responsabilidade do professor quanto à interacção na turma não se trata aqui como um
assunto individual, se não que, pelo contrário, considera-se que o carácter da dita interacção
interessa também às determinações e decisões da escola” (Carr, Kemmis, 1988, p.214). Por
conseguinte, a investigação acção emancipatória inclui os impulsos e as formas da
investigação da acção prática, mas generaliza-os no contexto colaborativo; a transformação das
instituições educativas não se expressa só no pensamento crítico individual, mas também na
empresa crítica comum dos protagonistas se mudarem a si mesmos de maneira a mudarem
as instituições que eles mesmos gerem através das suas práticas conjuntas de comunicação,
tomadas de decisão, trabalho e acção social. O papel do facilitador em grupo geralmente
colaborativo, em princípio, pode ser assumido por qualquer membro desse grupo. Um

facilitador externo que assuma permanentemente o dito papel acabaria por minar a
responsabilidade colaborativa do grupo quanto ao processo, mas o seu papel é muito
importante no estabelecimento de comunidades auto-reflexivas de investigadores activos em
que é da responsabilidade da própria comunidade, uma vez formada, manter e desenvolver o
seu próprio trabalho. Toda a situação de domínio prolongado de um facilitador externo seria
destrutiva para a responsabilidade colaborativa do grupo e para a auto-reflexão.
De maneira similar, a investigação acção prática não deixa de ser necessária dentro do
contexto da investigação acção emancipatória, com expressão da auto-reflexão individual que
contribui para a comunidade, porque estende a formação de práticas comuns, de teorias e de
estruturas institucionais, mas também porque as põe em dúvida.
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5ª Característica: Os valores não são entidades em si próprios, só lhes pode ser dado
significado como prática. As comunidades críticas apoiam a autenticidade da
compreensão e das acções no contexto (o institucional).
Uma comunidade torna-se crítica quando os participantes olham os seus valores como
historicamente determinados e como objectos de exame, interpretação, crítica e reconstrução
através do discurso sobre a prática. Os valores são vistos como problematizados através da
prática. McTaggart (1993) distingue dois níveis de discussão sobre valores e investigação
acção. O primeiro, integra esforços para declarar os valores implícitos e expressos através da

investigação acção, pensando nela como realizando valores. O segundo, gera uma atitude mais
considerada; há um forte consenso que inerente à investigação acção em programas de acção
de melhoramento social estava o compromisso com a problematização de valores.
A ênfase colocada na realização dos valores considerados implícitos na investigação

acção, partiu da análise de alguns valores que apareceram nas práticas de investigação acção
relacionadas com o compromisso de mudança nas práticas políticas e económicas. Esses
valores são a emancipação, auto-determinação e participação; e o movimento de recursos para
uma distribuição mais equitativa de oportunidades, para aceder aos significados e para uma
consciência política para a acção. Os valores científicos estão relacionados com o compromisso
do discurso crítico, comunicação simétrica e conjunção do método hermenêutico e crítico para
documentar e traçar a implantação ideológica da compreensão partilhada. O conhecimento
social é visto como resultado de acções pessoais reflexivas num mundo social – nas práticas e
no seu contexto.
O segundo nível de discussão de valores, está relacionado com uma preocupação mais
fundamental do compromisso com a auto-reflexão e a preocupação com a problematização. A

investigação acção ocasiona sempre uma realização e problematização conjunta de valores
através da planificação de actos autênticos específicos, tais como: mudanças deliberadas nas

práticas profissionais pessoais, a linguagem em que o trabalho educativo é descrito e a
organização social e relações no contexto da planificação e crítica do grupo.
Segundo McTaggart (1993), a natureza da comunidade crítica dos investigadores em

acção participativa são potencialmente todos os grupos de pessoas que partilham valores, por
outras palavras, “todos os grupos são comunidades críticas latentes que podem teoricamente
ser transformadas em comunidades auto-conscientes ou críticas” (p.55). Os membros do
grupo têm que se ver uns aos outros interactivamente (em termos holísticos como interpretes e
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construtores do seu mundo) e num contexto histórico, pois de acordo com McTaggart (1993,
p.56):
Cada indivíduo numa comunidade crítica tem uma biografia, a comunidade como um todo tem uma
história. Ambos, o indivíduo e o colectivo estão a produzir (e reinterpretar) história, interactivamente.
Reter o sentido dessa história e recordá-la como evidência do esforço concreto, pode ser uma parte
importante da transformação dos grupos em comunidades críticas.

Segundo o autor, a consciência crítica tem que ser vista como um modo de pensar e
agir, não como um estado adquirido. A consciência crítica não é individual, envolve a

planificação colectiva, acção e reflexão, isto é (McTaggart,1993, p.56):
A consciência crítica envolve uma acção deliberada guiada pela reflexão – a antítese de se comportar
a partir de hábitos ou ditados da tradição. A reflexão envolve repensar as teorias e valores que
informam as acções, particularmente, os modos de comportamento não examinados por tradição e
os costumes habituais, intuitivos e impulsivos. A reflexão crítica sobre valores manifestada nas
práticas específicas no contexto, é particularmente importante. Os valores na prática e à sua volta
são muitas vezes tacitamente mantidos ou expressos só retoricamente.

McTaggart defende que a reflexão crítica envolve mais que o conhecimento dos nossos
próprios valores e a compreensão das nossas próprias práticas. Envolve uma crítica dialéctica
sobre os nossos próprios valores no contexto histórico e social, em que os valores dos outros
também são cruciais.
3.2.2. O método: Investigação acção participativa e metodologia S – IVAM
Os professores estão geralmente treinados para avaliar formalmente as competências
cognitivas e algumas destrezas, mas menos habilitados para avaliar atitudes ou habilidades mais
complexas. A competência de acção é definida como uma habilidade complexa que inclui
elementos cognitivos, motivacionais, desenvolvimento de visões e experiências orientadas para a
acção (Carlsson, 2000). A acção pode ser definida por duas características principais: decidir
por si próprio fazer alguma coisa e dirigir as actividades para a resolução do problema que se
está a trabalhar (Jensen, 1994; Jensen, Nielson, 1996; Jensen, Schnack, 1994; Jensen,
Schnack, 1997) (ver capítulo II, 2.4). Jensen e Schnack (1994, p.11-12) salientam estas
características ao afirmarem que:
O primeiro elemento na definição de acção é, claro, precisamente que alguém decida fazer alguma
coisa, quer seja uma questão de mudança no comportamento ou uma tentativa para influenciar as
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condições de vida. (…) A acção tem que estar voltada para a solução do problema que está a ser
trabalhado.

O conhecimento orientado para a acção é metodologicamente operacionalizado no
desenvolvimento da abordagem S – IVAM de Bjarne Bruun Jensen (Selecção de problema –
Investigação – Visão – Acção e mudança) (Jensen, 1995; 1997 a; Simovska, Jensen, 2003),
e trabalha as quatro dimensões do conhecimento orientado para a acção: (1ª) Que tipo de
problema é? — Conhecimento sobre as consequências; (2ª) Porque temos os problemas que
temos? — Conhecimento sobre as causas; (3ª) Como podemos mudar as coisas? —
Conhecimento sobre as estratégias de mudança; e (4ª) Para onde queremos ir? —
Conhecimento sobre as alternativas e visões (Jensen, 2000; Simovska, Jensen, 2003) (ver
capítulo II, 2.4.2).
A abordagem S – IVAM foi descrita como central para o desenvolvimento de estratégias
para promover a participação autêntica dos alunos. O conhecimento orientado para a acção é
um conhecimento interdisciplinar complexo construído num processo partilhado de diálogo
crítico, reflexão, desenvolvimento de visões, planificação e tomada de acção como parte do
processo de ensino e aprendizagem (Simovska, Jensen, 2003). Os problemas a resolver
focam-se no indivíduo, no grupo, nas percepções e no futuro. As principais pré-condições para
facilitar a participação das crianças são a liberdade, a colaboração e a auto-motivação. A automotivação, é para ser compreendida como auto-gerar o que fazer, participar e agir. Nesta
metodologia, para os alunos mudarem as coisas e realizarem as suas visões, dentro do
projecto e dentro de uma aprendizagem mais ampla, é necessário terem liberdade,
colaboração e auto-motivação. Os alunos precisam disso para aprender, crescer e participar
neste tipo de projecto que desejam estabelecer nas Escolas Promotoras de Saúde (EPS). A
chave para a clarificação de valores e colaboração é proporcionar condições que tornem as
crianças livres, para se expressarem a si próprias (Jensen, Kostarova-Unjovska, Skopje, 1998).
Esta metodologia é uma forma de ensino em que “os alunos adquirem coragem,
comprometimento e desejo para ficarem envolvidos nos interesses sociais relacionados com os
temas que tratam (naturalmente baseados na compreensão e conhecimentos). Eles têm que
aprender a ser cidadãos numa sociedade democrática” (Jensen e Schnack, 1997, p.164), por
isso, desenvolver a competência de acção torna-se a “formação ideal na perspectiva
democrática” (Jensen e Schnack, 1994, p.7). Jensen e Schnack referem que “na democracia,
os membros não são espectadores, mas participantes. Não são participantes igualmente
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activos em tudo durante todo o tempo, naturalmente, mas são sempre participantes potenciais
que decidem por si próprios em quê e quando serão envolvidos” (Jensen e Schnack, 1994,
p.7).
Têm sido apontados os seguintes elementos constituintes para definir e operacionalizar o
conceito de competência de acção (Jensen, 1995; 1997 a; Simovska, Jensen, 2003) (ver
capítulo II, 2.4.1):
 Insight e conhecimento: uma compreensão da saúde ampla, positiva, coerente e
orientada para a acção;
 Comprometimento : motivação para se envolver na produção de mudanças
relacionadas com a sua própria vida e com os processo dinâmicos da sociedade;
 Visões: habilidade para seguir os problemas de saúde e pensar criativamente;
 Experiências de acção: experiências reais de participação individual e colectiva na
iniciação de mudanças de promoção da saúde dentro da rede democrática e
considerando como é que as barreiras podem ser ultrapassadas.
Segundo Jensen (1997 a) as quatro componentes da acção não podem ser percebidas
isoladamente. Por exemplo, é importante que o conhecimento que o aluno adquire também
inclua o conhecimento sobre as possibilidades existentes para influenciar as condições de saúde
a nível da turma, escola e sociedade e o comprometimento activo com elas. Além disso, parece
que o conhecimento e insights que os alunos adquirem através da acção é qualitativamente
diferente do conhecimento que lhes é ensinado pelo professor durante as aulas, na turma, e os
alunos acreditam que o conhecimento que adquiriram através da acção lhes será mais útil em
relação às acções futuras e mudança social.
As atribuições do conhecimento , tal como as atribuições das acções são sempre
atribuições a partir de uma perspectiva específica, por exemplo, perspectiva dos professores ou
dos alunos, que envolvem o uso de certas referências e critérios. Por um lado, se estabelecemos
que as acções e o conhecimento podem ser observadas a partir de um objectivo geral ou
referência universal estamos a trabalhar numa noção beaviorista da competência de acção
(Carlsson, 2000). A teoria beaviorista está baseada no pressuposto ontológico de uma realidade
externa objectiva e na crença que o inquérito pode determinar “como as coisas realmente são”.
Epistemologicamente, o investigador e o investigado (objecto) são entendidos como entidades
independentes e a metodologia de investigação parte de questões e/ou hipóteses sujeitas a uma
verificação empírica (Guba e Lincoln, 1994) (ver capítulo III, 3.2).
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Por outro lado, de acordo com a metodologia S- IVAM aplicada nesta investigação as
atribuições do conhecimento e das acções devem basear-se no pressuposto ontológico que as
realidades são construções mentais, construídas socialmente e experiencialmente, e que o
investigador e objecto de investigação são definidos por estarem interactivamente ligados, por
isso, os “resultados” são literalmente criados como um produto da investigação.
Metodologicamente é um processo hermenêutico e dialéctico, porque a natureza pessoal e
variável das construções sociais sugere que as construções individuais podem emergir e
redefinir-se só através da interacção entre investigador e respondentes (Guba, Lincoln, 1994)
(ver capítulo III, 3.2).
A investigação acção participativa pressupõe uma planificação construtivista da avaliação.
O objectivo da investigação é compreender e reconstruir as construções inicialmente mantidas
pelas pessoas (incluindo o investigador), visando atingir uma consenso, mas ainda aberto a
novas interpretações como uma melhoria da informação e sofisticação. A advocacia e o
activismo são conceitos chave nesta visão (Guba, Lincoln, 1994), tal como são na metodologia SIVAM. No paradigma construtivista, o investigador externo tem o papel de participante e
facilitador no processo. Os critérios para avaliar a qualidade da investigação são de dois tipos. O
primeiro conjunto de critérios corresponde à credibilidade (paralelo à validade interna),
transferabilidade (paralelo à validade externa), confiança e confirmabilidade (paralelo à
objectividade (Guba, Lincoln, 1994). O segundo conjunto de critérios relacionam-se com a

autenticidade: ampliação das construções pessoais (autenticidade ontológica); levar à melhoria
da compreensão das construções dos outros (autenticidade educativa); estimular a acção
(autenticidade catalítica) e; capacitar para a acção (autenticidade táctica) (Guba, Lincoln, 1989;
1994). Os critérios de autenticidade catalítica e táctica são também pedras angulares do
desenvolvimento das competências de acção, acção e participação e da metodologia S – IVAM
(ver capítulo II, 2.4).
O construto de autenticidade pode ser particularmente útil na avaliação participativa da
educação para a saúde dentro da abordagem da competência de acção. A abordagem da
competência de acção é normativa, isto é, inclui afirmações de valor sobre os objectivos da
educação. No caso da educação para a saúde dentro da abordagem da competência de acção,
os valores chave são a democracia e a participação dos alunos. Como há diferentes
conceptualizações de democracia, particularmente sobre como, e em o que é que os alunos vão
participar, a avaliação necessita apoiar o desenvolvimento das ideias dos próprios participantes
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sobre democracia e participação. Uma abordagem da avaliação que enfatiza a autenticidade

educativa e ontológica deverá incluir as perspectivas interna (os participantes no contexto
escolar local) e perspectivas externas (os consultores e outros fora da escola e da sala de aula).
Dar atenção a estes critérios assegura que a avaliação responde a todas as perspectivas na
avaliação. Os critérios de autenticidade catalítica e táctica são de grande valor porque a
avaliação da educação, dirigida para a promoção das habilidades dos alunos e motivação para
empreender uma reflexão crítica e a acção, tem que promover em si tal desenvolvimento
(Carlsson, 2000).
Na teoria crítica e no construtivismo os valores têm um lugar de destaque, porque são
vistos como inevitáveis na formação (criação, no caso do construtivismo) dos resultados da
investigação (Guba, Lincoln, 1994). Se definirmos os valores como construções sociais, isto
significa que podem existir diferentes valores em diferentes contextos: situacional, institucional,
cultural, etc.. Para serem valores significativos têm que ser reconstruídos no processo de
avaliação pelos participantes neste contexto. Valores pré-determinados na forma de objectivos do
programa e critérios de avaliação podem, quando muito, inspirar a discussão participativa sobre
a educação para a saúde. A abordagem construtivista enfatiza que não se pode observar os
processos pedagógicos a partir de um ponto de vista objectivo ou absoluto, independentemente
das observações no sistema educativo onde esses processos estão a ter lugar (Carlsson, 2000).
A avaliação construtivista enfatiza os valores principais da metodologia S-IVAM. Por um
lado, a metodologia hermenêutica e dialéctica do paradigma construtivista enfatiza o

envolvimento, o comprometimento, a participação e os princípios democráticos do paradigma de
educação para a saúde democrático. Por outro lado, o construtivismo requer que a avaliação
catalize a acção social, por isso, promove a aprendizagem orientada para a acção individual e
colectiva da metodologia S- IVAM. Segundo Greene (1994) a visão emancipatória no paradigma
construtivista vê a avaliação, em primeiro lugar, como um processo para a promoção da

capacitação e um requisito para a mudança estrutural. Como consequência, a investigação
acção participativa baseada nesse paradigma enfatiza, em última análise, o desenvolvimento da
competência de acção preconizada pela metodologia S- IVAM.
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3.3. Desenho geral da investigação
As pedras angulares acima referidas da investigação acção participativa apoiam os
dois maiores objectivos da metodologia seguida nesta parte empírica: a capacitação
(empowerment) dos alunos e professores e a mudança estrutural das turmas e das escolas
envolvidas na aprendizagem orientada para a acção e participação e, mais especificamente, na
educação sexual.
Esta investigação desenvolveu-se em três estudos (figura 3.4). O primeiro estudo visou
investigar o que tinha que ser mudado na educação sexual, nas escolas do Distrito de Braga,
para aumentar a participação, acção e competência de acção dos alunos, no 7º ao 12º anos
de escolaridade, na educação sexual (ver capítulo I, 1.3). Com esse objectivo, realizou-se um
estudo exploratório para recolher informação (análise 1, planificação1 e acção 1) que
permitisse ao primeiro grupo de participantes – os professores – analisarem colaborativamente
com a facilitadora externa (investigadora da universidade) os resultados da investigação por ela
realizada e (re) definirem colaborativamente a problematização para o segundo ciclo de
investigação do estudo (acção 1, avaliação e reflexão 1 e problema 2). O primeiro estudo teve a
duração de cinco meses. Foram entrevistados 87 professores, 16 médicos e 5 psicólogos
escolares de 48 escolas EB2/3 (de um total de 54) e 26 escolas EB2,3/S ou ES/3 (de um
total de 27) do Distrito de Braga. Os professores entrevistados que mostraram interesse em
continuar no projecto no ano lectivo seguinte, tornaram-se os participantes activos na fase de
participação colaborativa neste primeiro ciclo de investigação (acção 1, avaliação e reflexão 1 e
problema 2) e na planificação da primeira etapa do segundo ciclo de investigação (análise 2 e
primeira etapa da planificação 2).
O primeiro ciclo de investigação correspondeu também à entrada no campo e à
criação da comunidade crítica de base. O primeiro contacto foi efectuado com o Conselho
Executivo de todas as escolas com 3º ciclo e/ ou ensino secundário do Distrito de Braga, que
indicou um professor a ser entrevistado e o apresentou à investigadora. Após essa primeira
entrevista, todos os contactos da facilitadora externa com a escola, nomeadamente, pedidos de
autorização para a sua participação nas aulas ou em acções realizadas pelos alunos durante o
projecto, foram estabelecidas apenas com os professores envolvidos no projecto e só quando
os professores solicitaram isso foi feito directamente ao Conselho Executivo (o que aconteceu
muito pontualmente).
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Figura 3.4: Esquema geral da investigação: espiral auto-reflexiva ponderada e sistematicamente seguida
no processo de colaboração do grupo critico – professores, alunos e colaboradores (médicos,
psicólogos e pais)
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Para salientar a importância da entrada no terreno da facilitadora externa
(investigadora participativa), Patton (1990) refere que “quando o investigador de campo espera
cooperação, obter a entrada [no campo] pode ser em grande parte uma questão de
estabelecer confiança e comunicação” (p.251). Esta confiança e comunicação foi
principalmente conseguida pela análise colaborativa dos resultados obtidos pela investigadora
da universidade nas entrevistas. Os participantes não só tiveram oportunidade para confrontar
retrospectivamente a sua entrevista pessoal com os resultados categorizados dos outros
entrevistados, como também puderam colaborar na sua análise e na (re) problematização de
base para o segundo ciclo de investigação do estudo e na planificação da primeira etapa do
segundo ciclo de investigação, como já referido. Esta colaboração permitiu um envolvimento e
comprometimento dos professores no projecto de investigação, desde uma fase muito precoce
da sua colocação no terreno.
O segundo estudo teve como objectivo investigar como mudam as práticas dos
professores ao implementar, no 7º ao 12º anos de escolaridade, uma educação sexual
participativa e orientada para a acção, com utilização das novas tecnologias de informação e
comunicação (TIC), como consequência da formação contínua de professores (ver capítulo I,
1.3). Este estudo consistiu na condução, na universidade, de duas Oficinas de Formação com
todos os professores envolvidos no projecto. A primeira Oficina de Formação visou criar
condições para que os professores, em colaboração com os alunos, planeassem e criassem na
sua escola as infra-estruturas necessárias para uma abordagem alternativa que realçasse a
educação sexual orientada para a acção e participação nas suas escolas (ver capítulo III, 3.6).
Esta primeira Oficina de Formação está incluída no segundo ciclo de investigação, teve a
duração de 50 horas e envolveu 86 professores de 16 escolas. Nesta fase do projecto, os
professores das várias escolas organizaram-se como uma comunidade crítica, intra e interescolas que pertenciam ao mesmo grupo de formação e mostraram-se participantes activos
nas fases de planificação, acção, observação e avaliação e reflexão (segundo ciclo de
investigação acção participativa).
A segunda Oficina de Formação (início do 3º ciclo de investigação) teve três objectivos
principais: (1) promover uma reflexão crítica sobre a metodologia do projecto de educação
sexual que estava a ser desenvolvido nas escolas participantes; (2) aumentar o à vontade dos
professores na interacção através do website Jovens Saudáveis em Acção; e (3) formar mais
cientificamente os professores nas áreas metodológica e em temas específicos de sexualidade
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(especialmente os professores que integraram de novo o projecto). Esta formação de
professores ocorreu no início do ano lectivo seguinte, teve a duração de 50 horas e envolveu
30 professores de 12 das 16 escolas iniciais. A principal razão deste desfasamento está
relacionada com a complexidade das situações sociais reais que não permite prever na prática
a totalidade dos acontecimentos que podem surgir. No início do 3º ciclo da investigação
participativa, por razões de política nacional, houve atraso e enganos na colocação dos
professores nas escolas. Esta situação provocou uma grande mobilidade e instabilidade dos
professores nesse ano lectivo, obrigando a reestruturar o projecto com o objectivo de formar
novos professores que permitissem aos alunos interessados completarem o projecto. Além
disso, a obrigatoriedade da disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no 3º
ciclo implementou-se nesse ano, alterando os recursos da escola relacionados com a TIC e a
possibilidade dos alunos envolvidos no projecto acederem à Internet. Tal como na Oficina de
Formação anterior, os professores das várias escolas organizaram-se como uma comunidade
crítica intra e inter-escolas que pertenciam ao mesmo grupo de formação e mostraram-se
participantes activos nas fases de problematização, análise e planificação da acção do terceiro
ciclo de investigação.
Este estudo focado na investigação das mudanças nas concepções e práticas dos
professores teve uma duração aproximada de seis meses, que coincidiu com o fim da segunda
workshop.
O terceiro estudo, surgiu da problematização feita pelo grupo de professores que
integraram pelo segundo ano lectivo consecutivo o projecto. A primeira decisão foi alargar a
comunidade crítica aos alunos e, quando apropriado, aos pais e colaboradores externos
(médicos e psicólogos). O objectivo foi analisar como evoluem os projectos de educação sexual
baseados na abordagem IVAM, com utilização das tecnologias de informação e comunicação
(TIC), para aumentar a participação dos alunos e realizar acções que os levem a desenvolver a
competência de acção no âmbito da Sexualidade (ver capítulo I, 1.3). Isto foi conseguido com a
implementação do projecto de educação sexual nas escolas e a interacção através do website

Jovens Saudáveis em Acção, que visou melhorar a aprendizagem a partir da experiência,
através da condução de trabalho de projecto centrado na turma e orientado para a acção e
participação (ver capítulo III, 3.7). A espiral auto-reflexiva da investigação acção participativa foi
seguida pela comunidade crítica alargada, através da avaliação que os participantes fizeram no
fim de cada uma das fases da metodologia IVAM (investigação, visão e acção & mudança).
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Os participantes na investigação participativa em cada um dos estudos do projecto,
geraram informação que foi usada para desenvolver soluções práticas para os problemas que
foram sendo investigados. Este projecto seguiu uma trajectória de suporte para a investigação

acção participativa, que é capturada no desenvolvimento progressivo de condições de trabalho
que visaram proporcionar meios para os participantes:
 Estudarem a sua própria situação na escola, problemas, constrangimentos e
potencial de resolução dos problemas de saúde sexual e reprodutiva;
 Reunirem e analisarem dados relevantes relacionados com essas situações;
 Proporem a acção e executarem planos e projectos para resolverem os problemas
identificados e melhorarem eficazmente o meio de vida das pessoas;
 Verificarem o valor dos resultados do processo de investigação e intervenção e
aprenderem com esses resultados para benefício de projectos de educação sexual
futuros.
Estes objectivos estão muito em sintonia com os objectivos gerais da investigação
acção participativa, que é vista como um processo para melhorar a compreensão das
complexidades da vida social e como um meio para proporcionar uma base mais sólida para a
acção.
3.4. Amostras e processo de amostragem
O processo de amostragem e a identificação das amostras será descrito de forma a
tornar mais compreensível o processo de investigação acção participativa e as barreiras
encontradas no processo de amostragem, com origem no contexto social e nos princípios
éticos da investigação.

3.4.1. Estudo 1 – Questões pedagógicas e abordagens práticas dos
professores, e médicos ou psicólogos que com eles colaboraram, sobre
educação sexual e percepções sobre a sexualidade dos adolescentes
Para investigar as visões dos professores e profissionais externos à escola que com eles
colaboravam na educação sexual, sobre as questões pedagógicas e abordagens práticas da
educação sexual e a sexualidade dos adolescentes, foi definida uma amostra dentro das escolas
com 3º ciclo e/ou ensino secundário do Distrito de Braga.
Em primeiro lugar, foi feita a seguinte questão a todos os Conselhos Executivos das
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Escolas com 3º ciclo e/ou ensino secundário do Distrito de Braga:
Há professores na sua escola que tenham ensinado educação sexual entre o 7º e o 12º anos,
nos últimos três anos, o que inclui qualquer projecto de educação sexual, aula, actividades
curriculares não disciplinares ou extra-curriculares onde se fale sobre relações interpessoais,
relações amorosas, fecundação, gravidez, nascimento, abstinência, prevenção da gravidez ou
qualquer outro tópico como estes?

Os professores que tinham ensinado tópicos de educação sexual, em qualquer formato,
nos últimos três anos foram seleccionados para este estudo. A selecção em cada escola de um
professor do 7º ao 9º ano e de outro do 10º ao 12º ano foi feita com o seguinte critério:
1.Ter implementado, nos últimos três anos, um projecto de educação sexual numa turma e ser o
coordenador do projecto, quando o projecto incluiu várias turmas;
2.Ter implementado um projecto de educação sexual numa turma; e
3.Ter aplicado qualquer tipo de material de educação sexual em qualquer actividade escolar.

Este tipo de amostragem é intencional, isto é, só foram seleccionados professores que
tinham uma boa probabilidade de dar uma informação rica em relação ao objectivo do estudo
(Patton, 1990). Na amostra global tentou-se fazer uma estratificação por disciplina/ área
disciplinar onde foi desenvolvido o projecto/ actividades de educação sexual, entre os
professores que tinham os mesmos critérios para serem seleccionados. Não foi possível
seleccionar uma amostra que representasse essa estratificação nas escolas do Distrito de Braga.
Como consequência, esta amostra é caracterizada, segundo Patton (1990) como uma
amostragem intencional de variação máxima, porque visou “capturar e descrever os temas
centrais e resultados principais que cruzam a grande variedade de participantes ou programas”
(Patton, 1990, p.172), por outras palavras, dentro dos critérios de amostragem acima definidos,
foram entrevistados os professores que permitiram abranger o máximo de variabilidade de
experiências de educação sexual nas várias áreas curriculares e extra-curriculares. Esta
estratégia visa capturar e descrever a amplitude de variação e determinar os temas comuns,
modelos e resultados que cruzam essa variação (Patton,1990; Gall, Borg, Gall, 1996). Para
amostras pequenas, pode ser um problema uma grande heterogeneidade, porque os casos
individuais são muito diferentes uns dos outros. A estratégia de amostragem de variação máxima
torna esta aparente fraqueza no seu ponto forte, porque qualquer padrão comum que emerge
desta grande variação tem um interesse e um valor particular na captura das experiências
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nucleares e dos aspectos centrais partilhados. O avaliador usando uma estratégia de
amostragem de máxima variação não deverá tentar generalizar as descobertas a todas as
pessoas ou a todos os grupos, mas deverá olhar para a informação que elucida a variação
programática e os padrões comuns significativos dentro desta variação (Patton,1990).
Como consequência, embora se envolva um número razoavelmente grande de
participantes para uma investigação qualitativa (N=87) (quadro 3.1) tem que se ter cuidado ao
extrapolar os resultados para os padrões de resposta de um grupo disciplinar sobre a educação
sexual ou para a população em geral das escolas com 3º ciclo e/ ou secundário do Distrito de
Braga. Por um lado, porque a amostra é intencional, e, por outro lado, porque não há uma
estratificação por disciplina/ área disciplinar onde foi desenvolvido o projecto/ actividades de
educação sexual, que represente essa estratificação nas escolas do Distrito de Braga. Assim, as
interpretações dos dados recolhidos serão compatíveis com as características, acima descritas,
das amostras intencionais de variação máxima.
A amostra dos médicos/ psicólogos (16 médicos e 5 psicólogos) também não é
representativa desses profissionais que trabalham em educação sexual com as escolas no
Distrito de Braga mas, muito provavelmente, é representativa dos profissionais que trabalham
com os professores em estudo, porque foram entrevistados 16 dos 19 médicos indicados pelos
professores e todos os psicólogos.
A amostra de professores que trabalhou em educação sexual nas escolas, nos últimos
três anos antes da entrevista, (n=87) (quadro 3.1) foi constituída por 87 entrevistados,
fundamentalmente do sexo feminino (81,6%), com uma média de idades de 37 anos (amplitude
23 a 53 anos, DP = 5,9). A maior parte tinha mais de 35 anos (61%) e possuía como grau
académico Licenciatura (86,2%) ou Mestrado (10,3%). A maior parte desses professores era do
quadro de nomeação definitiva (91,9%) e pertencia ao grupo disciplinar de Ciências (Biologia,
Ciências da Terra e da Vida, Técnicas Laboratoriais de Biologia, Ciências da Natureza e Ciências
Naturais) (70,9%) e de Educação Moral e Religião Católica (11,6%).
As últimas actividades de educação sexual dinamizadas por esses professores dirigiramse a alunos do 3º ciclo (63,2%), do ensino secundário (21,8%) e em simultâneo a alunos do 3º
ciclo e ensino secundário (6,9%) ou do 2º e 3º ciclos (5,7%).
A maior parte dos professores que fazia educação sexual era casada (74,4%) e 44,6%
tinha dois filhos. Dos que responderam à filiação religiosa (n= 63) a maior parte (96,8%) era
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Quadro 3.1: Caracterização dos professores entrevistados (N= 87)
Característica/ variável
n
f
Dados biográficos
Homem
87 16
Sexo
Mulher
71
20-25
64
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
Grau
Bacharelato
87
Académico
Licenciatura
Mestrado/
Pós-Grad
Qualificação académica e
profissional
Categoria
PQND
86
profissional
PQZP
Idade
M=37
Max=53
Min=23
DP=5,9

1
9
15
23
12
2
2
3
75
9

%
18,4
81,6
1,6
14,1
23,5
35,9
18,7
3,2
3,2
3,4
86,2
10,3

experiência
79
5

Característica/ variável
n
Situação Familiar
Situação
Solteiro
86
conjugal
Casado
União de facto
Separado/divorciado
Nº de filhos
Nenhum
74
Um
Dois
Três
Quatro
Filiação religiosa
Religião
Católico(a)
63
Sem religião/ Ateu
Grau
d e Muito praticante
60
religiosidade
Mais ou menos prat.
Pouco praticante

Contratado
2
2,3
Ciências
86 61
70,9
História
4
4,7
Ed Moral RC
10
11,6
Filosofia
1
1,2
Ed Artística
2
2,3
Línguas
5
5,8
Ed. Física
2
2,3
Geografia
1
1,2
Últimas actividades de Ed Sexual realizadas
Nível de 3º Ciclo
87 55
63,2
ensino
Secundário
19
21,8
3º Ciclo/ Sec

6

6,9

2º e 3º Ciclo

5

5,7

%

17
64
1
4
24
13
33
3
1

19,8
74,4
1,2
4,7
32,4
17,6
44,6
4,1
1,4

61
2
11
32
14

96,8
3,2
18,3
53,3
23,3

2
1

3,3
1,7

Opção política
Geralmente
PSD
41
concorda com PS
as opções do:
CDS-PP
CDU
PS e PSD
PS e Bloco Esq
CDS e PSD e PS
Outro
Grau
d e Muito activo
54
participação
Mais/menos activo

17
13
1
1
2
1
1
5
2
6

41,5
31,7
2,4
2,4
4,9
2,4
2,4
12.2
3,7
11,1

Pouco activo

27

50

Não é activo

19

35,2

91,9
5,8

Grupo
Disciplinar

f

Não é praticante
Não sabe

católica e, destes (n= 60), 53,3% era mais ou menos praticante, 23,3% era pouco praticante e
18,3% era muito praticante. A nível das opções políticas (n=41), a maior parte concordava
geralmente com as opções do PSD (41,5%) e do PS (31,7%) e dos 54 que indicaram a sua
percepção pessoal sobre o seu grau de participação na vida política do país, 50% viam-se como
pouco activos e 35,2% considerava que não eram politicamente activos.
A amostra de médicos que colaborou na educação sexual na comunidade escolar nos
últimos três anos antes da entrevista (n = 16) (quadro 3.2) foi constituída por 16 entrevistados,
fundamentalmente do sexo feminino (81,3%), com uma média de idades de 46 anos (amplitude
40 a 54 anos, DP = 3,77). A maior parte tinha mais de 41 anos (92,9%) e possuía como grau
académico a Especialidade (75,0%) ou Mestrado (12,5%). Mais de metade era médico de Clínica
Geral/ Médico de Família (56,3%), 18,8% era médico de Saúde Pública e 6,3% de Obstetrícia.
304

Quadro 3.2: Caracterização dos médicos entrevistados (N= 16)
Característica/ variável
n
Dados biográficos
Homem
16
Sexo
Mulher

f

%

3
13

18,8
81,3

Idade
M=46
Max=54
Min=40
DP=3,77
Grau
Académico

1
6
5
2

7,1
42,9
35,7
14,3

Característica/ variável
n
Situação Familiar
Situação
Solteiro
16
conjugal
Casado
União de facto
Separado/divor.
Nº de filhos Nenhum
15
Um
Dois

12,5
75,0
12,5
56,3

36-40
41-45
46-50
51-55

14

Licenciatura
16
2
Especialidade
12
Mestrado
2
Curso
Clínica geral/ Med. 15
9
Familiar
Mest. Ed Sex/
2
M.Epidemiologia
Saúde Pública
3
Obstetrícia/Ginec
1
Experiência em Educação Sexual na escola
Nº de anos de 1-5 anos
12
2
participação na 6-10 anos
6
Ed Sex. na 11-15 anos
4
escola
Público Alunos/Pais/AAE/Prof 16
5
alvo
Alunos e Pais
1
Alunos e Professores
3
Alunos/Pais/Prof.
2
Alunos
5
Nível de 3º Ciclo
16
1
ensino dos Secundário
0
alunos
3º Ciclo/ Sec
3
2º e 3º Ciclo
0
Todos
8
2º,3º Ciclo/ Sec
4

Religião

12,5
18,8
6,3

Grau de
religiosidade

16,7
50,0

f

%

2
11
0
3
2
4
5

12,5
68,8
0
18,8
13,3
26,7
33,3

Três
Mais de quatro
Filiação religiosa
Católico(a)
13

2
2

13,3
13,3

Sem religião/ Ateu

1

7,7

13

2
5
3
2
1

15,4
38,5
23,1
15,4
7,7

8

2
3

25,0
37,5

0
1
0
1
0
1
1
6
2
2

0
12,5
0
12,5
0
12,5
9,1
54,5
18,5
18,2

Muito praticante
+ Praticante
Pouco praticante
Não é praticante
Não sabe

33,3
31,3
6,2
18,8
12,4
31,3
6,3
0
18,8
0
50,0
25,0

12 92,3

Opção politica
Geralmente
concorda com
as opções do:

Grau de
participação

PSD
PS
CDS-PP
CDU
PS e PSD
PS e BE
CDS/PSD/PS
Outro
Muito activo
+ Activo
Pouco activo
Não é activo

11

Metade destes médicos (50,0%) já colaborava na educação sexual na comunidade escolar
há 6 a 10 anos, 33,3% há 11 a 15 anos e 16,7% há 1 a 5 anos. Durante esse período, o público
alvo com que 31,3% dos médicos trabalhou foram os alunos, os pais, os auxiliares de acção
educativa e os professores. Alguns médicos apenas trabalharam com alunos (31,3%), alunos e
professores (18,8%), alunos e pais (6,2%) e alunos, pais e professores (12,4%). Metade dos
médicos trabalhou com todos os níveis de ensino desde o 1º ciclo até ao ensino secundário
(50%), 25% trabalhou com todos os níveis de ensino excepto o 1º ciclo, 18,8% trabalhou apenas
com o 3º ciclo e o ensino secundário e 6,3% apenas com o 3º ciclo.
Dos médicos entrevistados, 68,8% era casado, 18,8% separado ou divorciado e 12,5% era
solteiro. O número de filhos variava muito: nenhum filho (13,3%), um filho (26,7%), dois filhos
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(33,3%), três filhos (13,3%) e mais de quatro filhos (13,3%).
Treze dos entrevistados identificaram a sua filiação religiosa. Destes, um era ateu e os
outros eram católicos. A maior parte deles percepcionou-se como mais ou menos praticante
(38,5%) e pouco praticante (23,1%). A nível partidário, a maior parte concordava geralmente com
as opções do PS (37,5%) e PSD (25%) e identificaram-se como politicamente mais ou menos
activos (54,6%), pouco activos (18,5%) ou sem actividade política (18,2%).
A amostra de psicólogos que colaborou na educação sexual na comunidade escolar nos
últimos três anos antes da entrevista (n = 5) era feminina. Tinha uma média de idades de 38
anos (amplitude 33 a 47 anos, DP = 5,6) e todas possuíam como grau académico a licenciatura.
Duas delas ocupavam menos de 10% das actividades regulares do Gabinete de Psicologia da
escola com actividades de educação sexual, uma gastava menos de 10%, outra entre 10 a 24% e
a última mais de 25% desse tempo. Fora de gabinete de psicologia apenas três das entrevistadas
colaboravam na educação sexual, numa percentagem do seu tempo de permanência na escola
de aproximadamente entre 10 a 24%. Duas realizaram actividades de educação sexual apenas
com os alunos do secundário e as outras três exclusivamente com alunos do 3º ciclo.
Das cinco entrevistadas uma vivia em união de facto e as outras eram casadas. Duas
tinham dois filhos, duas um filho e a última não tinha filhos.
Em relação à filiação religiosa, três eram católicas e duas sem religião/ ateu. Duas
percepcionaram-se como mais ou menos praticantes e duas como não praticantes. Duas delas
concordavam geralmente com as opções do PS, uma do PSD, outra do PS e Bloco de Esquerda
e a última com outro partido político que não identificou. Três psicólogas consideraram que o
seu grau de participação na vida política era pouco activo, uma que era mais ou menos activo e
a última considerou que não era politicamente activa.

3.4.2. Estudo 2 – Formação contínua de professores: Mudança nas
concepções e práticas dos professores durante a implementação da educação
sexual orientada para a acção e participação
Como um dos objectivos da implementação do projecto era a criação de uma comunidade
colaborativa online (ver capítulo I, 1.4), foi convidada a integrar o projecto uma escola de cada
concelho de Distrito de Braga, para permitir criar uma amostra estratificada de acordo com o
número de escolas EB 2,3 e ES/ ES3/ EB2,3-S do Distrito de Braga (56 e 28 respectivamente) e
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gerar possibilidades de desenvolver um número de projectos no ensino básico (n=10) e
secundário (n= 5) que possa ser proporcional à realidade do Distrito. Dentro de cada Concelho, a
escola foi seleccionada quando os professores entrevistados, na primeira fase deste estudo,
mostraram interesse em participar no projecto. Sempre que no mesmo Concelho havia mais do
que uma escola nestas circunstâncias, a selecção foi feita ao acaso. No Concelho de Braga,
tendo em atenção o número de escolas existente, foram seleccionadas duas escolas de cada
nível de ensino. Por vezes, as escolas contactadas recusaram-se a entrar para o projecto, nesses
casos, foi contactada uma segunda escola ao acaso do mesmo Concelho. Apenas um Concelho
ficou excluído do projecto por nenhum dos professores entrevistados mostrar interesse em que a
escola participasse. Quando esse professor não era dos órgãos de gestão da escola não foi
averiguada a opinião da Gestão, porque o que se pretendia era que o professor entrevistado,
inicialmente indicado pelo Conselho Executivo, desse continuidade ao projecto na sua escola. As
razões apresentadas para não participar no projecto foram de tês tipos: já estar a fazer formação
na área e a aplicar um projecto; estar satisfeita com a dinâmica da escola na educação sexual e
não quer mudar; e sentir-se demasiado sobrecarregada profissionalmente. A seguir apresentamse algumas dessas justificações retiradas das notas de campo (N.C.: Análise colaborativa da
planificação da Oficina de Formação, Setembro de 2003):
Já falei com as outras colegas que costumam trabalhar em educação sexual, mas não querem fazer
mais formação, porque estão neste momento a frequentar uma acção nessa área e também têm
que implementar um projecto.
Como sabe a escola já tem um projecto de educação sexual que achamos muito interessante, não
queremos introduzir mudanças. Posso falar com uma professora de Ciências se ela quiser participar
nas suas turmas… [Professora] Gostava muito, mas sozinha não quero trabalhar num projecto na
escola. Gostava muito de fazer a formação sem implementar o projecto na escola. É possível?
Não, não quero sequer propor na escola. Já tenho muito trabalho. Os programas são muito extensos
e tenho muitas turmas. Além disso tenho a minha família e não vivo perto da escola. Vou continuar a
fazer como até aqui. Sempre que em Ciências no programa vier a propósito falo sobre isso e tiro
dúvidas.

A maior parte dos professores entrevistados que colaboraram no projecto como
coordenadores na escola, sugeriram que todos os professores da escola que iriam participar no
projecto deveriam assistir à Oficina de Formação. Assim, a amostra final integrou todos esses
professores.
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Em síntese, esta amostra (quadro 3.3) é constituída por 16 escolas do Distrito de Braga,
seleccionadas através de uma amostragem intencional (Patton, 1990) estratificada, por nível de
ensino. O fenómeno em estudo está relacionado com a criação de condições para a
implementação de projectos de educação sexual baseados na abordagem IVAM, com utilização
das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e com a mudança das práticas dos
professores durante a implementação dessa metodologia de educação sexual nas áreas
curriculares disciplinares ou/e transversais no ensino complementar (10º ao 12º anos) e no
ensino unificado (7º ao 9º ano). O foco do estudo é a investigação das competências e
habilidades dos professores, para criar condições na escola que permitam desenvolver um
projecto de educação sexual com a metodologia acordada na formação contínua de professores,
identificarem barreiras e as ultrapassarem e interagirem com colegas e outros profissionais
enquanto trabalham com problemas reais. As escolas desta amostra estão descritas no quadro
3.3.
Quadro 3.3: Caracterização da forma de integração do projecto de ES na escola e dos alunos e professores
participantes (N= 16)
Código Forma de integração do
Escola projecto
A
2003/2004:
Forma de integração:
Formação Cívica, Área de
Projecto,
Estudo
Acompanhado e várias
disciplina
Nº de turmas: 3 turmas
de 8º ano
Duração: desde 60 a 100
aulas
2004/2005:
Saiu do projecto
B
2003/2004:
Forma de integração:
Formação Cívica.
Nº de turmas: 3 turmas de
7º ano
Duração: 25 aulas
2004/2005
Forma de integração:
Área Projecto e Ciências Nat.
Nº de turmas: 3 turmas de
9º ano
Duração: 60 aulas
C
2003/2004:
Forma de integração:
GAA
Nª de turmas: 8 alunos 8º
Duração: 25 aulas
2004/2005:
Saiu do projecto

Caracterização dos alunos

Caracterização dos professores participantes

2003/2004:
Nº de alunos: 73 (8º ano)
M = 13 anos (12 -16 anos,
DP= 0,80)
Nº rapazes = 33 (45,2%)
Nº raparigas = 40 (54,8%).

Coordenadora do projecto:
Grupo disciplinar de Línguas Estrangeiras
Professores envolvidos:
5 professores que fizeram formação: História e Ciências
Sociais, Educação Física e Desporto, Língua Portuguesa e
2 de Ciências Exactas.
Idades: entre 29 e 50 anos.
Sexo: 1 homem e 5 mulheres.
Observação:
Foram envolvidos professores que não tinham feito
formação. A coordenadora e vários professores envolvidos
saíram da escola.
Coordenadora do projecto:
Grupo disciplinar Ciências Exactas e da Natureza.
Professores envolvidos:
9 professores que participaram na primeira formação: 4 de
Línguas, 2 de Ciências Exactas e da Natureza, 2 de
Expressões, 1 de Educação Moral e Religiosa Católica e 1
de Ciências Humanas e Sociais.
Idades: entre 27 e 46 anos.
Sexo: 4 homens e 6 mulheres
Observação:
No ano lectivo seguinte frequentaram a segunda formação
a coordenadora e mais dois professores do grupo anterior.
Coordenadora do projecto:
Grupo disciplinar de Ciências da Natureza do 2º ciclo
Professores envolvidos:
uma professora de Ciências Naturais do 3º ciclo
Idades entre 41 e 34 anos
Observação:
Apenas a coordenadora participou na formação.

2003/2004:
Nº de alunos: 63 (7º ano)
M = 13,1 anos (11 -16 anos
DP= 1,35)
Nº rapazes = 36 (57,1%)
Nº raparigas = 27 (42,9%).
2004/2005:
Nº de alunos: 46 (9º ano)
M = 14,5 anos (13- 17 anos
DP= 0,84)
Nº rapazes = 22 (47,8%)
Nº raparigas = 24 (52,2%).
2003/2004:
5 rapazes do 8º ano: 3 com
13 anos e 2 com 15 anos
3 raparigas do 8º ano:13,
15 e 16 anos.
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Quadro 3.3: Caracterização da forma de integração do projecto de ES na escola e dos alunos e professores
participantes (N= 16) (continuação)
Código Forma de integração do
Escola projecto
D
2003/2004:
Forma de integração: Área
Projecto e Formação Cívica
Nº de turmas: 2 turmas de
7º ano
Duração: 25 aulas
2004/2005:
Continuaram nas mesmas
áreas.

E

F

G

H

2003/2004:
Forma de integração:
Formação Cívica
Nº de turmas: 2 turmas:
7º e 9ºanos.
Duração: 25 aulas
2004/2005:
Saiu do projecto.
2003/2004:
Forma de integração:
Área de Projecto
Nº de turmas: 3 turmas:
7º, 8º e 9ºanos
Duração: 25 aulas
2004/2005:
Forma de integração:
Formação Cívica, Ciências,
Educação Moral e Religião
Católica
Nº de turmas: 3 turmas 9º
Duração: 25 aulas
2003/2004:
Forma de integração:
Área de Projecto
Nº de turmas: 1 turma de 7º
Duração: 60 aulas
2004/2005:
Continuaram nas mesmas
áreas.
2003/2004:
Forma de integração:
Área de Projecto e Formação
Cívica
Nº de turmas: 4 turmas de
8º ano
Duração: 60 aulas
2004/2005:
Continuaram nas mesmas
áreas.

Caracterização dos alunos

Caracterização dos professores participantes

2003/2004:
Nº de alunos: 56 (7º ano)
M = 12,5 anos (11 -15 anos,
DP= 0,95)
Nº rapazes = 26 (46,4%)
Nº raparigas = 30 (53,7%).
2004/2005:
Continuaram os mesmos
alunos do ano anterior.

Coordenadora do projecto:
Grupo disciplinar de Educação Física
Professores envolvidos:
8 professores que participaram na primeira formação: 1
Línguas Estrangeiras, 1 Língua Portuguesa, 2 Geografia, 3
Educação Física e 1 de Artes
Idades: entre 29 e 50 anos.
Sexo: 8 mulheres
Observação:
Durante o projecto só duas professoras e a coordenadora
trabalharam com as turmas. As suas idades variavam
entre os 34 e os 40 anos. No ano lectivo seguinte só
fizeram formação a coordenadora e 1 professora.
Coordenadora do projecto:
Grupo disciplinar de Ciências Naturais
Professores envolvidos:
2 professoras: 1 Ciências e 1 Matemática
Idades: entre 28 e 36 anos
Sexo: 2 mulheres
Observação:
A coordenadora e a professora de Formação Cívica do 9º
ano participaram na primeira workshop de formação.
Coordenador do projecto:
Grupo disciplinar de Ciências Naturais
Professores envolvidos:
6 professores que fizeram formação: 3 de Ciências
Naturais, 1 de Ciências Humanas e Sociais e 2 de
Matemática
Idades: entre os 31 e 40 anos
Sexo: 2 homens e 4 mulheres
Observação:
No segundo ano do projecto alguns professores saíram da
escola. Manteve-se o coordenador e mais duas das
professoras do ano anterior. Entrou de novo para o
projecto o professor de Educação Moral e Religião Católica
do mesmo grupo etário dos outros professores. Todos
participaram na segunda formação.
Coordenadora do projecto:
Grupo disciplinar de Ciências Exactas e da Natureza e
participou numa workshop participativa de formação.
Idade: 38 anos
Sexo: Mulher
Observação:
Era Directora de Turma e professora de Área de Projecto
da turma com que trabalhou
Coordenadora do projecto:
Grupo disciplinar deCiências Naturais do 3º ciclo
Professores envolvidos:
oito professores que participaram na primeira formação: 3
de Expressão Artística e Tecnológica, 1 de Línguas
Estrangeiras, 1 de Ciências e 2 de Humanidades
Idades: entre os 31 e 40 anos
Sexo: 2 homens e 6 mulheres
Observação:
No segundo ano do projecto todos os professores saíram
da escola excepto a coordenadora, mas que deixou de
leccionar a essas turmas. Entraram para o projecto três
professoras novas dos seguintes grupos disciplinares:
Artístico e Tecnológico, Ciências Sociais e Humanas, e
Ciências Naturais. As suas idades variavam entre 26 e 34
anos. Todas frequentaram a segunda workshop.

2003/2004:
Nº de alunos: 53 (7º ano,
n=14; 9º ano, n=19).
M = 14 anos (12-18 anos,
DP= 1,7)
Nº rapazes = 31 (58,5%)
Nº raparigas = 22 (41,5%)
2003/2004:
Nº de alunos: 80 (7º, n=25;
8º, n= 28; 9º ano, n=27).
M = 13,4 anos (12-16 anos,
DP= 0,99)
Nº rapazes = 40 (50,0%)
Nº raparigas = 40 (50,0%)
2004/2005:
Nº de alunos: 66 (9º ano).
M = 14,5 anos (13-16 anos
DP= 0,75)
Nº rapazes = 25 (37,9%)
Nº raparigas = 41 (62,1%)
2003/2004:
Nº de alunos: 28 (7º ano).
M = 12,5 anos (12-16 anos,
DP= 0,98)
Nº rapazes = 16 (57,1%)
Nº raparigas = 12 (42,9%)
2004/2005:
Continuaram os mesmos.
2003/2004:
Nº de alunos: 92 (8º ano).
M = 13,8 anos (13 -17 anos,
DP= 0,46)
Nº rapazes = 44 (47,8%)
Nº raparigas = 48 (52,2%)
2004/2005:
Neste segundo ano, as
turmas anteriores deram
continuidade ao projecto e
participou mais uma turma
do 9º ano totalizando 120
alunos.
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Quadro 3.3: Caracterização da forma de integração do projecto de ES na escola e dos alunos e professores
participantes (N= 16) (continuação)
Código Forma de integração do
Escola projecto
I
2003/2004:
Forma de integração:
Área de Projecto
Nº de turmas: 1 turma de 9º
Duração: 30 aulas

J

L

M

N

Caracterização dos alunos

2003/2004:
Nº de alunos: 21 (9º ano).
M = 14,5 anos (13 -17 anos,
DP= 0,98)
Nº rapazes = 13 (61,9%)
Nº raparigas = 8 (38,1%)
2003/2004:
2004/2005:
Forma de integração: Nº de alunos: 23 (9º ano).
Área de Projecto
M = 13,3 anos (12-15 anos,
Nº de turmas: 1 turma de DP= 0,69)
9º ano
Nº rapazes = 9 (39,1%)
Duração: 20 aulas
Nº raparigas = 14 (60,9%).
2003/2004:
2003/2004:
Forma de integração: Nº de alunos: 50 (8º ano).
Área de Projecto, Formação M = 13 anos (12-15 anos,
Cívica, Inglês e Francês
DP= 0,61)
Nº de turmas: 2 turmas 8º Nº rapazes = 29 (58,0%)
Duração: 60 aulas
Nº raparigas = 21 (42,0%).
2004/2005:
2004/2005:
Mesmas áreas.
Continuaram os mesmos.
2003/2004:
2003/2004:
Forma de integração: Nº de alunos: 40 (11º ano).
Área Escola
M = 16 anos (15 -17 anos,
Nº de turmas: 2 turmas 11º DP= 0,46)
Duração: 25 aulas
Nº rapazes = 17 (42,5%)
Nº raparigas = 23 (57,5%).
2004/2005:
2004/2005:
Forma de integração: Nº de alunos: 45 (10º ano,
Área Escola no 12º ano e n= 16; 12º, n= 29).
algumas disciplinas de 10º
M = 16,6 anos (15-20 anos,
Nº de turmas: 2 turmas de DP= 1,0)
10º ano e 12º (continuidade) Nº rapazes = 5 (11,1%)
Duração: 25 aulas
Nº raparigas = 40 (88,9 %).
2003/2004:
2003/2004:
Forma de integração: Nº de alunos: 68 (9º, n=33;
Formação Cívica no 9º ano e 10º, n= 25 e 11º, n= 10).
Área Escola no 11º ano
9º ano (n=33)
Nº de turmas: 6 turmas: 2 M = 14,9 anos (14-18 anos,
de 9º, 2 de 10º e 2 de 11º
DP= 1,0)
Duração: 25 aulas
Nº rapazes = 17 (42,5%)
2004/2005:
Nº raparigas = 23 (57,6%)
Forma de integração: Área Ensino secundário (n=35)
Escola no 12º e algumas M = 15,8 anos (14-19 anos,
disciplinas no 10º e 11º
DP= 1,0)
Nº de turmas: 3 turmas, Nº rapazes = 10 (28,6%)
de 10º, 11º e o 12º ano.
Nº raparigas = 25 (71,4%)
Duração: 20 aulas
2003/2004:
2003/2004:
Forma de integração: Nº de alunos 3º ciclo: 94 (7º,
Formação Cívica e Área n=47; 8º, n=24 e 9º, n= 23).
Projecto (7º , 8º e 9º anos);
M=14,0 anos(12-18, DP= 1,4)
Área Escola (11º ano).
Nº rapazes = 47 (50,0%)
Nº de turmas: 5 turmas: 2 Nº raparigas = 47 (50,0%)
de 7º ano, 1 de 8º ano e 1 Ensino secundário (n=6)
de 9º e 1 de 11º ano
M = 17,0 anos (15-20 anos,
Duração: 20 a 40 aulas
DP= 1,8)
2004/2005:
Nº rapazes = 1 (1,7%)
Saiu do projecto.
Nº raparigas = 5 (83,3%).
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Caracterização dos professores participantes
Coordenadora do projecto:
Grupo disciplinar de Educação Artística e Tecnológica,
participou nas duas workshops de formação
Idade: 41 anos
Sexo: Mulher
Observação:
Era Directora de Turma e professora de Área de Projecto
da turma com que trabalhou. No segundo ano, como não
leccionava à turma Área Projecto pediu a colaboração
dessa professora que disponibilizou as suas aulas.
Coordenadora do projecto:
Grupo disciplinar de Ciências Naturais do 3º ciclo
Professores envolvidos:
4 professoras que participaram a primeira workshop de
formação: 3 Línguas e 1de História e Ciências Sociais.
Idades: entre os 33 e 44 anos.
Observação:
No ano lectivo seguinte, além da coordenadora e de uma
professora do ano anterior entraram dois professores.
Coordenadora do projecto:
Grupo disciplinar de Ciências
Professores envolvidos:
6 professores envolvidos no projecto no primeiro ano: de
Ciências da Terra e da Vida, Inglês, Educação Física e
Introdução à Filosofia
Idades: entre os 36 e 45 anos.
Observação:
Só a coordenadora frequentou a workshop de formação.
No segundo ano, colaborou o professor de Biologia na
turma de 12º ano que já tinha estado no projecto no ano
anterior. Na nova turma de 10º ano, participou a
coordenadora do projecto e vários professores.
Coordenadora do projecto:
Grupo disciplinar de Ciências
Professores envolvidos:
8 professores que fizeram formação: 4 de Ciências
Naturais, 1 de Línguas Estrangeiras, 1 de Ciências Sociais
e Humanas, 1 de Informática e 1 de Língua Portuguesa.
Idade: entre os 27 e 42 anos
Sexo: 1 homem e 7 mulheres
Observação:
Todos frequentaram a workshop de formação e quatro
deles frequentaram a segunda. No segundo ano os alunos
são os mesmo mas as turmas foram reagrupadas.

Coordenadora do projecto:
Grupo disciplinar de Ciências Sociais e Humanas
Professores envolvidos:
9 professores que fizeram de formação: 3 de Línguas, 1 de
Educação Visual, 2 de Ciências Exactas e Naturais, 2 de
Ciências Humanas e Sociais e 1 de Educação Tecnológica.
Idade: entre 27 e 48 anos
Sexo: 2 homens e 8 mulheres
Observação:
No ano lectivo seguinte, quase todos os professores que
estavam no projecto saíram na escola. O projecto parou.

Quadro 3.3: Caracterização da forma de integração do projecto de ES na escola e dos alunos e professores
participantes (N= 16) (continuação)
Código Forma de integração do
Escola projecto
O
2003/2004:
Forma de integração:
Núcleo de alunos, Educação
Moral e RC e Inglês
Nº de turmas: 2 de 11º
Duração: 25 aulas
2004/2005:
Continuaram nas mesmas.
P

Q

2003/2004:
Forma de integração:
Núcleo de alunos com a
colaboração de Ciências da
Terra e da Vida e Educação
Física
Nº de turmas: 2 turmas de
10º ano
Duração: Saiu do projecto.
2003/2004:
Forma de integração:
Área de Projecto (7º ano)
Área Escola (10º e 11º anos)
Nº de turmas: 1 de 7º ano,
3 turmas de 10º ano e 1 de
11º ano
Duração: 25 aulas
2004/2005:
Continuaram nas mesmas
áreas.
Duração: 20 aulas

Caracterização dos alunos

Caracterização dos professores participantes

2003/2004:
Nº de alunos: 21 (11º ano)
M = 16,0 anos (15-18 anos,
DP= 0,0)
Nº rapazes = 7 (33,3%)
Nº raparigas = 14 (66,7%).
2004/2005:
Continuaram os mesmos
alunos do ano anterior.

Coordenadora do projecto:
Educação Moral e Religião Católica
Professores envolvidos:
Grupo de professores da escola que poderiam vir a dar
apoio pontual aos alunos nas actividades da biblioteca
participaram na primeira workshop de formação:1 Línguas
Clássicas e Românicas e 2 de Ciências Sociais e Humanas
Idade: entre 38 e 45 anos.
Sexo: Mulheres
A coordenadora do projecto era professora de Ciências da
Terra e da Vida e planeava trabalhar colaborativamente
com a professora de Educação Física. Ambas
frequentaram a primeira workshop participativa de
formação.

2003/2004:
Nº de alunos: 28 (7º ano)
M = 12,5 anos (12-15 anos,
DP= 0,96)
Nº rapazes = 19 (67,9%)
Nº raparigas = 9 (32,1%).
Nº de alunos: 82 (10º, n=
72; 11º, n= 10)
M = 15,5 anos (15-18 anos,
DP= 0,80)
Nº rapazes = 41 (50,0%)
Nº raparigas = 41 (50,0%).

Coordenadora do projecto:
Educação Física e Desporto.
Professores envolvidos:
11 professores que frequentaram a primeira workshop de
formação: 2 Línguas Anglo-Saxónicas, quatro ao de
Línguas Latinas, 1 de Ciências Sociais e Humanas, 2
Educação Física e Desporto, 1 de Filosofia e 1 de Ciências
Biológicas e Químicas
Idade: entre os 28 e 45 anos
Observação:
No segundo ano houve uma grande mobilidade de
professores. Aas turmas mantiveram-se excepto uma
turma de 10º que decidiu sair do projecto. Por sugestão
dos alunos surgiu uma nova turma de 11º ano.

3.4.3. Estudo 3 – Jovens Saudáveis em Acção: Projecto piloto de educação
sexual baseado na metodologia IVAM com utilização das TIC
O que se pretende com este estudo é investigar como evoluem os projectos de educação
sexual baseados na metodologia IVAM, com utilização das tecnologias de informação e
comunicação (TIC), para aumentar a participação dos alunos e realizar acções que os levem a
desenvolver a competência de acção no âmbito da Sexualidade. Como a amostra anterior não
permitiria uma compreensão em profundidade da evolução de cada um dos projectos, foram
seleccionadas seis escolas que permitissem investigar como é implementada essa metodologia
da educação sexual na Área–Escola no ensino complementar (10º ao 12º anos) e na Área

Projecto e/ou Formação Cívica no ensino unificado (7º ao 9º ano) (quadro 3.4).
A selecção das escolas dentro da amostra de todas as escolas envolvidas no projecto

Jovens Saudáveis em Acção obedeceu ao seguinte critério: 1º - Os alunos e professores terem-se
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Quadro 3.4: Síntese comparativa da forma de integração do projecto de ES na escola e dos alunos e
professores participantes (N= 6)
Escola
Área curricular

Duração

População alvo

Grupo
disciplinar do
Coordenador
Grupo
Disciplinar dos
professores
envolvidos

B
2003/2004
Formação
Cívica

G
2003/2004
Área Projecto

J
2003/2004
Área Projecto,
Formação
Cívica, Inglês e
2004/2005
2004/2005
Francês
Área Projecto e Área Projecto
2004/2005
Ciências
Igual ao ano
Naturais
anterior e TIC
2003/2004
2003/2004
2003/2004
25 aulas
60 aulas
60 aulas
2004/2005
2004/2005
2004/2005
60 aulas
60 aulas
60 aulas
Ensino básico - 3º ciclo
2003/2004
2003/2004
2003/2004
3 Turmas 7º:
1 Turmas 7º:
2 Turmas 8º:
 63 alunos
 28 alunos
 50 alunos
 média de  média de  média de
idades 13,1 idades 12,5 idades 13,0
anos
anos
anos
 57,1% são  57,1% são  58,0% são
rapazes
rapazes
rapazes

L
2003/2004
Área Escola
2004/2005
Área Escola
(12º ano)
Algumas
disciplinas
(10º ano)
2003/2004
25 aulas
2004/2005
20 aulas

2004/2005
3 Turmas 9º
ano:
 46 alunos
 média de
idades 14,5
anos
 52,2% são
raparigas

2004/2005
1 Turmas 8º
ano:
 mesmos
alunos

2004/2005
2 Turmas 9º
ano:
 mesmos
alunos

Ciências
Exactas e da
Natureza
 4 Línguas
 2 Ciências
Exactas
 2 Expressões
 1 Ed. Moral e
Rel. Católica
 1 Ciências
Humanas e
Sociais

Ciências
Exactas e da
Natureza
 Só
a
coordenadora

Ciências
Naturais

2004/2005
1 Turma 10º
e outra 12º :
 mesmos
alunos
(que ficaram
na escola) e
turma nova:
 45 alunos
 média de
idades 16,6
 88,9% são
raparigas
Ciências
Naturais

 3 Línguas
 1 História e
Ciências Sociais
 1 Português
 1 Informática

2003/2004
2 Turmas 11º:
 40 alunos
 média de
idades 16,0
anos
 57,5% são
raparigas






2 Ciências
1 Inglês
1 Ed. Física
1 Filosofia

O
Q
2003/2004
2003/2004
Núcleo
d e Área Escola
Alunos, Ed.
Moral/RC,
Inglês
2004/2005
2004/2005
Igual ao ano Área Escola
anterior
2003/2004
2003/2004
25 aulas
25 aulas
2004/2005
2004/2005
25 aulas
20 aulas
Ensino secundário
2003/2004
2003/2004
2 Turmas 11º:
3 Turmas 10º e 1
 21 alunos
de 11º ano:
 média de  82 alunos
idades 16,0  m é d i a
de
anos
idades 15,5 anos
 65,0% são  5 0 , 0 %
são
raparigas
rapazes
2004/2005
2 Turmas 12º
ano:
 mesmos
alunos

2004/2005
3 Turmas 11º
ano e 1 de 12º:

mesmos
alunos
(excepto uma
turma de 11º que
deixou o projecto
e outra de 11º
que entrou)

Ed. Moral e
Religião
Católica
 4 Línguas
 2 Ciências
Exactas
 2
Expressões
 1 Ed. Moral
 1 Ciências
Humanas e
Sociais

Educação Física e
Desporto
 2
Línguas
Anglo-Saxónicas
 4
Línguas
Latinas
 2EF/Desporto
 Filosofia
 Ciências
Biológicas
 1 Ciências
Humanas
e
Sociais

mantido no projecto no segundo ano lectivo e 2º - Os professores ou a maior parte deles teremse mantido no projecto no segundo ano lectivo e terem feito formação de professores. Como
consequência, o objectivo da amostragem não é atingir a validade da população das escolas do
Distrito de Braga que entraram neste estudo. A intenção é atingir uma compreensão em
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profundidade do trabalho das turmas seleccionadas, não de uma amostra seleccionada que
representará de modo exacto (com fidelidade) a população definida.
A potencial comunidade online foi constituída por todos os professores que fizeram
formação e alunos envolvidos no projecto nas várias escolas. Assim, serão caracterizados em
primeiro lugar os professores envolvidos no segundo e terceiro estudos (quadro 3.5) e,
posteriormente, os alunos envolvidos (quadro 3.6).
Quadro 3.5: Potencial comunidade de professores online (N= 86)
Característica/ variável
n
f
Dados biográficos
Homem
86 12
Sexo
Mulher
74

Idade
M=37
Max=53
Min=23
DP=5,9
Grau
Académico

Ed. Musical

1

1,2

Característica/ variável
n
Situação Familiar
Situação
Solteiro
79
conjugal
Casado
União de facto
Separado/divorciado
Nº de filhos
Nenhum
73
Um
Dois
Três
Filiação religiosa
Religião
Católico(a)
70
Protestante
Sem religião/ Ateu
Grau
d e Muito praticante
65
religiosidade
Mais ou menos prat.
Pouco praticante
Não é praticante
Não sabe
Opção política
Geralmente
PSD
51
concorda com PS
as opções do:
CDS-PP
CDU
PS e PSD
PS e Bloco Esq
CDS e PSD
Outro
Grau
d e Muito activo
62
participação
Mais/menos activo

TIC

1

1,2

Pouco activo

30

48,4

Matemática

3

3,5

Não é activo

23

37,1

26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado/
Pós-Grad

86

86

9
27
25
16
4
5
3
76
7

%
14,0
86,0
10,5
31,4
29,1
18,6
4,7
5,8
3,5
88,4
8,1

Qualificação académica e experiência prof.
Categoria
PQND
79 69
87,3
profissional
PQZP
9
11,4
Contratado
1
1,3
Grupo
Ciências
84 15
17,9
Disciplinar
História
9
10,7
Ed Moral RC
3
3,6
Filosofia
1
1,2
Ed Artística
5
6,0
Línguas
24
28,6
Ed. Física
10
11,9
Geografia
8
9,3
Físi/Química
4
4,7

f

%

12
62
1
4
22
14
35
2

15,2
78,5
1,3
5,1
30,1
19,2
47,9
2,7

63
1
6
9
34
12
9
1

90,0
1,4
8,6
13,8
52,3
18,5
13,8
1,5

15
8
4
3
3
7
2
9
2

29,4
15,7
7,8
5,9
5,9
13,7
3,9
17.7
3,2

7

11,3

Oitenta e seis por cento dos professores com acesso aos fóruns do website era mulheres
e a média de idade do grupo era de 37 anos (amplitude de 23 a 53 anos, DP = 5,9). A maior
parte era licenciado (88,4% e professor do quadro de nomeação definitiva (87,3%) e os grupos
disciplinares a que pertenciam eram muito diversificados: Línguas (28,6%), Ciências (17,9%),
Educação Física (11,9%), História (10,7%) e Geografia (9,3%) e outros. Geralmente eram casados
(78,5%) ou solteiros (15,2%), com dois (35%), nenhum (30,1%), um (19,2%) ou três (2,7%) filhos.
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Noventa por cento (N= 70) era católico, mais ou menos praticante (52,3%) ou pouco praticante
(18,5%). A maior parte geralmente concordava com as opções políticas do PSD (29,4%), PS
(15,7%) e PS e BE (13,7%) e percepcionavam-se com um grau de participação político pouco
activo (48,4%) ou não sendo mesmo activo (37,1%).
Quadro 3.6: Potencial comunidade de alunos online (N= 817)

Ano de escolaridade

7º ano (N= 222)

Ensino básico
8º ano (N= 223)

9º ano (N= 214)

Ensino complementar
10º (N= 82)
11º (N= 76)

Idade
Média
Mínima
Máxima
DP

12,7
11
16
0,99

13,4
12
16
0,89

14,5
12
18
1,1

15,4
14
19
0,75

Sexo
Masculino
Feminino

f
123
99

%
55,4
44,6

f
107
116

%
48,0
52,0

f
100
112

%
47,2
52,8

f
32
50

16,1
15
20
0,73
%
39,0
61,0

f
27
49

%
35,5
64,5

Os dados que constam da descrição da potencial comunidade de alunos online referemse à data da sua entrada no projecto, quer fosse no primeiro ou no segundo ano. Cada ano de
escolaridade do ensino básico contribui aproximadamente com o mesmo número de alunos para
o projecto (27,2%, 27,3% e 26,2% respectivamente do 7º, 8º e 9º ano). O mesmo acontece no
ensino completar (10,0% e 9,3% respectivamente no 10º e 11º anos). Em todos os anos de
escolaridade predomina a participação feminina, excepto no 7º ano de escolaridade.
3.5. Métodos e técnicas de recolha e análise de dados
Neste subcapítulo, parte-se dos objectivos que se pretenderam atingir com as questões
investigadas (ver capítulo I, 1.3) em cada um dos três estudos sequenciais da espiral de
investigação auto-reflexiva, para descrever as razões da opção pela técnica de recolha de dados
utilizada, os instrumentos de investigação aplicados e os métodos seguidos na recolha e análise
de dados.
3.5.1. Introdução
A presente investigação acção participativa recorreu fundamentalmente à abordagem
qualitativa tanto a nível pedagógico como a nível da condução da investigação. A metodologia
qualitativa enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções
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individuais (Bogdan, Biklen, 1994). Por essa razão as questões a investigar, já referidas, não
foram estabelecidas mediante a operacionalização de variáveis, pois, foram sendo formuladas
com o objectivo de investigar os fenómenos em toda a sua complexidade e em contexto natural.
As questões específicas foram seleccionadas à medida que os dados foram sendo recolhidos,
uma vez que a investigação qualitativa não é feita com o objectivo de responder a questões
prévias ou de testar hipóteses, mas de privilegiar a compreensão dos comportamentos a partir
da perspectiva dos sujeitos da investigação.
Segundo Bogdan e Biklen (1994) a investigação qualitativa possui cinco características
principais:
- A fonte directa de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento
principal. O investigador preocupa-se com o contexto, porque assume que o
comportamento humano é significativamente influenciado pelo contexto em que ocorre,
por isso, desloca-se sempre que possível ao local de estudo.
- A investigação é descritiva. Os dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens e
não de números, por isso, incluem transcrições de entrevistas, notas de campo,
fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos e outros registos oficiais. Esta
abordagem “exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que
tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma
compreensão mais esclarecedora do nosso objecto de estudo” (Bogdan e Biklen,1994,
p.49).
- O investigador interessa-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou
produtos. Enquanto as técnicas quantitativas conseguem demonstrar, recorrendo a pré e
pós-testes, as mudanças de conhecimento, atitudes ou comportamentos que se
verificaram durante um programa educativo, as técnicas qualitativas descrevem o modo
como essas modificações foram conseguidas. Isto é, o investigador preocupa-se em
compreender ‘como é que as pessoas negoceiam os significados’, ‘como é que começam
a utilizar certos conceitos’, ‘como é que determinadas noções começam a fazer parte do
senso comum’ ou ‘qual a história natural da actividade ou acontecimento que
pretendemos estudar’.
- O investigador tende a analisar os seus dados de forma indutiva. As abstracções são
construídas à medida que os dados particulares que foram recolhidos se vão agrupando.
Parte do estudo é para perceber quais são as questões mais importantes.
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- O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. O investigador estabelece
estratégias que lhe permitem ter em consideração as experiências do ponto de vista do
informador, pois é importante aquilo que ele experimenta, o modo como interpreta as
suas experiências e o modo como estruturam o mundo social em que vivem.
Os métodos para avaliação qualitativa são fundamentalmente os seguintes: investigação
de documentos; técnicas de observação e participação (observação participante e investigação
acção participativa); e técnicas de conversação, narração (entrevista em profundidade,
metodologia biográfica, grupos de discussão e outras técnicas afins) (Bogdan, Biklen, 1994;
Sierra, Guerra, 1992; Lessard-Hébert, Goyette, Boutin, 1994; Patton, 1990; Valles, 1997).
Neste sentido, as técnicas que foram preferencialmente seleccionados neste estudo para
a recolha de dados incluem: observação participante; notas de campo; entrevistas semiestruturadas individuais e de grupo; entrevistas informais individuais e de grupo; pequenos
questionários; análise de documentos online (no sítio da Web Jovens Saudáveis em Acção);
diários de aula de professores e alunos online e processos de triangulação de dados, obtidos por
diversos métodos, e de opiniões pessoais.
A justificação da selecção destas técnicas, a maneira como foram aplicadas nesta
investigação e a forma como foi feita a análise dos dados serão descritas a seguir, a propósito de
cada um dos estudos realizados.

3.5.2. Estudo 1 – Questões pedagógicas e abordagens práticas dos
professores e médicos ou psicólogos que com eles colaboraram, sobre a
educação sexual e percepções sobre a sexualidade dos adolescentes
A investigação acção participativa começa com um ciclo de pequenas dimensões da
espiral auto-reflexiva – planificação, acção (implementação dos planos), observação e reflexão –
que vai aumentando ao longo da espiral. Uma boa maneira de começar esta metodologia de
investigação é recolher alguns dados iniciais na área de interesse geral, para depois reflectir e
fazer uma plano de acção que leve à mudança (McTaggart, 1997b). Esta foi a finalidade do
primeiro estudo realizado, designado por “Questões pedagógicas e abordagens práticas dos
professores e médicos/ psicólogos sobre a educação sexual e concepções sobre a sexualidade
dos adolescentes”.
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3.5.2.1. Introdução
O estudo 1 permitiu fazer o diagnóstico sobre a origem, concepção, caracterização e
avaliação das actividades ou projectos de educação sexual que os professores desenvolveram na
comunidade escolar e sobre as orientações que era necessário introduzir para fazer uma
educação sexual orientada para a acção e participação, com utilização das novas tecnologias de
informação e comunicação (TIC).
As questões de investigação gerais inicialmente formuladas (ver capítulo I, 1.3) e a
necessidade de uma entrada no terreno de investigação que permitisse o envolvimento dos
professores no projecto desde o início, para facilitar a criação da comunidade crítica de base,
levou a optar pelas entrevistas semi-estruturadas para ter a certeza que se iriam obter dados
comparáveis entre os vários sujeitos (Bogdan, Biklen, 1999; Gall, Borg, Gall, 1996) que
poderiam vir a fazer parte dessa comunidade. Assim construíram-se duas entrevistas semiestruturadas.
A primeira entrevista foi designada por Questões Pedagógicas e Abordagens Práticas da

Educação Sexual (E1–P/M–QPAPES) (anexo 1) e pretendeu atingir os objectivos descritos no
capítulo I para o primeiro estudo do estudo exploratório. A segunda entrevista foi designada por

Percepções sobre os Conhecimentos, Atitudes, Valores e Comportamentos na Sexualidade dos
Adolescentes E2–P/M–PCAVCSA (anexo 2) e tinha como principais objectivos os que já foram
descritos no capítulo I para o segundo estudo do estudo exploratório.

3.5.2.2. Caracterização geral do estudo e técnica de investigação
Esta primeira fase, é um estudo do tipo exploratório que manteve a fidelidade à tradição
qualitativa, ao tentar captar o discurso próprio dos professores e médicos/ psicólogos que com
eles colaboraram na educação sexual na comunidade escolar, nos 7º ao 12º anos de
escolaridade, no Distrito de Braga, nos últimos três anos à data da entrevista.
O método de investigação foi a recolha de dados através de duas entrevistas a
informantes chave (Gall, Borg, Gall, 1996), seleccionados para constituírem uma amostra
intencional (ver capítulo III, 3.4), por possuírem um conhecimento especial como participantes
na educação sexual na comunidade escolar. O formato das entrevista foi semi-estruturado para
possibilitar a colocação de uma série de perguntas estruturadas, seguidas de perguntas mais
abertas para obter informação adicional e aprofundar a investigação (Gall, Borg, Gall, 1996;
Kvale, 1996). As questões estavam dirigidas para as dimensões temática e para a dinâmica das
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entrevistas (Kvale, 1996) e foram formuladas de uma maneira coloquial para gerar descrições
espontâneas e ricas. Estas entrevistas permitiram à investigadora anotar e recolher dados sobre
dimensões inesperadas do próprio estudo (Bogdan, Biklen, 1999) e recolher dados descritivos
na linguagem do próprio sujeito, que possibilitaram o desenvolvimento de um conhecimento
indutivo sobre a maneira como os sujeitos interpretavam os aspectos da educação sexual e da
sexualidade dos adolescentes com que trabalharam.

3.5.2.3. Instrumentos utilizados: entrevistas semi-estruturadas
Inicialmente elaboraram-se dois guiões para as entrevistas já referidas: Questões

Pedagógicas e Abordagens Práticas da Educação Sexual E1 –P/M– QPAPES e Percepções sobre
os Conhecimentos, Atitudes, Valores e Comportamentos na Sexualidade dos Adolescentes E2
–P/M– PCAVCSA. Esses guiões tinham a sequência de temas a serem tratados e um conjunto
de questões principais para serem colocadas. As questões, dirigidas para as dimensões temática
e a dinâmica das entrevistas, incluíam perguntas para aprofundar o assunto quando fosse
adequado, como por exemplo, “Poderia dar-me uma descrição detalhada das situações em que
isso aconteceu?” e questões para especificar as respostas, por exemplo, “Quem sugeriu que
hipóteses deveriam ser seleccionadas?”. Esta primeira versão foi submetida à apreciação de três
especialistas em educação em ciências e à realização de um estudo piloto, para efeitos de
validação.
Durante a realização do estudo piloto, tal como posteriormente no estudo final, as
perguntas foram formuladas de uma maneira coloquial para gerar descrições espontâneas e
ricas. A análise das entrevistas piloto aplicadas a onze professores (ver Vilaça, Sequeira, Jensen,
2002) e a três médicos, permitiu concluir que devido à grande diferença no tipo de participação
dos médicos e professores nos projectos de educação sexual nas escolas, seria conveniente
fazer o primeiro guião da entrevista diferente para os médicos. Esse guião foi construído a partir
do guião inicial, eliminando algumas áreas de análise, que não eram relevantes para os médicos,
e adicionando algumas áreas mais estritamente relacionadas com o suporte que davam aos
alunos nos serviços de saúde, nomeadamente na “Consulta Jovem” dos Centros de Saúde ou do
Instituto da Juventude.
As entrevistas finais continuaram semi-estruturadas, mas com um maior grau de abertura
para serem essencialmente exploratórias. Durante as entrevistas, houve completa liberdade para
318

mudar a sequência e a configuração das questões, de maneira a seguir as respostas dadas e as
histórias de vida do dia-a-dia relacionadas com a descrição da promoção da saúde e da
educação sexual realizadas pelos entrevistados. Para facilitar a análise do guião de tópicos da
Entrevista 1 –P/M–QPAPES (anexo 1), foram listadas, em função de cada objectivo, os temas
tratados e as áreas nas entrevistas. Essas áreas foram ilustradas com algumas questões
principais e sugestões de questões de aprofundamento ou de especificação, que foram muitas
vezes diferentes em função dos entrevistados (quadro 3.7).
Quadro 3.7: Matriz de objectivos/ tipo de questões principais da Entrevista 1 – Questões Pedagógicas e
Abordagens Práticas da Educação Sexual nas Escolas
Tema

Tipo de questões principais

Implementação do
projecto/act.

Concepção
do
projecto/act.

Objectivo 1
1– Origem do projecto
2– Temas tratados
3– Metodologia de
avaliação e indicadores

4– Valores veiculados
5– Caracterização das
actividades realizadas

Como surgiu o projecto/ a realização dessas actividades?
Quais foram os problemas/ temas tratados?
Houve alguma avaliação durante o projecto/actividades? E no final? E passado algum
tempo do projecto ter terminado? Quais foram os indicadores de avaliação que
definiram?
Qual foi a população – alvo? (…)
Trabalhou esses problemas/ temas nas disciplinas que lecciona ou noutras actividades
escolares? Em quais? Todas as sessões tiveram alunos de ambos os sexos?
Estabeleceu parcerias (…) Os pais foram informados (…)
Foram definidos alguns objectivos a serem atingidos durante as actividades ou projecto
de educação sexual? Quais foram?
Foram passadas algumas mensagens? Quais? Como surgiram essas mensagens?
Poderia descrever-me, com o máximo detalhe possível, como foram realizadas as
actividades para trabalhar cada problema/ tema e como reagiram os alunos?(…)

1– Indicadores de
mudança nos alunos
2– Participação dos
alunos
3– Comprometimento
4– Experiências de
acção

Tem algumas evidências de que o projecto/actividades tenha provocado alguma
mudança positiva nas atitudes e comportamentos sexuais dos participantes? Quais?
(Quais foram os problemas/ temas tratados?) Como foram identificados? Quem decidiu
os que foram seleccionados? (…) Quem sugeriu e seleccionou a metodologia?
Os participantes realizaram actividades que os levaram a comprometer-se (…)
Em relação a actividades baseadas na resolução de problemas de saúde sexual em
contexto real (ver anexo 1): (…)

1– Indicadores de
mudança nos pais,
professores e na
comunidade escolar

(Tem algumas evidências de que o projecto/actividades tenha provocado alguma
mudança positiva nas atitudes e comportamentos sexuais dos participantes? Quais?)
E nas atitudes e comportamentos dos seus pares? Quais?

1– Mitos ou medos
2– Preocupações
3– Dilemas
4– Educação sexual
pode ser prejudicial

Conhece alguns mitos ou medos dos pais, alunos ou da restante comunidade (…)
Quais são as suas principais preocupações quando (…)
Recorda alguma ocasião em que se tenha sentido num dilema (…)
Os projectos de educação sexual podem de alguma maneira ser prejudiciais para os
alunos? Porquê?

1– Problemas/ temas a
tratar
2– Caracterização do
projecto
3–Caracterização das
actividades no futuro

Quais são os temas/ problemas de educação sexual que considera mais adequados
para o 3º ciclo? E para o ensino secundário? Porquê?
Qual é a forma de integração dos projectos de educação sexual nas actividades
escolares que considera mais eficaz? Porquê?
Acha que a metodologia desenvolvida preparou os alunos para resolverem os seus
actuais problemas sexuais e os que terão no futuro? (…)

1– População - alvo
2– Caracterização do
projecto
3– Visões

Participação e
competência de
acção

Objectivo 2

Evidências
de
mudança

Objectivo 3

E no resto da comunidade? Quais?

Dilemas/
barreiras

Objectivo 4

Visões para o
futuro da ES

Objectivo 5

319

No guião de tópicos da Entrevista E2–P/M– PCAVCSA (anexo 2), é importante referir que
cada um dos 9 blocos de tópicos a seguir descritos, em função dos objectivos da entrevista,
(quadro 3.8) contém apenas uma lista de questões “gatilho” para desenvolver o tópico em
questão e não uma lista de questões a serem exaustivamente seguidas. Na realidade, os tópicos
estão muito inter-relacionados e, muitas vezes, os entrevistados apresentaram as suas visões
sobre eles sem a entrevistadora os ter sequer mencionado.
Quadro 3.8: Matriz de objectivos/ tipo de questões principais da Entrevista 2 – Percepções sobre os
Conhecimentos, Atitudes, Valores e Comportamentos na Sexualidade dos Adolescentes
Tema
Objectivo 1
Relações
interpessoais e
igualdade entre
os sexos

Tipo de questões principais

1–
Formas
de
comunicação H/ M
2– Expressões dos
adolescentes
relacionadas com o
género
3– Estereótipos de
género

Há diferenças no modo como os homens e as mulheres Portugueses
comunicam em família? E em sociedade? Porque existem essas diferenças?
Tem identificado na nossa sociedade comportamentos ou atitudes que são
atribuídas especificamente a homens ou a mulheres? Recorda-se de algumas
dessas situações? Os jovens demonstram atitudes ou comportamentos
semelhantes?
Qual é o estereótipo dominante para o papel do homem e da mulher? Na sua
opinião, a maior parte dos adolescentes mantém esses estereótipos?

Desenvolvimento
psico-sexual na
puberdade

1– Comportamentos/
atitudes…
2– Auto-erotismo
3– Relações interpessoais
4– Comportamento
versus normas sociais

Quais são os primeiros comportamentos, pensamentos e preocupações que
surgem na puberdade relacionados com a sexualidade?
O que pensam sobre a masturbação e fantasias sexuais na sua idade?
O rapaz na puberdade comporta-se da mesma maneira com uma menina e um
rapaz da mesma idade? E as raparigas? Porquê? (…)
Os rapazes portam-se como eles querem ou como acham que os amigos/ a
namorada/ os pais/ os professores esperam que se portem? E as raparigas?

Namoro

1– Selecção do
parceiro
2– Actividades sex.
antes da rel. sexual
3– Relações sexuais
4– Expect. no namoro
5–Factores protegem/
enfraquecem namoro

Com que idade começam geralmente os adolescentes a namorar? É o rapaz
ou a rapariga que inicia geralmente o namoro? Quem influência (…)
Quais são os comportamentos sexuais que os adolescentes têm no namoro?
Acariciam-se por cima ou por baixo da roupa?
Como pensa que os adolescentes vêem as relações sexuais na sua idade? (…)
Há expectativas diferentes nos rapazes e nas raparigas quando namoram?
Quais são os factores que os adolescentes consideram que protegem as
relações amorosas? E que as enfraquecem?

1– Valores

Que atitudes e comportamentos é que os adolescentes acham correcto ter
para prevenir a gravidez na adolescência?
Os adolescentes utilizam métodos contraceptivos? Quais? E na primeira relação
sexual utilizam? Quais?
A rapariga pensa que a contracepção é mais da sua responsabilidade? Porquê?
O rapaz pensa o mesmo? Porquê?
Conhece algum caso de uma adolescente que ficou grávida? Como reagiu a
maior parte dos adolescentes? E dos adultos?

Objectivo 2
Uso de
contracepção

2– Uso de métodos
contraceptivos
3– Responsabilidade
da contracepção
4– Atitudes face à
gravidez na adolescência
Uso de
protecção

1– Valores
2– Uso do preservativo
3– Responsabilidade
da protecção
4– O que mais
preocupa os adol. nas
DSTs/ gravidez

Que comportamentos e atitudes é que os adolescentes acham correcto ter
para se protegerem das doenças de transmissão sexual?
O que pensam os adolescentes sobre o preservativo? Usam-no? E na 1ª rel.
sexual usam? Os rapazes trazem sempre o preservativo consigo? (…)
O rapaz pensa que a protecção é mais da sua responsabilidade? Porquê? A
rapariga pensa o mesmo? Porquê?
Quais são as DSTs que preocupam mais os adolescentes? Os adolescentes
preocupam-se mais com uma gravidez não desejada ou com a SIDA e outras
DSTs?
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Quadro 3.8: Matriz de objectivos/ tipo de questões principais da Entrevista 2 – Percepções sobre os
Conhecimentos, Atitudes, Valores e Comportamentos na Sexualidade dos Adolescentes (cont.)
Tema
Objectivo 3
Assuntos
relacionados
com
a
sexualidade que
têm dominado a
política nacional

Objectivo 4
Disfunções
sexuais e
terapias
Objectivo 5
Sistema de
suporte

Objectivo 6
Dilemas sexuais

1– Homossexualidade
2– Aborto
3– Comercialização do
sexo
4– Poder e violência
sexual

Tipo de questões principais
Como reagem os adolescentes à homossexualidade? Porque reagem assim?
O que pensam os adolescentes sobre o aborto? Porque pensam assim?
O que pensam os adolescentes sobre a prostituição? Porquê? E o que pensam
os adolescentes sobre a pornografia? E os adultos? E o que pensam os
adolescentes e os adultos sobre o erotismo?
O que pensam os adolescentes sobre o incesto e o abuso sexual de menores?
O que acha sobre o assédio sexual no local do trabalho em Portugal? Também
existe nas escolas? Como se manifesta?

1– Problemas sexuais
e terapias

Quais são as disfunções sexuais que afectam alguns Portugueses? Quais são
as causas mais frequentes dessas disfunções? Acha que a maior parte dos
Portugueses procura ajuda para resolver problemas relacionados com as
disfunções sexuais? De quem?

1–
Suporte
à
sexualidade
dos
adolescentes

Com quem conversam os adolescentes sobre sexo, contracepção e problemas
das relações amorosas? Quais são os serviços de apoio à sexualidade dos
adolescentes que eles conhecem? Os adolescentes recorrem a esses serviços?
Se recorrem, porque razão o fazem? Se não recorrem, porque é que isso
acontece?

1– Dilemas sexuais dos
adolescentes

Quais lhe parece que são os principais dilemas que os adolescentes
portugueses encontram na sua vida sexual?
Quais são os dilemas na sua vida afectivo-sexual (nas suas relações amorosas
e no seu comportamento sexual) que originam sentimentos de culpa?

No fim da primeira entrevista foi preenchido um pequeno questionário para reunir as
seguintes informações: dados biográficos (sexo, idade e grau académico); qualificação
académica e experiência profissional (categoria profissional e grupo disciplinar); último projecto/
actividades de educação sexual realizados (ano de realização, nível de ensino em que foram
realizados); situação familiar (situação conjugal e número de filhos); filiação religiosa (religião e
grau de religiosidade) e opção política (partido político com cujas opções geralmente concorda e
grau de participação política).

3.5.2.4. Recolha de dados
Cada entrevista foi introduzida com um briefing, em que a entrevistadora apresentou ao
entrevistado o principal objectivo e o desenho global da sua investigação e qualquer risco e
benefício possível pela sua participação no projecto de investigação. Também foi explicada a
estrutura de cada entrevista e os seus principais objectivos. Em seguida, perguntou-se ao
entrevistado se estaria disponível para participar nas duas entrevistas previstas, que teriam cada
uma a duração aproximada de 1.30h e, por isso, seriam separadas no tempo aproximadamente
oito dias uma da outra. A entrevistadora explicou que a primeira entrevista seria focada nos
projectos de educação sexual que o entrevistado já tinha desenvolvido na comunidade escolar e
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que a segunda entrevista seria focada no que ele ou ela pensava sobre a sexualidade dos
adolescentes Portugueses. Também foi explicado o uso do gravador durante a entrevista, o
anonimato das entrevistas e o processo global de análise dos dados. No fim, o entrevistado foi
convidado a colocar qualquer questão que tivesse antes de se iniciar a entrevista.
Durante a entrevista, a investigadora condensou e interpretou os significados que o
entrevistado deu e devolveu-os ao entrevistado para lhe permitir dar a sua opinião sobre o que
estava a ser discutido. O contexto de cada entrevista terminou com um debriefing, onde o
entrevistador mencionou todos os pontos principais que aprendeu com a entrevista e pediu ao
entrevistado um feedback. No fim da primeira entrevista foi preenchido um pequeno questionário
para reunir os dados pessoais já referidos.

3.5.2.5. Tratamento de dados
Todas as entrevistas gravadas foram transcritas na integra incluindo o material que não
dizia respeito às preocupações de partida. À medida que as transcrições se desenvolviam
houve uma ideia melhor do foco da entrevista e das categorias emergentes, aumentando a
sensibilidade para aquilo que teria que ser dactilografado para responder às questões de
investigação deste estudo. No entanto, optou-se pela transcrição integral para não perder a
riqueza e as idiossincrasias das entrevistas e criar uma base de dados que poderá vir a ser
utilizada, à posteriori, em investigações complementares, nomeadamente sobre: o valor
atribuído às áreas transversais (áreas disciplinares não curriculares) e às áreas curriculares
disciplinares; a percepção pessoal sobre o desempenho do professor nas áreas transversais e
o profissionalismo docente; o papel das áreas transversais nas relações aluno – aluno e,
especialmente, aluno – professor; as percepções dos professores sobre a sexualidade dos
adultos e sobre as visões que a maior parte dos adultos tem sobre a sexualidade dos
adolescentes, em geral, e dos filhos, em particular; as relações de poder entre os professores
com diferentes cargos/ papéis na escola e as implicações no desenvolvimento de projectos
transversais; e as implicações na vida do dia-a-dia do professor da sua percepção pessoal
sobre o sistema de ensino visto como em continua mudança e numa mudança que é
percepcionada como uma estratégia top-down.
Todas as entrevistas que não foram transcritas pela entrevistadora foram por ela
verificadas, com a audição simultânea das cassetes áudio, enquanto fazia uma primeira leitura
dos dados recolhidos para criar as categorias emergentes.
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3.5.2.5.1. Desenvolvimento das categorias de codificação
À medida que os dados foram sendo lidos, foram encontrados padrões de resposta, que
constituíram as categorias e subcategorias de codificação. Sempre que possível, as
subcategorias foram descritas respeitando a linguagem mais típica dos entrevistados, expressa
em frases muito parecidas que se repetiram com mais frequência (e.g., quadro 3.9).
Quadro 3.9: Exemplos de categorias e subcategorias de codificação emergentes aplicando a linguagem dos
entrevistados (E2–P/M-PCAVCSA
Categoria
Subcategoria
Área de análise 1 – Relações interpessoais e igualdade entre os sexos
3-Estereótipo dominante
9- O homem é o chefe de família.
em Portugal para o papel 2- O homem é o gestor do dinheiro da família e responsável pelas grandes compras.
de homem
3- Os homens devem ser preferencialmente profissionais liberais e ocupar cargos de gestão.
4- Os homens devem ter o ordenado maior que o da mulher para serem socialmente bem
aceites.
5- O homem gosta de desportos “masculinos” (futebol…) e carros.
6- É socialmente bem aceite que o homem saia de casa à noite e tenha uma grande
quantidade de amigos/ conhecidos com quem convive for a de casa.
7- Os homens devem ser socialmente intervenientes e politicamente activos.
8- O homem partilha as tarefas de casa.
9- Há igualdade de oportunidades nos estudos, no trabalho e na intervenção social.
10-Deve haver co-responsabilidade na educação dos filhos.
11-Outro.

Isso aconteceu, preferencialmente, na entrevista sobre os Percepções sobre os

Conhecimentos, Atitudes, Valores e Comportamentos na Sexualidade dos Adolescentes (E2).
Noutras situações, os padrões de resposta, que constituíram as categorias e subcategorias
de codificação foram simplificados, de uma forma objectiva, numa frase que ilustra as várias
formulações para a mesma concepção de vários entrevistados. Este é o caso mais frequente no
sistema de codificação das duas entrevistas (e.g., quadro 3.10).
Quadro 3.10: Exemplos de categorias e subcategorias de codificação emergentes simplificando as várias
formulações para a mesma concepção numa frase única que ilustra objectivamente a
concepção (E2–P/M–PCAVCSA)
Categoria
Subcategoria
Área de análise 2 – Desenvolvimento psico-sexual na puberdade
1-Mudanças corporais
1-Ansiedade provocada pelas mudanças do corpo e pela imagem corporal.
2-Preocupações com o tamanho do pénis que relacionam com a adequação sexual.
3-Preocupações com o tamanho do seio que relacionam com a adequação sexual e a
capacidade para amamentar.
4-Ansiedades menstruais relacionadas com o facto de acharem que a menarca foi cedo ou
tarde ou não perceberem as irregularidades menstruais.
Área de análise 5 – Prevenção de DSTs
4-Razão para não trazem os 1-Não querem que pareça que a relação sexual não foi espontânea mas planeada.
preservativos.
2-Medo que o(a) parceiro(a) pense que o objectivo da relação é terem relações sexuais.
3-Medo que o(a) parceiro(a) pense que é sexualmente muito experiente.
4-Medo que o(a) parceiro(a) pense que ele(a) tem DSTs.
5-Medo que o(a) parceiro(a) pense que acha que o(a) parceiro(a) tem DSTs.
6-Medo que os pais os encontrem.
7-Vergonha de os ir comprar.
8-Outro.
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Para terminar, algumas questões das entrevistas determinaram mais ou menos a
categoria de codificação, desenvolvendo-se um sistema de codificação preestabelecido (e.g.,
quadro 3.11).
Quadro 3.11: Exemplos de categorias e subcategorias de codificação preestabelecidas (E1–P/M–QPAPES)
Categoria
Subcategoria
Área de análise 2 – Implementação do projecto/ actividades de educação sexual
10- Notificação dos pais.
1-Os pais tiveram que dar permissão para os filhos terem educação sexual.
2-Os pais foram informados sobre a educação sexual mas não tiveram que dar permissão.
3- Os pais não foram informados e não tiveram que dar permissão.
4-Outro.
Área de análise 3 – Competência de acção dos alunos
3.2-Participação dos alunos nas actividades/ projecto
2-Participação dos alunos 1-O professor sugeriu e apresentou aos alunos como uma decisão definitiva.
na
entrada
p a r a 2- O professor sugeriu e informou os alunos sobre as suas decisões que as aceitaram.
actividades/ projecto
3- O professor sugeriu e decidiu a sua selecção com os alunos.
4- Os alunos sugeriram ao professor e decidiram por si próprios.
5- Os alunos sugeriram ao professor e decidiram em conjunto com o professor.
Área de análise 6-Visões dos professores e médicos/ psicólogos em relação à implementação da educação sexual na escola
no futuro
4- Tipo de integração nas 1-Áreas curriculares disciplinares.
actividades da escola que o 2-Área curricular não disciplinar – Área de Projecto.
professor pensa que é mais 3- Área curricular não disciplinar – Formação Cívica.
eficaz no futuro
4-Área curricular não disciplinar – Estudo Acompanhado.
5-Actividades de enriquecimento do currículo (Palestras…).
6-Projecto Curricular de Turma.
7-Gabinete de Apoio ao Aluno.

3.5.2.5.2. Categorias de codificação
Como já foi referido, as categorias de codificação emergiram à medida que se foi
hierarquizando as subcategorias num sistema organizador, que permitiu separar as várias
subcategorias em categorias mais abrangentes, mutuamente exclusivas, que respondiam às
diferentes preocupações da investigação.
As categorias que permitiram analisar comparativamente os dados recolhidos com a
entrevista Questões Pedagógicas e Abordagens Práticas da Educação Sexual (E1–P/M–QPAPES)
estão enumeradas no quadro 3.12 (ver subcategorias no anexo 3).
Para a segunda entrevista, Percepções sobre os Conhecimentos, Atitudes, Valores e

Comportamentos na Sexualidade dos Adolescentes (E2–P/M–PCAVCSA) elaborou-se o mesmo
tipo de quadro de análise (quadro 3.13) (ver subcategorias no anexo 4).
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Quadro 3.12: Categorias de codificação da Entrevista 1 – Questões Pedagógicas e Abordagens Práticas da
Educação Sexual nas Escolas
Subárea de análise
Categoria
Área de análise 1 – Concepção do projecto/ actividades de Educação sexual
1.1-Origem do projecto
1-Origem do projecto
1.2-Problemas tratados
2-Problemas/ temas tratados
1.3-Avaliação
3-Metodologia de avaliação do projecto/ actividades
4-Indicadores de avaliação
Área de análise 2 – Implementação do projecto/ actividades de educação sexual
2.1-População-alvo
9- Nível de ensino
2- Número de alunos envolvidos no projecto
2.2-Caracterização
d o 3-Duração do projecto/ actividades
projecto/ actividades
4-Integração nas actividades da escola
5-Disciplinas que participaram na educação sexual
6-Sexo dos alunos nas sessões
7-Pessoas que colaboram no projecto/ actividades
8- Instituições que colaboram no projecto/ actividades
9- Contributo dos colaboradores
10- Notificação dos pais.
11- Envolvimento dos pais na educação sexual
12-Visões/ objectivos visionários do projecto.
2.3- Caracterização das 13-Tipo de actividades desenvolvidas
actividades realizadas
14-Actividades de aprendizagem de conhecimento biológico baseadas em problemas
15-Actividades orientadas para a resolução de problemas de saúde sexual e reprodutiva
numa situação simulada em “Jogos de Papéis” (role-play)
16-Actividades orientadas para a resolução de problemas de saúde sexual e reprodutiva em
situação simulada em “Estudos de Caso”
17-Metodologia aplicada no treino assertivo.
2.4- Valores veiculados
18- Aspectos da sexualidade dos adolescentes trabalhados no projecto/ actividades
associados a juízos de valor
19- Juízo de valor realizado.
20- Como surgiram as mensagens
Área de análise 3 – Competência de acção dos alunos
3.1-Aumento de conhecimento
1- Indicadores de mudanças nos estudantes.
3.2- Participação dos alunos 2-Participação dos alunos na entrada para actividades/ projecto
nas actividades/ projecto
3-Participação dos alunos na selecção do tópico geral
4-Participação dos alunos na selecção dos aspectos do tópico
5- Participação dos alunos na investigação
6- Participação dos alunos na criação de visões
7- Participação dos alunos na avaliação
3.3-Comprometimento
8- Actividades que levaram os alunos a sentirem-se comprometidos para terem um
comportamento sexual saudável
9- Comportamento sexual saudável com que se sentem comprometidos
3.4-Experiências de acção
10- Experiências de acção
Área de análise 4 – Evidências de mudança nas atitudes, comportamentos ou conhecimentos dos pais, professores e
auxiliares de acção educativa como consequência da educação sexual na comunidade escolar
4.1-Pais
1-Indicadores de mudanças nos pais.
4.2-Professores
2-Indicadores de mudanças nos professores participantes
4.3-Comunidade escolar
3-Indicadores de mudanças na comunidade escolar
Área de análise 5 – Dilemas/ barreiras enfrentados pelos professores durante a implementação da ES na escola
5.1-Mitos/medos
1- Mitos ou medos dos pais que dificultam a educação sexual
2- Mitos ou medos dos alunos que dificultam a educação sexual
5.2-Preocupações
3-Preocupações face às ideias dos pais.
4-Preocupações face às ideias dos estudantes.
5-Preocupações do professor face a si próprio.
6-Preocupações face à definição da estratégia pedagógica.
5.3-Dilemas
7- Dilemas face aos projectos de educação sexual.
8-Dilemas em relação a questões ou problemas dos alunos
5.4-ES prejudicial
9- A educação sexual pode ser prejudicial para os alunos
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Quadro 3.12: Categorias de codificação da Entrevista 1 – Questões Pedagógicas e Abordagens Práticas da
Educação Sexual nas Escolas (continuação)
Subárea de análise
Categoria
Área de análise 6 – Visões dos professores e médicos/ psicólogos em relação à implementação da educação sexual no futuro
6.1- Problemas a tratar
1-Problemas/ temas de ES a tratar no 3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário
2- Principal razão para tópicos que consideram importantes não terem sido tratados
6.2-Caracterização do projecto
6.2.1-População-alvo
3- Nível de ensino a atingir
6.2.2- Duração
4- Duração do projecto/ actividades
6.2.3-Integração
n a s 5- Tipo de integração nas actividades da escola que o professor pensa que é mais eficaz.
actividades da escola
6- Argumentos em que o professor se fundamenta para decidir qual a melhor forma de
integrar a educação sexual
6.2.4-Sexo dos alunos
7- Sexo dos alunos nas sessões
6.2.5-Co-parcerias
8- Pessoas que devem colaborar no projecto/ actividades
9- Instituições que colaboram no projecto/ actividades
10-Contributo dos colaboradores
6.2.6-Participação pais
5.Notificação dos pais.
12- Envolvimento dos pais na educação sexual
6.3-Caracterização
d a s 13-Estratégias que devem ser privilegiadas para que os alunos se tornem capazes de resolver
actividades no futuro
problemas da sua vida sexual.
14- Eficácia dessa metodologia já aplicada no desenvolvimento da competência de acção

Quadro 3.13: Categorias de codificação da Entrevista 2 – Percepções sobre os Conhecimentos, Atitudes,
Valores e Comportamentos na Sexualidade dos Adolescentes
Subárea de análise
Categoria
Área de análise 1 – Relações interpessoais e igualdade entre os sexos
1.1- Formas de comunicação dos
1-Formas de comunicação dos homens/ mulheres Portugueses
homens/ mulheres
1.2Expressões
dos
2-Expressões dos adolescentes relacionadas com o género
adolescentes e o género
1.3- Estereótipos de género
3-Estereótipo dominante em Portugal para o papel de homem
4-Estereótipo dominante em Portugal para o papel de mulher
Área de análise 2 – Desenvolvimento psico-sexual na puberdade
2.1-Comportamentos, atitudes e 1-Mudanças corporais
valores
2-Clarificação da identidade de género e da orientação sexual
2.2- Auto-erotismo
3-Despertar do auto-erotismo
2.3-Relações interpessoais
4-Despertar do hetero-erotismo
5-Conflitos inter-pessoais
6-Comportamento em função das normas sociais
Área de análise 3 – Namoro
3.1-Selecção do parceiro
1- Idade com que começam a namorar.
2-Quem inicia geralmente o namoro
3-Quem influencia os adolescentes na escolha do namorado(a)
3.2-Expectativas face às atitudes e 4- Características do namoro
comportamento sexual no namoro
5-Expectativas face às relações sexuais
3.3-Atitudes e comportamento 6- Tipo de relação de exclusividade
sexual no namoro
7- Factores que os adolescentes consideram que protegem as relações amorosas
8- Factores que os adolescentes consideram que enfraquecem as relações amorosas.
9-Actividades sexuais antes da relação sexual
10-Quando têm relações sexuais
11-Pressão/ coerção para ter sexo
12-Comportamento e atitudes nas relações sexuais
Área de análise 4 – Contracepção
4.1-Valores
1-O que está certo na contracepção na adolescência
4.2-Métodos contraceptivos usados
2- Utilização de métodos contraceptivos na primeira relação sexual
3- Utilização de métodos contraceptivos pelos adolescentes
4.3- Responsabilidade na contrac.
4-Responsabilidade da contracepção
4.4- Atitudes face à gravidez
5-Reacção perante uma adolescente grávida e um pai adolescente.
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Quadro 3.13: Categorias de codificação da Entrevista 2 – Percepções sobre os Conhecimentos, Atitudes,
Valores e Comportamentos na Sexualidade dos Adolescentes (continuação)
Subárea de análise
Categoria
Área de análise 5 – Prevenção de DSTs
5.1-Valores
1-O que está certo na utilização do preservativo
5.2- Uso do preservativo
2- Uso do preservativo
5.3-Responsabilidade da protecção
3-Responsabilidade da protecção
4-Razão para não trazer os preservativos.
5.4- O que mais preocupa os
5- DSTs que preocupam mais os adolescentes
adolescentes
6- A maior preocupação dos adolescentes é a gravidez não desejada ou as DSTs.
Área de análise 6 – Assuntos relacionados com a sexualidade que têm dominado a política nacional
6.1-Homossexualidade
1- O que pensam os adolescentes sobre a homossexualidade
6.2-Aborto
2- O que pensam os adolescentes sobre o aborto.
3- Opinião pessoal sobre o aborto
6.3-Comercialização do sexo
4-Reacção dos adolescentes sobre a prostituição
5- Reacção dos adolescentes sobre a pornografia
6- Reacção dos adultos sobre a pornografia
7-Opinião pessoal sobre a pornografia
8-Opinião sobre o erotismo
6.4-Poder e violência sexual
9-Opinião sobre o incesto.
10-Opinião sobre o abuso sexual de menores
11-Opinião sobre o assédio sexual
6.5-Parafilias sexuais
12-Comportamento sexual normal
13-Parafilias que existem em Portugal
14 Como falar de parafilias a adolescentes que as observam num filme
Área de análise 7 – Disfunções sexuais e terapias
7.1- Disfunções sexuais e
1- Problemas sexuais que afectam os Portugueses
terapias
2-Causas das disfunções
3-Procura de ajuda para as disfunções sexuais.
Área de análise 8 – Sistemas de suporte para a saúde sexual dos adolescentes
8.1-Sistemas de suporte para a
1-Com quem conversam os adolescentes sobre sexo, contracepção e problemas das
saúde sexual dos adolescentes
relações amorosas.
2-Onde recorrem para tirar dúvidas
3- Serviços de saúde sexual que os adolescentes conhecem
4- Razões porque recorrem os adolescentes aos Serviços de Saúde Sexual
5- Razões porque não recorrem os adolescentes aos Serviços de Saúde Sexual
Área de análise 9 – Dilemas sexuais dos adolescentes
9.1- Principais dilemas sexuais
1-Opinião sobre os principais dilemas sexuais dos adolescentes
9.2- Dilemas na vida afectivo 2-Atitudes e comportamentos sexuais que originam sentimentos de culpa.
sexual com sentimentos de culpa
3-Origem da culpa.

3.5.2.5.3. Plano de análise de dados
Depois de codificadas todas as entrevistas nas categorias e subcategorias do sistema de
classificação criado, os dados foram resumidos quantitativamente para reduzir a informação
recolhida. Esta análise serviu como esquema organizador globalizante da exploração qualitativa,
que teve continuidade com descrições, na própria linguagem dos entrevistados, das ideias
recorrentes ou das idiossincrasias encontradas nas várias entrevistas.
A redução dos dados foi conseguida recorrendo ao programa SPSS/ PC+ (Statistical
Package for the Social Sciences/ PC plus – versão SPSS 13.0 for Windows). Foi calculada a
distribuição de frequências para as variáveis nominais (categorias de codificação) para mostrar
quantos indivíduos cabem em cada subcategoria/ categoria e a frequência relativa e absoluta.
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3.5.3. Estudo 2 – Formação contínua de professores: mudança nas
concepções e práticas dos professores durante a implementação da educação
sexual orientada para a acção e participação
Este segundo estudo iniciou-se com a segunda espiral auto-reflexiva da investigação acção
participativa e prolongou-se na terceira. A comunidade crítica iniciada com os professores
entrevistados, na primeira fase, que aceitaram continuar neste projecto de investigação, foi agora
alargada a todos os professores que decidiram fazer formação para analisar como mudam as
suas práticas ao implementar, no 7º ao 12º anos de escolaridade, uma educação sexual
participativa e orientada para a acção, com a utilização das novas tecnologias de informação e
comunicação (TIC), como consequência da formação. Esta foi a finalidade do segundo estudo,
designado por “Mudança nas concepções e práticas dos professores durante a implementação
da educação sexual orientada para a acção e participação”.

3.5.3.1. Introdução
Este estudo focou-se na investigação das mudanças nas competências e habilidades dos
professores, para criarem condições na escola de maneira a desenvolverem um projecto de
educação sexual com a metodologia acordada na formação contínua de professores,
identificarem barreiras e as ultrapassarem e interagirem com colegas e outros profissionais
enquanto trabalhavam com problemas reais.
As questões de investigação inicialmente formuladas (ver capítulo I, 1.3), a intenção de
desenvolver os processos de cooperação e colaboração na comunidade crítica e a preocupação
com a validade da investigação, levaram a optar por um processo de triangulação das técnicas
de investigação e triangulação das inferências ou conclusões entre a investigadora e os
professores participantes (Bogdan, Biklen, 1994; Gall, Borg, Gall, 1996; Guba, Lincoln, 1989;
Lessard-Hébert, Goyette, Boutin, 1994). Com base nestes pressupostos foram seleccionadas as
seguintes técnicas de investigação ao longo do estudo: questionário; observação participante;
notas de campo; entrevistas informais individuais e de grupo; análise de documentos produzidos
na formação contínua de professores e na escola; diário de aula online e e-fóruns de discussão
sobre os temas/ projecto (e-Fórum Projecto Piloto de Educação Sexual e Sexualidades e

Educação Sexual) e grupos de discussão. Esta triangulação de técnicas e inferências pretendeu
atingir os objectivos já referidos no capítulo I para este estudo.
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3.5.3.2. Caracterização geral do estudo e técnica de investigação
A formação contínua de professores reuniu na universidade um conjunto de professores
de 16 escolas por um período de três meses num ano lectivo (1ª Oficina de Formação) e outro,
de igual duração, no ano lectivo seguinte (2ª Oficina de Formação) (figura 3.5). No fim desta
formação, os professores continuaram nas suas escolas, com os alunos, o projecto já em
desenvolvimento durante a formação de professores.

 Sugestão dos
professores ou
investigadora
 Decisão da
implementação em
conjunto
 Interpretação final dos
resultados em conjunto

 Sugestão da
investigadora
 Decisão da
implementação em
conjunto
 Interpretação final
dos resultados pela
investigadora

Grupos de discussão nas
sessões e escola

E-Fórum Projecto Piloto de
Educação Sexual Online

Grau de participação
dos professores

 Sugestão da
investigadora
 Decisão da
implementação dos
professores
 Interpretação final
dos resultados em
conjunto

Grupos de discussão nas
sessões e escola

Questionário
Q-ANFCP

EFórum
Sex. Ed
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Figura 3.5: Instrumentos utilizados nas várias fases do estudo de investigação 2 e tipo de participação dos
professores na investigação (N= 86)

Neste estudo, a atenção da investigadora centrou-se na mudança das competências e
habilidades dos professores para criarem condições na escola que permitissem desenvolver e
avaliar um projecto de educação sexual com a metodologia acordada na formação contínua de
professores (metodologia S – IVAM), identificarem barreiras e as ultrapassarem e interagirem
com colegas e outros profissionais enquanto trabalhavam com problemas reais.
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Para tornar possível essa investigação foram desenvolvidas duas Oficinas de Formação
contínua orientadas para a acção e participação dos professores, construídas com base nas
necessidades analisadas no estudo 1 e num questionário preenchido pelos potenciais
participantes. A primeira formação, Oficina de Formação Promoção da Saúde e Educação Sexual
(Registo de acreditação nº: CCPFC/ ACC-25133/01), visou criar condições para os professores
agirem no sentido de desenvolverem, na sua escola, as infra-estruturas necessárias para a
implementação do projecto com a metodologia combinada na formação contínua. A segunda
formação, Oficina de Formação Promoção da Saúde e Educação Sexual II: Ensino e

Aprendizagem Orientados para a Acção (Registo de acreditação nº: CCPFC/ ACC – 37779/04),
visou criar condições para que os professores dessem continuidade ao projecto resolvendo, em
conjunto com os alunos, problemas de saúde sexual reais e avaliassem, também em conjunto
com os alunos, a competência de acção dos alunos desenvolvida durante o projecto.
O projecto de formação de professores baseou-se no pressuposto de que os
professores durante a formação deveriam adquirir conhecimentos e insights que lhes
permitissem criar as infra-estruturas necessárias, na sua escola, para implementar e avaliar
colaborativamente um projecto de educação sexual orientado para a acção e participação dos
alunos, com aplicação de TIC. Neste âmbito, a formação foi alicerçada nas seguintes linhas
orientadoras principais:
– paradigma de educação para a saúde democrático (Jensen, 1994 a, 1995, 1997a)
(ver capítulo II, 2.2.3);
– conceito de saúde orientado holisticamente e para a acção (Jensen, 1994 a, 1997 a)
(ver capítulo II, 2.2.3);
– metodologia S – IVAM (Selecção do problema – Investigação – Visão – Acção &
mudança) (Jensen, 1995,1997 a, 2000; Simovska, Jensen, 2003) (ver capítulo II, 2.4);
– participação dos alunos (Hart, 1992, 1997; Jensen, 2000; Simovska 2000; Jensen,
2003; Simovska, Jensen, 2003) (ver capítulo II, 2.4.3);
– conhecimento orientado para a resolução de problemas, colocados pelos professores,
relacionados com a sexualidade (ver quadro 3.14)
– estratégias e actividades para promover uma aprendizagem activa e participativa
(Silberman, Auerbach, 1998; Silberman, Lawson, 1995);
– uso das tecnologias de informação e comunicação.
Com o objectivo de criar as condições adequadas para durante a formação os
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professores, das várias escolas (16 escolas), resolverem os seus problemas pessoais e os do
seu contexto de trabalho de maneira a conseguirem implementar, desenvolver e avaliar o
projecto, decidiu-se estruturar a formação contínua de professores segundo a metodologia de
aprendizagem orientada para a acção (action learning) (McGill, Beaty, 2002; Pedler, 1997;
Rothwell, 1999).
A primeira formação decorreu no 1º período do primeiro ano lectivo (2003/04) em que
o projecto foi implementado nas escolas. Foi organizada em 25 horas de sessões presenciais
e 25 horas de trabalho dos professores com os alunos nas escolas. Como as 16 escolas
inscreveram para frequentar a formação 86 professores, foram distribuídas por 5 grupos de
formação, que funcionaram à sexta-feira, em horário pós-laboral, e ao sábado das 9.00h às
18.00h. As sessões presenciais eram de 4 horas por dia, por isso, a formação prolongou-se
aproximadamente durante 3 meses, com a realização das sessões de trabalho com os alunos,
na escola, intercaladas.
Os objectivos desta primeira formação incluíram:
1– introduzir os fundamentos de um nova ética na escola necessária para democratizar
as relações dentro das escolas e da comunidade mais ampla, como pré-condição
para criar estilos de vida saudáveis para todos, nomeadamente no que concerne à
sexualidade;
2– promover o conceito de saúde orientado holisticamente e para a acção;
3– motivar os professores para desenvolverem uma abordagem da educação sexual
baseada na metodologia S – IVAM (Selecção do problema – Investigação – Visão –
Acção & mudança) e na promoção da participação dos alunos;
4– promover o reconhecimento pelos professores, que a determinante principal para
uma implementação eficaz de projectos de educação sexual é a habilidade dos
professores para compreenderem as várias dimensões do conhecimento orientado
para a resolução de problemas relacionados com a sexualidade e utilizarem
estratégias e actividades para promover uma aprendizagem activa e participativa
desse conhecimento pelos alunos;
5– incentivar a procura de recursos humanos e físicos na escola para promover o uso
das tecnologias de informação e comunicação no projecto.
Esta formação foi organizada com o objectivo de desenvolver a literacia crítica na saúde
sexual, dito por outras palavras, de incentivar os professores a aplicarem as competências
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cognitivas mais avançadas e as competências sociais na análise crítica da informação, para
exercer controlo sobre os acontecimentos e situações da vida, aumentar a consciência sobre
os assuntos/ problemas e participar em acções orientadas para ultrapassar as barreiras para
a promoção da saúde (ver capítulo II, 2.2.2). Assim, o foco da formação não foi incluir no
programa educativo tudo o que há para saber sobre a sexualidade e a educação sexual, mas
proporcionar aos professores competências que eles podem usar e os capacitar para fazerem
escolhas adequadas. As sessões presenciais funcionaram como focos de aprendizagem de
conhecimentos básicos factuais e do desenvolvimento de competências que remetiam os
professores para uma utilização crítica de fontes de conhecimento mais profundo das áreas
temáticas em foco.
Neste âmbito, a formação foi estruturada em seis sessões que incluíram essencialmente
métodos de trabalho alternativos à exposição. Isto é, recorreu-se fundamentalmente à
aprendizagem em grupo (grupo de estudo, nomeadamente prática laboratorial; grupo de

investigação) e à aprendizagem na turma inteira (brainstorming, ensino orientado). A partir da
terceira sessão foram introduzidos estudos de caso e o uso de métodos de aprendizagem
baseados na experiência como o role-play e imagens mentais.
A partir da terceira sessão, os professores nas sessões não presenciais, também
começaram a desenvolver o projecto de educação sexual orientado para a acção e
participação dos alunos. O uso desta abordagem de aprendizagem baseada na experiência
ocorreu em simultâneo com as sessões presenciais, onde foi deixado sempre algum tempo,
por sessão, para ajudar a identificar as barreiras encontradas, imaginar formas de as
ultrapassar e criar os planos para resolver os problemas.
Os temas trabalhados nesta primeira formação e os aspectos seleccionados pelos
professores para serem explorados dentro do tema proposto, estão representados no quadro
3.14.
No final da formação, com as várias ideias que foram emergindo dos projectos que
estavam a começar a ser implementados nas escolas e dos debates nas sessões presenciais,
foi construído um website para o projecto, chamado Jovens Saudáveis em Acção, para permitir
a publicação dos trabalhos dos alunos e a aprendizagem colaborativa online através de efóruns. Outro produto final foi o desenvolvimento de um Kit de Actividades orientadas para a
acção e participação dos alunos (livro do professor e livro do aluno) que facilitasse a educação
de pares, uma vez que o objectivo era promover o ensino dos alunos através dos alunos, com
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o professor no papel de facilitador da aprendizagem (ver 3.5.4).

Quadro 3.14: Conteúdo da acção de formação Promoção da Saúde e Educação Sexual (Registo de
acreditação nº: CCPFC/ ACC-25133/01)
Nº
sessão

1

2

Tema

Aspectos seleccionados do tema

 Conceito de saúde
orientado holisticamente
e para a acção
 Tornar operacional o
grau de participação dos
alunos

 Definições de saúde e de saúde sexual do grupo, criadas a partir
da experiência pessoal.
 Conceito holístico de saúde: a pessoa vista como um todo
(dimensões física e psicológica), num todo (estilos de vida e
condições de vida).
 Dimensões ampla/limitada e positiva/ negativa do conceito
holístico de saúde e de saúde sexual. Definições pessoais e da
OMS.
 Áreas e graus de participação dos alunos nos projectos
orientados para a acção.
 Paradigmas de educação para a saúde moralista e democrático.
 Critérios chave da Escola Promotoras de Saúde
 Análise de projectos de educação para a saúde online

 Paradigma de educação
para
a
saúde
democrático e utilização
de TIC na aprendizagem
colaborativa online
 Visão compreensiva da
sexualidade humana

Despertar
da
maturidade sexual e
imagem corporal

3

 Desenvolvimento
psicosexual na infância e
na adolescência

 Concepção, gravidez e
parto

4

 Contracepção,
planeamento familiar

G r a v i d e z
adolescência
 Aborto / adopção

na

Nº
horas

4

5
 Origem da sexualidade: uma visão filogenética
 Visão holística da sexualidade humana
 Razões para estudar a sexualidade humana e implicações na
educação sexual
 Relatividade cultural e histórica da sexualidade
 Mudanças anatómicas, psicológicas e afectivas que
acompanham a puberdade
 Apropriação e aceitação da redefinição da sua imagem corporal
 Análise crítica do efeito que podem ter os modelos
estereotipados e idealizados do corpo sobre a aceitação da sua
imagem corporal
 Vinculação afectiva e desenvolvimento dos afectos na
adolescência
 Evolução da identidade sexual e de género. Papéis de género.
 Desenvolvimento psicosexual na adolescência: redefinição da
identidade sexual; aparecimento e configuração do desejo sexual;
evolução dos afectos relacionados com a sexualidade
 Desejo sexual, comportamento sexual e modelos de resposta
sexual
 Dinâmica da concepção e do desenvolvimento embrionário e
fetal
 Nutrição e protecção pré-natal
 Influências ambientais no desenvolvimento embrionário e fetal e
anomalias genéticas
 Acompanhamento médico durante a gravidez e parto
 Uso e mecanismos de acção dos métodos contraceptivos e
primeira consulta ginecológica
 Custos e benefícios físicos, psicológicos e sociais, na
adolescência, dos métodos contraceptivos.
 Quem é responsável pela contracepção na adolescência
 Controlo do risco de uma gravidez não desejada na
adolescência
 Consequências de ter um filho na adolescência
 Concepções pessoais sobre o aborto e a adopção
 Lei Portuguesa sobre o aborto e a adopção
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4

4

Quadro 3.14: Conteúdo da acção de formação Promoção da Saúde e Educação Sexual (Registo de
acreditação nº: CCPFC/ ACC-25133/01) (continuação)
Nº
sessão

Tema
D o e n ç a s
Transmissão Sexual

Aspectos seleccionados do tema
de

5

 Abuso sexual
menores
 Outras parafilias

de

6

 Avaliação colaborativa
dos projectos

 Infecção pelo VIH/SIDA e outras doenças de transmissão
sexual
 Meios de transmissão e prevenção e responsabilidade nas
relações amorosas
 Viver ou conviver com doentes seropositivos ou doentes com
SIDA
 Prevenção da discriminação das pessoas infectadas ou
afectadas pelo VIH/ SIDA
 Ideias do grupo sobre os crimes contra a liberdade e a
autodeterminação sexual
 Papel dos pais e da escola na prevenção do abuso sexual de
menores
 Falsas crenças sobre abusos sexuais, conceito de abuso e tipo
de condutas sexuais no abuso
 Quem comete os abusos e técnicas e motivação dos
agressores
 Reacções da vítima de abuso e efeito do abuso nela
 Como saber que uma criança sofreu abuso
 Como actuar face a um possível abuso
 Apresentação dos dados recolhidos pela investigadora e análise
crítica dos mesmos com os professores

Nº
horas

4

4

As actividades desenvolvidas no projecto, na maior parte das escolas, no fim da
formação já tinham possibilitado a criação de páginas web com apresentação dos alunos, das
escolas e da comunidade para integrar o website. As escolas continuaram a desenvolver o
projecto depois da formação terminar, durante o 2º e o 3º períodos (até Maio/ Junho).
Praticamente todas as turmas debateram o tema “sexualidade e educação sexual” e
sugeriram os temas que gostavam de tratar no ano lectivo seguinte. Esse material foi
preparado pelo alunos e integrado no website, ainda nesse ano lectivo.
A segunda formação contínua de professores aconteceu no início do ano lectivo seguinte
(2004/2005). Como tinham entrado professores novos para o projecto, os professores
decidiram trabalhar novamente alguns temas da primeira formação e acrescentar novos
temas. Esta formação teve uma grande componente de interacção através do website, com o
objectivo de colmatar dificuldades técnicas dos professores evidenciadas na primeira fase do
projecto. Assim, os objectivos que se procuraram atingir com a segunda formação foram:
1– promover a avaliação colaborativa dos projectos das escolas;
2– analisar o conceito de saúde orientado holisticamente e para a acção nos projectos;
3– avaliar a motivação dos professores para desenvolverem uma abordagem da
educação sexual baseada na metodologia S – IVAM e na promoção da participação;
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4– aumentar o conhecimento e habilidade dos professores para o uso de TIC;
5– promover o reconhecimento pelos professores, que a determinante principal para
uma implementação eficaz de projectos de educação sexual, é a habilidade dos
professores para compreenderem as várias dimensões do conhecimento orientado
para a resolução de problemas relacionados com a sexualidade e utilizarem
estratégias e actividades para promover uma aprendizagem activa e participativa
desse conhecimento pelos alunos.
Os temas trabalhados na segunda formação e os aspectos seleccionados pelos
professores centraram-se mais na metodologia e actividades de ensino do que no conteúdo.
Quase todas as sessões foram organizadas para realizar e avaliar criticamente com os
professores as actividades que faziam parte do Kit de Actividades já construído, como se pode
observar no quadro 3.15.
Quadro 3.15: Promoção da Saúde e Educação Sexual II: Ensino e Aprendizagem Orientados para a Acção
(Registo de acreditação nº: CCPFC/ ACC – 37779/04)
Nº
sessão
1

2

Tema

Aspectos seleccionados do tema

 Avaliação colaborativa
dos projectos
 Paradigma
de
educação para a saúde
democrático e utilização
de TIC na aprendizagem
colaborativa online
 Conceito de saúde
orientado holisticamente
e para a acção
 Tornar operacional o
grau de participação dos
alunos

 Apresentação pelo coordenador do projecto da sua escola e da
avaliação que os professores e alunos fizeram sobre ele.
 Análise dos projectos à luz dos paradigmas de educação para a
saúde moralista e democrático.
 Avaliação da dinâmica criada na escola segundo os critérios
chave da Escola Promotoras de Saúde

5

O
Despertar
da
Maturidade sexual
 Amor, intimidade,
comunicação
e
comportamento sexual
 Fertilidade Humana
 Sexualidade
e
reprodução
Sexualidade
e
reprodução (cont.)
 DSTs

6

 Avaliação colaborativa
dos projectos

3

4

 Interacção através do fórum Projecto Piloto de Educação Sexual
online: análise dos projectos em função dos seguintes aspectos:
- conceito holístico de saúde
- dimensões ampla/limitada e positiva/ negativa do
conceito holístico de saúde e de saúde sexual
- áreas e graus de participação dos alunos nos projectos
orientados para a acção.
 Brainstorming
 Estudo de caso
 Prática laboratorial para observação de espermatozóides, óvulos
e fecundação nos mexilhões
 Brainstorming
 Role-play
 Mesa redonda com uma médica convidada
 Grupo de investigação com pesquisa na Internet
 Histórias em cadeia
 Treino de assertividade
 Estudos de caso
 Igual à primeira sessão
 Reelaboração do programa de actividades pela escola que
garanta a abordagem dos pontos essenciais para o cumprimento
dos objectivos.
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Nº
horas
4

4

5

4

4

4

Tal como na formação de professores anterior, no fim da formação os professores
continuaram com o projecto na escola e a interagir através do website Jovens Saudáveis em

Acção, durante o 2º e o 3º períodos (até Maio/ Junho).
Em síntese, nesta formação foi desenvolvido, em conjunto com os professores, um
método de investigação, centrado no professor, para fazer uma recolha de dados que permitisse
analisar a evolução das concepções e práticas do professor durante esta investigação.

3.5.3.3. Instrumentos utilizados
As Oficinas de Formação tinham como intenção criar condições para os professores
resolverem problemas reais na escola, de maneira a conseguirem implementar o projecto de
educação sexual. Assim, como já referido, optou-se por uma metodologia de formação orientada
para a acção e participação dos professores. Neste tipo de metodologia, é frequente os
participantes verem material escrito sobre a planificação da formação antes de se inscreverem e
a frequentarem. O objectivo é que participem colaborativamente na (re) planificação da formação
(Cunningham, 1997;McGill, Beaty, 2002; Pedler, 1997; Rothwell, 1999; Thorpe, Taylor, Elliott,
1997; Weinstein, 1997). Iniciar este processo, foi a finalidade do Questionário ANFCP: Avaliação

das Necessidades para a Formação Contínua de Professores, que os professores completaram
quando se inscreveram na primeira workshop participativa (ver capítulo III, 3.6).
Durante as primeira e segunda Oficinas de Formação, à medida que os professores iam
dominando o ensino da educação sexual orientado para a acção e participação, os instrumentos
de investigação foram-se diversificando e ficando mais sobre o domínio dos professores e menos
sobre o da investigadora (ver figura 3.5). No início da formação, a investigadora propôs aos
professores recolher a informação para responder às questões de investigação inicialmente
definidas e às que se iriam (re) definindo durante a formação, através dos seguintes
instrumentos: observação participante nas sessões presenciais; notas de campo; entrevistas
informais individuais e de grupo; e análise de documentos produzidos na formação e na escola.
A investigadora explicou aos participantes que como não era possível fazer observação
participante nas 16 escolas, era importante complementar a recolha de dados com material
recolhido e analisado em conjunto com os professores e fazer entrevistas informais para
clarificar aspectos que não fossem contemplados ou esclarecidos pelos métodos anteriores. A
decisão de implementação destes três instrumentos foi feita em conjunto, pelos participantes e
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investigadora, e a interpretação final da análise de documentos produzidos na formação e na
escola, também foi comum.
Quando, como produto da primeira Oficina de Formação, se colocou o website Jovens

Saudáveis em Acção online, os professores decidiram autonomamente participar na realização
de Diários de Aula online e no e-fórum de discussão Projecto Piloto de Educação Sexual online e

Sexualidades e Educação Sexual.
O último instrumento de investigação a referir, são os grupos de discussão que
ocorreram desde o início da primeira workshop até ao final da segunda. Na realidade, esta
técnica já tinha começado a ser aplicada antes da primeira formação, por solicitação da
professora entrevistada em duas escolas (escolas A e H). O objectivo desta solicitação foi debater
com os colegas, que se mostraram motivados para participar no projecto, e com a investigadora,
se a sua motivação para participar era genuína e verdadeiramente informada.
A interpretação final dos dados recolhidos pela colaboração dos professores online, dos
documentos online e offline e da triangulação dos resultados obtidos por todos os instrumentos
de investigação foi feita em três momentos: no fim da primeira Oficina de Formação e no início e
fim da segunda Oficina de Formação.
Em seguida, serão descritos todos os instrumentos de investigação, justificando-se as
razões da sua selecção e os objectivos da sua aplicação neste estudo. Pelas razões já
apresentadas, essa análise será feita em dois grupos: o questionário pré-formação e os
instrumentos de avaliação aplicados durante a formação.
3.5.3.3.1.Questionário pré-formação Q-ANFCP: Avaliação das necessidades para a
formação contínua de professores
No início do estudo 2, optou-se pelo questionário para continuar a entrada no terreno e o
envolvimento dos professores desde o início do projecto na (re)planificação da formação
contínua de professores, já iniciada com a entrevista a um professor na escola (estudo 1). A
opção por este instrumento, está fundamentalmente relacionada com a grande vantagem que os
questionários têm sobre as entrevistas para recolha de dados de investigação: o tempo exigido
para a recolha de dados é muito menor.
Todavia, no desenho do plano de investigação não foram esquecidas duas grandes
desvantagens potenciais dos questionários em estudos qualitativos. A primeira, é não permitirem
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aprofundar as opiniões ou sentimentos dos respondentes. A segunda desvantagem, é os
respondentes tipicamente controlarem o processo de recolha de dados podendo fazer opções
negativas para a investigação: e.g. completarem o questionário de acordo com a sua
conveniência, dando respostas socialmente desejáveis em vez de genuínas;

fazerem

comentários marginais; ou darem uma única resposta em escalas (e.g., seleccionar sempre o
mesmo valor para responder a vários itens de uma escala de cinco pontos, quando podiam
seleccionar de 1 a 5) (Gall, Borg e Gall,1996). Por outro lado, o facto dos respondentes
controlarem o processo de recolha de dados pode trazer vantagens, como por exemplo,
poderem responder aos itens por qualquer ordem e completá-los em mais do que um lugar.
Como o questionário foi usado no âmbito do estudo qualitativo que está a ser descrito a
sua validade e confiança foram estabelecidas usando o método de triangulação, tal como
descrito por Gall, Borg e Gall (1996). Nas primeiras sessões presenciais da formação de
professores, os mesmos itens do questionário foram explorados em entrevistas informais de
grupo, para aprofundamento e validação dos resultados. Os objectivos deste questionário foram
os seguintes:
1– Conhecer as visões dos professores para a Formação orientada para a acção (visões sobre
como resolver problemas reais na escola, de maneira a conseguirem implementar um
projecto de educação sexual com a metodologia S – IVAM) e participação dos professores;
2– Analisar que resultados de aprendizagem são necessários para cada membro da equipa,
como esforço do grupo de aprendizagem orientada para a acção, para realizar na sua escola
o projecto de educação sexual baseado na metodologia S – IVAM com aplicação de TIC;
3– Analisar o tipo de experiências de acção prévias à formação, que os professores realizaram
na área da educação sexual, ou educação para a saúde em geral, e como gostariam de as ter
realizado.
4– Investigar a percepção dos professores sobre como poderá ser avaliada a competência de
acção desenvolvida durante o curso; e
5– Investigar a percepção dos professores sobre o que se deverá avaliar como resultados da
formação.
Para facilitar a análise do questionário (anexo 5) serão descritos os seus tópicos, subtópicos e itens, em função dos objectivos que se pretendiam atingir com a análise dos dados
recolhidos (quadro 3.16).
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Quadro 3.16: Caracterização do questionário pré-formação Q-ANFCP: Avaliação das Necessidades para a
Formação Contínua de Professores
Objectivo

Tópico
0. Características demográficas
dos indivíduos

1- Conhecer as visões dos
professores para a
Formação orientada para
a acção e participação
2 – Analisar que
resultados
de
aprendizagem
são
necessários para cada
membro da equipa como
esforço do grupo de
aprendizagem orientada
para a acção
para
realizar na sua escola o
projecto de educação
sexual baseado na
metodologia S – IVAM
com aplicação das TIC

1.1-Expectativas para a Formação

3 - Analisar o tipo de
experiências de acção
prévias à formação, que
os professores realizaram
na área da educação
sexual ou educação para
a saúde em geral e como
gostariam as ter realizado
4- Investigar a percepção
dos professores sobre
como poderá ser avaliada
a competência de acção
desenvolvida durante o
curso
5 – Investigar a
percepção
dos
professores sobre o que
se deverá avaliar como
resultados da formação

Sub-tópico
1- Dados biográficos
2- Situação familiar
3- Filiação religiosa (facultativo)
4- Opção política (facultativo)
5-Expectativas para a Formação

Itens
1.1 a 1.3
2.1 – 2.2
3.1 – 3.2
4.1 – 4.2
5

1.2- Alterações a introduzir na
Formação

6- Alterações a introduzir na formação

6

2.1Conhecimento
e
competências de cada membro
da equipa da escola que
contribuirão para que a equipa
atinja o resultado desejado no
projecto de ed. sexual

7- Qualificação académica e experiência
profissional
8- Áreas curriculares disciplinares e não
disciplinares leccionadas no lectivo da
implementação do projecto
9- Cargos que ocupa na escola no lectivo
da implementação do projecto
10- Expectativas do contributo individual
depois da aprendizagem obtida no curso

7.1 a – 7.5

11- Frequência com que utiliza o
computador para diversas situações
12- Uso da máquina fotográfica digital no
trabalho/ fins recreativos
13-Frequência com que utiliza o e-mail
14- Interesse no uso da Internet em
várias situações
15- Utilização de páginas Web
16- Está ligado à Internet trabalho/ casa
17- Método para aprender novas funções
do computador
18- Alterações a introduzir na Formação
relacionadas com o uso do computador

11.1 a 11.5

19- Problema identificado
20- Investigação sobre as causas

19.1 – 19.2
20.1 – 20.2

21- Soluções/ visões
22- Acção
23- Novas soluções
24- Avaliação

21.1 – 21.2
22.1 – 22.2
23.1 – 23.2
24.1– 24.2

25- Análise de documentos produzidos na
formação e na escola

25

26- Entrevistas informais individuais ou
de grupo
27- Observação participante
28- o que se deverá avaliar como
resultados da formação

26

2.2- Expectativas do contributo
individual depois da qualificação
obtida no curso
2.3- Uso do computador
2.4- Uso da máquina fotográfica
digital
2.5- Uso de e-mail
2.6- Interesse no uso da Internet
2.7- Utilização de páginas Web
2.8- Esta ligado à Internet
2.9-Método para aprender novas
funções do computador
2.10- Alterações a introduzir na
Formação relacionadas com o
uso do computador
3.1- Problema identificado
3.2- Investigação sobre as causas
e as consequências
3.3- Soluções/ visões
3.4- Acção
3.5- Novas soluções
3.6- Avaliação do acontecimento
4.1- Análise de documentos
produzidos na formação e na
escola
4.2- Entrevistas informais
individuais ou de grupo
4.3- Observação participante
5- o que se deverá avaliar como
resultados da formação

8
9
10

12.1 – 12.2
13
14.1 a 14.9
15.1 a 15.4
16.1 – 16.2
17.1 a 17.4
18

27
28

O tipo de resposta pedida nos vários itens varia, incluindo o seguinte tipo de respostas
(Tuckman, 2000):
-

respostas não - estruturadas, vulgarmente designadas por questões de final aberto
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(open-ended). Nestas respostas o único controlo exercido pela investigadora manifestase no tipo de questões que formulou e no espaço ou tempo que disponibilizou, pois a
resposta pode ser dada na forma escolhida pelo respondente. Segundo Tuckman, “esta
liberdade dada ao sujeito garante que ele nos dará as suas próprias respostas e não
quererá simplesmente estar de acordo connosco” (Tuckman, 2000, p.312). No
questionário, esse tipo de resposta corresponde aos itens 5, 6, 10, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27 e 28.
-

respostas com espaço a preencher, que são entendidas como um processo de transição
entre as formas não – estruturada e estruturada onde o respondente se restringe a uma
única palavra ou frase. São deste tipo os itens 1.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 18.

-

respostas por escala, que correspondem a respostas estruturadas, em que os
respondentes exprimem a sua aprovação ou rejeição relativamente a uma afirmação atitude. Correspondem a este formato os itens 11, 13 e 14.

-

respostas por listagem, quando se pede aos indivíduos para seleccionar uma ou mais
das escolhas possíveis apresentadas. São deste tipo os itens 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2,
9, 15 e 17.

-

respostas por categoria, que dão ao sujeito a hipótese de duas respostas para cada
item. Neste questionário correspondem aos itens 1.1, 2.2, 12.1, 12.2, 16.1 e 16.2.
3.5.3.3.2.Triangulação de técnicas e inferências: Mudança nas concepções e práticas dos
professores durante a implementação da educação sexual orientada para a acção e
participação
As técnicas de observação participante nas sessões presenciais das duas workshops

participativas, notas de campo, entrevistas informais individuais e de grupo, análise de
documentos online e offline, diários de aula online e os E – Fóruns Projecto Piloto de Educação
Sexual online e Sexualidades e Educação Sexual, embora possuam objectivos intrínsecos à sua
dinâmica específica, contribuíram todos, em complementaridade, para atingir os objectivos do

estudo 2, referidos no capítulo I. A seguir, será caracterizado cada um desses instrumentos,
justificando as razões pela sua opção como instrumento de investigação e a dinâmica criada
pela sua aplicação neste projecto.
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3.5.3.3.2.1. Observação participante nas sessões presenciais
A observação participante é entendida neste estudo como um instrumento específico de
obtenção e análise de dados (como uma técnica) no estudo de caso (estratégia de investigação)
(Valles, 1997), que permite ao investigador criar as suas próprias interpretações em paralelo
com as interpretações dos outros participantes.
No presente estudo, para descrever o papel da investigadora como observadora, será
necessária uma reflexão inicial sobre o contínuo participante/ observador, uma vez que nesta
fase da investigação a investigadora era em simultâneo a formadora. Num dos extremos
participante/ observador, situa-se o observador completo, isto é, o investigador não participa em
nenhuma das actividades do local onde decorre o estudo. No extremo oposto, situa-se o
observador que tem um envolvimento completo (Bogdan, Biklen, 1994; Patton, 1990; Valles,
1997). Próximo do primeiro extremo, está o observador como participante e próximo do
segundo, está o participante como observador (Valles, 1997; Patton, 1990). Junker caracteriza o
papel de participante como observador como o predomínio da participação e a ocultação parcial
da actividade de observação (Valles, 1997). Neste estudo, a investigadora como formadora
durante as sessões presenciais, situa-se muito próximo deste segundo extremo, isto é, assume
um papel de participante como observadora. Entre si e os outros participantes existe apenas
uma pequena diferença discernível pelo seu papel como facilitadora da aprendizagem, em
relação aos outros participantes que possuem o domínio total sobre o conhecimento do local
(setting knowledge) onde o projecto de educação sexual irá ser implementado.
No início da formação, foi debatido com os professores o papel da formadora como
observadora, mas esse papel não voltou a ser referido para não criar uma situação de
artificialidade nas relações formadora/ professores. O que a investigadora pretendeu com o seu
papel de participante como observadora, foi tentar conhecer os professores, dar-se a conhecer e
ganhar a sua confiança e elaborar um registo sistemático com notas de campo, alguns registos
vídeo, registos áudio e fotografias que permitiram documentar tudo aquilo que ouviu e observou.
Wright e Nelson (2001) fazem uma reflexão sobre a observação participante e a

investigação participativa que não poderia ser ignorada neste estudo, por um dos pressupostos
de base desta investigação ser a participação e o professor visto como um co-parceiro de
investigação, em vez de um objecto de investigação (ver capítulo III, 3.2.2). Os autores, depois
de chamarem a atenção para as diferenças entre a observação participante e a investigação
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participativa, debatem se serão dois modelos incompatíveis ou se será possível uma síntese
entre eles.
O primeiro ponto de diferença é o significado de participação. Inicialmente a participação
era um meio para chegar suficientemente perto e observar e fazer perguntas, agora considera-se
que é o envolvimento físico e emocional através de uma participação completa na vida do dia-adia da sociedade que está a ser estudada. O segundo ponto de comparação é sobre as relações

na investigação. A observação participante tem sido tradicionalmente baseada na divisão entre o
investigador/ investigado (objecto de investigação), embora tenha vindo a haver algumas
iniciativas para envolver as pessoas numa investigação dialógica. A investigação participativa visa
uma parceria baseada em relações de poder mais iguais entre o investigador e os participantes.
O terceiro ponto de comparação é que, na investigação participativa quer o processo quer os
resultados deverão capacitar (empower) os participantes, enquanto na observação participante o
processo de recolha e tratamento de dados não é geralmente transparente e os resultados
escritos não estão acessíveis. A quarta diferença é que o objectivo da investigação participante é
a mudança, pois é geralmente usada para informar o desenho e desenvolvimento dos projectos.
A quinta diferença é o tipo de conhecimento gerado, i.e., “tradicionalmente, a observação
participante tem estudado a ‘base (‘down’) e passado o conhecimento para o ‘topo’ (‘up’). Mais
recentemente, através do alargamento do ‘campo’ do estudo ao ‘topo’ (‘up’), isto é, através da
inclusão dos que estão em posição de poder no governo e nas organizações de desenvolvimento
e pegando numa abordagem dialógica para o trabalho de campo, há a possibilidade de alguma
informação passar para ‘a base’ (passing down’)” (Wright e Nelson, 2001, p.59).
Na presente investigação, o papel que a investigadora assumiu como participante
observadora e os momentos de partilha e análise dos resultados da observação participante no
processo de triangulação, com as inferências recolhidas pelos participantes durante o mesmo
período de observação (funcionando como agentes activos da investigação durante todo o
processo), permitiram que a observação participante gerasse conhecimento local para o uso
local. Isto significa que se procurou uma estratégia de síntese entre a observação participante e
a investigação participativa.

3.5.3.3.2.2. Entrevistas informais individuais e de grupo
As entrevistas informais foram aplicadas em conjunto com a observação participante.
Neste tipo de entrevistas, realizadas através de uma conversa informal, as perguntas são
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construídas e surgem a partir das observações. As questões emergem do contexto imediato e
são feitas no decorrer natural dos acontecimentos. Não há qualquer pré-determinação dos
tópicos ou elaboração da questão (Patton, 1990).
Estas entrevistas surgiram para a investigadora clarificar ou especificar aspectos que
emergiram na observação participante. Esses aspectos estavam fundamentalmente relacionados
com a aplicação, nas sessões presenciais, do conhecimento dos professores sobre a escola.
Mais concretamente, as entrevistas focaram essencialmente tópicos relacionados com decisões
sobre a metodologia do projecto de educação sexual em desenvolvimento na escola e sobre as
barreiras encontradas no local de trabalho e formas de as ultrapassar.

3.5.3.3.2.3. Análise de documentos online e offline
A análise de documentos refere-se ao estudo do seu conteúdo, mas também ao seu
processo de produção e difusão, à utilização que deles é feita pelas várias pessoas, etc.
(Bogdan, Biklen, 1994). É importante, desde o início, o investigador tentar antecipar as várias
fontes de informação possíveis e negociar o acesso a esses documentos e registos. A situação
ideal deverá incluir o acesso a todos os registos de rotina, a toda a correspondência dos
participantes relacionada com o projecto, registos financeiros, regras da organização,
regulamentos, memorandos, cartas e quaisquer outros documentos oficiais ou não oficiais
gerados pelo ou para o programa (Patton, 1990). Nesta investigação recorreu-se
fundamentalmente aos seguintes documentos:
- registos escritos feitos na formação, individualmente ou em grupo: resultados de
actividades de brainstorming; resultados da realização de investigações sobre conteúdos
científicos relacionados com a saúde sexual; histórias em cadeia construídas; análise de
jogos de simulação realizados ou de estudos de caso; relatórios com a planificação dos
projectos de educação sexual e do material didáctico produzidos para o projecto, etc.
- registos escritos produzidos na escola nas sessões não presenciais: pedidos de
autorização aos pais ou aos órgãos de gestão da escola; convocatórias e actas de reuniões
em que se falava do projecto; cartazes de divulgação das actividades/ acções do projecto
realizadas pelos professores; material produzido pelos alunos não colocado online, etc.;
- notícias produzidas na escola e divulgados no jornal da escola, nos jornais locais, na
rádio ou noutros locais da comunidade;
- registos fotográficos ou em vídeo de acontecimentos realizados no âmbito do projecto;
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- e-mails enviados para a formadora; e
- participação dos professores no sítio da Internet www.dct.uminho.pt/jsea.
Este tipo de documentos, tal como referido por Patton (1990), proporcionou à
investigadora informações que ela não poderia observar (e.g., reuniões do Conselho Pedagógico,
Conselhos de Turma e reuniões de avaliação com os encarregados de educação onde se falou
do projecto).

3.5.3.3.2.4. Diários de aula online
O diário de aula consiste num conjunto de narrações sobre os processos mais
significativos da acção. Estas narrações reflectem as perspectivas do professor, nas suas
dimensões objectiva e subjectiva (Porlán, Martín, 1997; Zabalza ,1994). A elaboração e análise
dos diários de aula permite aos professores reflectir sobre a acção e reflectir sobre a reflexão na

acção. A primeira, acontece quando se formula o conhecimento de uma forma explicita e verbal,
de modo a haver um distanciamento da acção e uma reflexão sobre ela. A segunda, acontece
quando o professor olha retrospectivamente para a acção para reflectir sobre o momento da
reflexão na acção, por outra palavras, para reflectir sobre o que aconteceu, o que observou, que
significados atribuiu ao que aconteceu e que significados pode atribuir (Schon, 1983, 1995).
Esta investigação reflexiva sobre a prática, capacita o professor para mudar a acção dentro da
sala de aula a partir das novas perspectivas de entendimento que adquiriu (Porlán, Martín,
1997; Zabalza ,1994).
Os diários de aula escritos num e – fórum permitem a colaboração e discussão à distância
entre o professor e o investigador, para uma análise à posteriori sobre o documento escrito,
sempre que não é possível fazê-lo presencialmente. Esta foi a primeira intenção da criação do
Fórum Diário de Aula (figura 3.6 ) no E – Fórum Jovens Saudáveis em Acção dos Professores no
17

sítio da Internet criado pela investigadora para este projecto.
A segunda intenção, foi criar condições para o desenvolvimento de uma comunidade de
aprendizagem colaborativa online, por permitir a todos os professores, de todas as escolas
envolvidas no projecto, partilharem os diários de aula e as suas reflexões sobre eles.
Os itens de orientação do Diário de Aula foram construídos numa sessão presencial, na
fase final da 1ª workshop de formação, em colaboração com os professores. Como havia vários

17

O nome do professor e da escola foi apagado de todos os registo extraídos do sítio da Internet.
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Figura 3.6: Apresentação do Diário de Aula Online no E – Fórum Jovens Saudáveis em Acção dos
Professores

grupos de formação, a versão final, compilada pela investigadora, foi posteriormente colocada
online para uma fase de análise e debate. Os itens finais são os que resultaram do consenso
estabelecido entre os professores (anexo 6) e foram divididos nos quatro grupos seguintes: (1)
metodologia utilizada e tipo de participação dos alunos em cada actividade; (2) a competência
de acção que pensa que o projecto está a ajudar a desenvolver nos alunos; (3) participação e
envolvimento dos pais no projecto; e (4) outros aspectos relevantes para a avaliação do projecto.
O preenchimento do Diário de Aula pelos professores ocorreu desde que se colocou online
no fim das sessões presenciais da 1ª Oficina de Formação, até ao final deste projecto de
investigação.
3.5.3.3.2.5. E – Fórum Sexualidades e Educação Sexual
O objectivo deste e – Fórum era permitir a interacção entre os professores do projecto e
médicos e psicólogos que costumam colaborar com as escolas do Distrito de Braga para debater
ideias e problemas e discutir valores sobre estes temas; dar sugestões, resolver dúvidas (do foro
clínico ou educacional), trocar materiais, etc. Era, fundamentalmente, um espaço aberto à coparceria entre a Educação e a Saúde (figura 3.7).
Este e – fórum, foi proposto aos professores como resultado das conclusões do estudo 1.
Por um lado, porque os professores entrevistados tinham mostrado interesse em fazer formação
e/ ou tirar dúvidas com os médicos, uma vez que eles não tinham tempo para ir às escolas fazer
formação a todos os alunos. Por outro lado, os médicos mostraram mais interesse em fazer
formação a professores do que a alunos, por causa das suas limitações de tempo e do aspecto
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Figura 3.7: Apresentação do Fórum Sexualidade e Educação Sexual Online no E – Fórum Jovens Saudáveis
em Acção dos Professores

replicador dos professores (estão durante muito mais tempo com os alunos e com muitos mais
alunos). No entanto, alguns médicos também referiram a necessidade de formação pedagógica
para dar continuidade aos projectos que já existiam na escola (ver capítulo IV, 4.2).
Este e – fórum foi colocado online ao mesmo tempo que o anterior para fortalecer a
aprendizagem colaborativa online. Foi acordado que seriam os professores a contactar o
médico/ psicólogo com quem costumavam trabalhar para os convidar a participar no Fórum.

3.5.3.3.2.6. E – Fórum Projecto Piloto de Educação Sexual online
O objectivo deste e – Fórum foi os professores acompanharem a publicação dos
projectos das várias escolas neste site (links: problemas/ tópicos de saúde, ideias iniciais,
investigações, soluções/ objectivos a atingir, acções e avaliação) e apresentarem os seus
comentários e ideias sobre as investigações, soluções para os problemas/ objectivos a atingir,
acções e reflexões publicadas pelos alunos (figura 3.8).

Figura 3.8: Apresentação do E - Fórum de Discussão Projecto Piloto de Educação Sexual online no E –
Fórum Jovens Saudáveis em Acção dos Professores
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Este instrumento de investigação só foi colocado online no início da 2ª workshop, para já
haver páginas de todas as escolas envolvidas no projecto online. Nessa altura, foi perguntado
aos professores qual era a sua opinião sobre a possível abertura deste Fórum a outras pessoas,
como por exemplo, pais, médicos, psicólogos, enfermeiros ou outras pessoas interessadas na
educação sexual. Como o parecer de todos os professores que responderam foi favorável, foi
acordado que fariam os convites a essas pessoas atribuindo-lhes a palavra-passe. Também foi
sugerido aos professores que quando fizessem o convite aos novos colaboradores lhes pedissem
para, na sua primeira entrada online, se apresentassem e descrevessem as razões da sua
adesão à comunidade de aprendizagem colaborativa online.

3.5.3.3.2.7. Notas de campo
Como foi considerado que os métodos de recolha de dados apropriados eram métodos
qualitativos de observação, excepto o questionário inicial, com a entrada no campo de
investigação (grupo de professores em formação) iniciou-se de imediato a realização de notas de
campo.
Escrever notas de campo é considerado um trabalho fundamental do observador, porque
contêm uma descrição do que tem estado a ser observado. Estas notas são descritivas e
deverão incluir como informação básica: onde teve lugar a observação, quem estava presente,
como era o espaço físico, que interacções sociais ocorreram e que actividades tiveram lugar. As
notas de campo também deverão conter o que as pessoas dizem e, sempre que possível, isso
deverá ser feito com citações directas. Essas citações são essenciais para capturar a perspectiva

emica – a perspectiva dos participantes sobre a realidade. Também deverão conter os
sentimentos, as reacções à experiência e reflexões sobre o significado e a significância para o
observador do que aconteceu. Quer a natureza quer a intensidade dos sentimentos e das
reacções do observador, deverão ser registadas no momento em que foram experienciadas, isto
é, enquanto o observador está no campo, pois no inquérito naturalista a experiência do
observador é uma parte crucial dos dados (Patton, 1990).
O objectivo das notas de campo é que a descrição permita ao observador voltar ao lugar
observado durante a análise dos resultados e, eventualmente, permita ao leitor do estudo
experienciar a actividade observada através do relatório da investigação. Nesta investigação, os
registos principais das notas de campo foram feitos, no computador portátil, enquanto os
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professores trabalhavam em grupo no final da sessão, ainda no campo de investigação. As notas
mais detalhadas, reconstruídas a partir das primeiras, foram sempre feitas no final do dia. As
estas notas eram anexadas as fotografias ou outros documentos online ou offline associados.

3.5.3.3.2.8. Grupos de discussão
Os grupos de discussão, também conhecidos por grupos focalizados (focus groups),
reunião de grupo ou discussão de grupo é uma técnica de conversação com uma entidade e um
papel próprios (Valles, 1997). Nesta investigação, o grupo de professores de cada escola
organizou-se como um grupo de discussão para avaliar o desenvolvimento do projecto de
educação sexual e planear, com base nessa avaliação, as várias etapas da sua implementação
na escola. Em algumas escolas, a investigadora foi convidada a participar nessas reuniões
(escola A e H) que eram sugeridas pelos professores. Nas outras escolas, era a investigadora
que as sugeria. Independentemente de quem sugeria a reunião, os problemas de partida que
iriam orientar a discussão do grupo e as conclusões finais mais importantes, a serem devolvidas
ao grupo eram organizados pelo coordenador do projecto na escola. Só quando o coordenador
solicitava é que a investigadora participava nestas tarefas.
A devolução da informação ao grupo de discussão pode adoptar diversas maneiras: a)
permitir que o moderador da reunião, quando ela acaba, conteste as perguntas dos participantes
sobre o para quê, para quem, ou o porquê do estudo (como uma pós-entrevista); b) publicando o
estudo, isto é, a análise do discurso dos grupos feita pelo investigador; c) fazendo uma análise
em conjunto, de igual para igual, entre os participantes o moderador e o investigador (Ibáñez
referido por Valles, 1997). Estas possibilidades transformam o grupo de discussão de “um
dispositivo de controlo” num “dispositivo de promoção” que aponta para metodologias
participativas ou para a investigação acção participativa (Valles, 1997). Neste estudo,
dependendo das circunstâncias, ou se optou pela modalidade a) ou c).

3.5.3.4. Recolha de dados
O questionário pré-formação Q-ANFCP foi enviado para as escolas, para o professor
entrevistado no estudo 1, juntamente com a inscrição na workshop. Os professores que por
alguma razão não o preencheram na escola, completaram-no na primeira sessão da formação.
Os dados online foram recolhidos de maneira diferente em função das características do Fórum.
No Diário de Aula (figura 3.9) os dados foram recolhidos e analisados periodicamente
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online, numa interacção contínua participantes e investigadora.

Figura 3.9: Página de interacção do Diário de Aula no E – Fórum JSEA

Nos Fóruns Projecto Piloto de Educação Sexual online (figura 3.10) e Sexualidades e
Educação Sexual, os dados também foram colocados online ao longo do projecto, mas só foram
recolhidos para análise, em conjunto com os participantes, em três momentos: no fim da 1ª
Oficina de Formação e no início e fim da 2ª Oficina de Formação.

Figura 3.10: Página de interacção do Fórum de Discussão Projecto Piloto de Educação Sexual online no E –
Fórum Jovens Saudáveis em Acção dos Professores

Os resultados dos outros instrumentos de recolha de dados qualitativos, anteriormente
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referidos, também foram sendo obtidos ao longo do projecto e recolhidos para análise, com os
participantes, nos mesmos três momentos de avaliação.

3.5.3.5. Tratamento de dados
Há vários problemas éticos e de responsabilidade que afectam o papel de participante

como observador, por a informação recolhida pelo investigador se ter conseguido mais como
participante do que como observador. Por outras palavras, mais como um amigo e membro do
grupo do que como um estranho (Valles,1997). Além disso, o facto de a apresentação das
escolas, alunos e professor coordenador estar online no website do projecto, acresce os
problemas éticos para não existir o risco de identificação das escolas codificadas.
Para salvaguardar essa potencial possível descodificação por um leitor atento que fizesse
uma comparação sistemática entre a descrição das escolas e a descrição feita pelas escolas
online, foram tomadas medidas adicionais de protecção individual dos professores na análise,
sem prejuízo dos objectivos do estudo, nomeadamente: toda a interpretação foi feita para o
grupo de cada escola como um todo e não para elementos individuais do grupo; quando se
referiram singularidades individuais ou de grupo sensíveis, não foi identificado o código da
escola; quando foi relevante analisar material publicado nas páginas web (todos os dados
excepto os dos Fóruns) foi identificada a escola, tal como está publicada e não a sua codificação;
nos dados extraídos dos Fóruns ou das notas de campo, houve sempre a análise anónima do
grupo com a identificação do código da escola e nunca do professor individual. Além disso,
houve dados recolhidos mais sensíveis que abriram perspectivas de investigação para o futuro
(algumas dessas perspectivas já estavam presentes nas entrevistas do estudo 1), que não foram
revelados neste estudo, para não se correr o risco de identificação da escola.

3.5.3.5.1.Questionário pré-formação Q-ANFCP
Neste questionário, nas respostas não estruturadas (questões open-ended) e com espaço
a preencher, já referidas (ver capítulo III, 3.5.3.3), foi realizada uma análise de conteúdo para a
definição das categorias emergentes, com a mesma metodologia seguida nas entrevistas do

estudo 1 (Bardin, 1997; Bogdan, Biklen, 1994; Ghiglione, Malton, 1997). Os critérios específicos
da criação das categorias estão explícitos na descrição dos resultados e, por essa razão, não
serão aqui referidos. Depois de codificadas as respostas, os dados foram resumidos
quantitativamente por categoria. Nas respostas por escala, por listagem e por categoria, já
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referidas (ver capítulo III, 3.5.3.3), também foi feita a quantificação dos resultados.
Tal como no estudo 1, a redução dos dados foi conseguida recorrendo ao programa
SPSS/ PC+ (Statistical Package for the Social Sciences/ PC plus – versão SPSS 13.0 for
Windows). Foram calculadas estatísticas descritivas (médias e desvio padrão) para as variáveis
quantitativas e a distribuição de frequências para as variáveis nominais.

3.5.3.5.2. Triangulação de técnicas e inferências
As técnicas de observação participante nas sessões presenciais das duas workshops
participativas, notas de campo, entrevistas informais individuais e de grupo, análise de
documentos online e offline, diários de aula online e os E – Fóruns Projecto Piloto de Educação
Sexual online e Sexualidades e Educação Sexual contribuíram todos, em complementaridade,
para atingir os objectivos do estudo 2 referidos no capítulo I. A triangulação dessas fontes de
dados qualitativos permitiu comparar e verificar transversalmente a consistência da informação
obtida em diferentes alturas e com diferentes instrumentos qualitativos (Patton, 1990) ou, dito
de uma forma mais objectiva, neste estudo houve a comparação entre: 1) os dados resultantes
da observação da investigadora (observação participante, notas de campo e análise de
documentos online e offline) com o que os participantes dizem sobre o mesmo; e 2) os dados
que descrevem o que as pessoas fazem com os que descrevem o que elas dizem em público e
em privado.

3.5.3.5.2.1. Desenvolvimento das categorias de codificação
Para iniciar esta análise de conteúdo, foi seguida a metodologia sugerida por Patton
(1990). Primeiro, fez-se a leitura dos resultados recolhidos com todos os instrumentos
qualitativos e identificaram-se e codificaram-se as áreas temáticas emergentes. Depois,
desenvolveu-se um sistema de categorias avaliadas com dois critérios: 1) homogeneidade
interna, isto é, os dados que pertencem a uma mesma categoria mantêm-se juntos de maneira a
terem significado na categoria identificada; e 2) heterogeneidade externa, ou seja, as diferenças
entre as categorias têm que ser claras, não podendo haver sobreposição de itens em diferentes
categorias. Para facilitar a análise crítica das áreas e categorias de codificação emergentes
definidas para análise dos vários documentos, a sua identificação será acompanhada por uma
breve definição da categoria criada (quadro 3.17).
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Quadro 3.17: Categorias de codificação emergentes nas técnicas qualitativas aplicadas nas duas workshops
participativas e sua definição
Categoria
Descrição
Área de análise 1 – Contexto de trabalho na escola
1– Infra-estruturas de apoio População alvo, integração do projecto nas actividades escolares, acesso de alunos e
ao projecto
professores à internet, papel do Conselho Executivo como facilitador do projecto.
2– Envolvimento dos pais
Tipo de notificação dos pais e tipo colaboração no projecto.
3–
Parcerias
c o m Identificação das parcerias e tipo de colaboração.
instituições/ pessoas
4– Tipo de participação dos Quem sugere e quem decide nas várias fases de planificação e implementação do projecto (o
professores
coordenador ou os professores)
5– Impulsionador(es) do Coordenador do projecto, grupo da escola participante, um professor mais motivado
projecto
6–
Características do Autoritário versus facilitador; passivo versus agressivo versus assertivo
coordenador
Área de análise 2 – Competência de acção dos professores para fazer educação sexual baseada na metodologia S - IVAM
7– Conceito de saúde  Conceito negativo e limitado: ausência de doenças sexuais e gravidez não desejada e
sexual
apenas a discussão dos estilos de vida relacionados com as doenças;
 conceito positivo e limitado: a sexualidade está limitada aos estilos de vida mas é vista
não só com possíveis consequências negativas (doenças sexualmente transmitidas e
gravidez não desejada) mas também relacionada com o prazer e uma consequência natural
do desenvolvimento humano;
 conceito negativo e amplo: estás limitado à ausência de doenças sexuais e gravidez não
desejada mas inclui na sua discussão os estilos de vida e as condições de vida (publicidade,
stress, desemprego, etc.)
 conceito positivo e amplo: a sexualidade é vista como geralmente positiva mas podendo
em certas situações ter consequências negativas e pensada como sendo condicionada pelos
estilos de vida e condições de vida.
8– Abordagem pedagógica
 objectivo: mudança de comportamento versus competência de acção
 moralista totalitário versus democrático, participativo
 escola saudável versus escola promotora de saúde
 professor no papel de modelo versus professor aberto, democrático, ouviste, cooperativo,
etc.
9– Operacionalização da Se é o professor ou os alunos quem coloca a ideia ou proposta para discussão e quem
participação dos alunos
toma a decisão final nas várias fases do projecto: entrada para o projecto; escolha do tópico
geral; aspectos do tópico seleccionado; investigações; visões; acções e avaliação.
10– Actividades/ acções de Actividades de investigação específicas ou acções de promoção da saúde sexual ou
maior valor educativo
prevenção de DSTs ou gravidez não desejada.
11– Compromisso com a Empenho na estruturação de um projecto de educação sexual orientado para a acção
educação sexual orientada realista e articulado com o projecto educativo da escola; persistência dos professores;
para a acção
entrega dos professores ao projecto, etc.
12– Problemas/barreiras Dificuldades de infra-estruturas, coordenação entre os colegas, acesso à Internet, etc.
na implementação
13– Visões para ultrapassar Parcerias, negociação inter-pares, etc.
barreiras
14– Acções realizadas
Troca de aulas, troca de salas, aulas extra, etc.
15– Dilemas
Não ter tempo para completar os programas disciplinares por causa do projecto; não chegar
à fase de acção; etc.
Área de análise 3 – Profissionalismo docente
16-Motivação
p a r a Participação nos instrumentos de avaliação qualitativos e na análise de resultados;
participar
participação no diário de aula online.
colaborativamente na
investigação do projecto
17-Construção de novos Novas visões construídas sobre a metodologia de ensino e o seu próprio desempenho como
significados na metodologia profissional
de ensino
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Quadro 3.17: Categorias de codificação emergentes nas técnicas qualitativas aplicadas nas duas workshops
participativas e sua definição (continuação)
Categoria
Descrição
Área de análise 3 – Competência e habilidades para usarem as TIC
18-Utilização
d o Uso do computador para processamento de texto, digitalização e tratamento de imagens,
computador
tratamentos estatísticos simples, projecção multimédia, investigação de temas, etc.
19-Uso de máquina Incorporação nas páginas Web da escola de fotografias e excertos de filmes.
fotográfica digital e filmes
em DVD
20- Uso de e-mail
Uso de e-mail para enviar material para a formadora, pedir esclarecimentos, dar sugestões,
etc.
21- Uso técnico dos E- Envio e resposta a mensagens cumprindo as regras do Fórum dos Professores.
Fóruns
Área de análise 4 – Desempenho dos professores na criação da comunidade de aprendizagem colaborativa online
22-Tipo de participação no Quantidade e tipo de interacções estabelecidas no E – Fórum Projecto Piloto de Educação
E – Fórum Projecto Piloto
Sexual
23-Tipo de participação no Quantidade e tipo de interacções estabelecidas no E – Fórum Sexualidades e Educação Sexual
E – Fórum Sexualidades

3.5.3.5.2.2. Plano de análise de dados
Os resultados serão apresentados por escola e descritos em função da evolução das
respostas em cada categoria, ao longo do estudo.

3.5.4. Estudo 3 – Jovens Saudáveis em Acção: Projecto piloto de educação
sexual baseado na metodologia S – IVAM com utilização de TIC
O terceiro e último estudo, iniciou-se como uma das acções da segunda espiral autoreflexiva da investigação acção participativa e prolongou-se na terceira. A comunidade crítica
constituída pelos professores do estudo 2, foi alargada nesta fase a todos os seus alunos, do 7º
ao 12º anos de escolaridade, que participaram na análise da evolução do projecto educação
sexual baseado na metodologia S – IVAM, com a utilização das novas tecnologias de informação
e comunicação (TIC). Esta foi a finalidade do terceiro estudo, designado por “Projecto Piloto de
Educação Sexual baseado na Abordagem S – IVAM com Utilização das TIC”.

3.5.4.1. Introdução
O estudo 3 foi focado no processo de aprendizagem dos alunos. A sua finalidade foi
investigar como evoluíam os projectos de educação sexual baseados na abordagem IVAM, com
utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC), para aumentar a participação dos
alunos e a sua realização de acções, que os levem a desenvolver a competência de acção no
âmbito da sexualidade. O foco do estudo foi investigar o tipo de participação dos alunos no
desenvolvimento das quatro dimensões do conhecimento orientado para a acção, as acções que
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realizaram e as componentes da competência de acção que desenvolveram no âmbito da
sexualidade.
Tal como no estudo 2, as questões de investigação inicialmente formuladas (ver capítulo I,
1.3), a intenção de desenvolver os processos de cooperação e colaboração na comunidade
crítica e a preocupação com a validade da investigação, levaram a optar por um processo de
triangulação das técnicas de investigação e triangulação das inferências ou conclusões entre a
investigadora e participantes (professores, alunos e, pontualmente, pais, médicos, psicólogas e
enfermeiras). Neste contexto, foram seleccionadas para este estudo praticamente as mesmas
técnicas de investigação do estudo 2: observação participante das actividades dos alunos na
escola; notas de campo; entrevistas informais individuais e de grupo; análise de documentos
produzidos na escola pelos alunos e colocados online; diários de aula online dos alunos e
professores; e-forum de relações interpessoais entre alunos do projecto (Forum da Amizade); e –

fórum de discussão sobre os temas/ projecto para os alunos (Fórum Jovens em Acção) e
professores (Fórum Projecto Piloto de Educação Sexual On-line); e – fórum de discussão dos
alunos para tirarem dúvidas sobre sexualidade (Fórum Sexualidades); entrevista semiestruturadas focadas no grupo para professores e para alunos; observação participante nas
acções com pais ou colegas e entrevistas informais a pais e colaboradores.
Estas técnicas e inferências foram trianguladas e, quando os temas emergentes se
cruzaram entre alunos e/ou professores e/ou pais, também se fez a triangulação de opiniões.
Com esta triangulação pretendeu-se atingir os objectivos definidos no capítulo I para este estudo.

3.5.4.2. Caracterização geral do estudo e técnica de investigação
Este estudo é constituído por alunos de 6 escolas que estão a implementar o projecto de
educação sexual na Área–Escola no ensino complementar – 10º ao 12º anos (3 escolas) ou na

Área Projecto e/ou Formação Cívica no ensino básico – 7º ao 9º ano (3 escolas), baseado na
metodologia S – IVAM, com utilização das TIC. O foco desta investigação centrou-se no tipo de
participação dos alunos no desenvolvimento das quatro dimensões do conhecimento orientado
para a acção, nas acções que realizaram e nas componentes da competência de acção que
desenvolveram no âmbito da sexualidade. O estudo foi desenvolvido em duas fases (figura 3.11).
A primeira decorreu no ano lectivo 2003/04, durante aproximadamente cinco meses,
sendo uma parte em simultâneo com a formação contínua de professores. Nesta etapa, os
alunos criaram a infra-estrutura online para a participação no website do Projecto, debateram o
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conceito de sexualidade e educação sexual e seleccionaram os temas/ problemas que gostariam
de tratar. Na segunda fase, que ocorreu no ano lectivo seguinte (2004/05), os alunos
desenvolveram um ou dois temas/problemas dos que desejavam tratar, no âmbito da

 Sugestão dos alunos
 Decisão da
implementação em
conjunto com o prof.
 Interpretação final
dos resultados em
conjunto com o prof.

1 escola

metodologia do projecto.
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Figura 3.11: Instrumentos utilizados nas várias fases do estudo de investigação 3 e tipo de participação dos
alunos na investigação

Para desenvolver o projecto “Jovens Saudáveis em Acção: Projecto piloto de educação
sexual baseado na metodologia IVAM com utilização de TIC” é essencial que os participantes
adquiram uma compreensão comum sobre o que é o ensino e aprendizagem orientados para
a acção e a participação genuína dos jovens no seu processo de aprendizagem. Por outras
palavras, o projecto de educação sexual nas escolas deve alicerçar-se nos mesmos
pressupostos em que se baseou a formação de professores: no paradigma de educação para
a saúde democrático; no conceito de saúde orientado holisticamente e para a acção; na
metodologia S – IVAM; na participação dos alunos e no uso das tecnologias de informação e
comunicação (TIC).
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O tipo de participação dos alunos nas várias fases do projecto deve ser analisado em
função de quem sugere e quem decide, desde um nível de não participação, que significa, "o
professor decide por si próprio", até um nível progressivamente cada vez maior de
participação: "o professor decide consultando os alunos"; "o professor sugere e decide em
conjunto com os alunos"; "os alunos sugerem e decidem por si próprios" e "os alunos
sugerem e decidem em conjunto com o professor".
Os objectivos principais do projecto nas escolas são os seguintes:
1 – dar voz aos jovens em relação à sexualidade dos jovens e à sua interacção
democrática com adultos sobre a sexualidade e a educação sexual;
2 – desenvolver a educação sexual e a promoção da saúde orientada para a acção e
participação (ensino/aprendizagem numa perspectiva de escolas democráticas);
3 – promover a participação genuína dos alunos na selecção dos problemas de saúde
sexual e reprodutiva, nas suas visões sobre eles e nas tomadas de decisão envolvidas
no processo de acção;
4 – partilhar as acções de saúde sexual e reprodutiva realizadas nas várias escolas
envolvidas neste Projecto;
5 – explorar visões sobre a saúde sexual e reprodutiva entre alunos da mesma escola,
entre outras escolas envolvidas no projecto e, quando possível, com outras escolas
nacionais e estrangeiras;
6 – desenvolver e testar estratégias numa investigação colaborativa com todos os
participantes, para conhecer como é que as tecnologias de informação e comunicação
(TIC) podem fortalecer o trabalho das escolas na educação sexual e reprodutiva;
7 – desenvolver métodos para incorporar as perspectivas anteriores no currículo escolar de
maneira a inspirar e informar outros alunos e professores interessados.
Para apoiar científica e pedagogicamente o projecto, foi desenvolvido um programa do
7º ao 12º ano de escolaridade designado, Participação Genuína dos Alunos na Educação

Sexual: Aprendizagem Orientada para a Acção e Participação com Aplicação de TIC, constituído
pelo seguinte material:
– Website Jovens Saudáveis em Acção: www.dct.uminho.pt/jsea
– Kit de Actividades para alunos;
– Guia para professores.
Este programa foi desenvolvido para o aluno ter o papel central na selecção dos temas ou
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problemas que quer tratar e na coordenação e implementação das actividades de educação
sexual. O professor deve ter o papel de facilitador, o que significa assumir a responsabilidade
pela motivação dos alunos, pelo incentivo para cooperarem democraticamente, pelo suporte
científico e pelo suporte no desenvolvimento da sua competência de acção (conhecimento e

insights, compromisso, visões e experiências de acção). Quer o website quer o Kit de Actividades
estão organizados em seis núcleos temáticos independentes (figura 3.12).

1. Sexualidade(s) e Educação
Sexual

4.Fertilidade Humana

2. O Despertar da
Maturidade Sexual

5.Sexualidade e Reprodução

3. Amor, Intimidade, Comunicação e
Comportamento Sexual

6. Prevenção de DSTs

Autor dos logótipos: Vasco Carneiro

Figura 3.12: Logótipos de identificação dos núcleos temáticos do Programa Participação Genuína dos Alunos
na Educação Sexual: Aprendizagem Orientada para a Acção e Participação com aplicação de TIC.

O conceito de núcleo temático é aqui entendido como o conjunto central de conhecimentos
que deverão ser adquiridos em cada tema ao longo do 3º ciclo e do ensino secundário, para
englobar as diferentes perspectivas das quatro dimensões do conhecimento orientado para a
acção, segundo as quais um tema de saúde sexual pode ser observado e analisado: (1ª) Que tipo
de problema é? — Conhecimento sobre as consequências; (2ª) Porque temos os problemas que
temos? — Conhecimento sobre as causas; (3ª) Como podemos mudar as coisas? —
Conhecimento sobre as estratégias de mudança; e (4ª) Para onde queremos ir? — Conhecimento
sobre as alternativas e visões.
Nem os núcleos temáticos do programa nem as actividades do Kit mais adequadas para
cada nível de escolaridade estão definidos previamente. Esta decisão foi tomada porque o
objectivo central deste programa é iniciar um processo orientado para a acção em que os alunos
têm que:
1º — decidir democraticamente como vão avaliar as mudanças que estão a acontecer
neles próprios e na turma durante o projecto e qual é o melhor tema, os aspectos do tema
e as investigações que querem realizar;
2º — identificar problemas pessoais ou de outros grupos específicos; desenvolver e
partilhar as suas próprias ideias em relação à resolução dos problemas que descobriram e
analisar as possibilidades reais para atingir os seus sonhos (visões);
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3º — analisar que mudanças deverão ocorrer dentro de si próprios, na turma, na escola e
na sociedade para atingirem as suas visões e planificarem e realizarem acções
intencionais para tornar viáveis essas mudanças.
A organização de cada núcleo temático baseia-se nos pressupostos anteriores. Todos os

núcleos têm a mesma estrutura e estão divididos em quatro etapas: problema/ tema;
investigações; visões/ objectivos; acção e mudança. Estas etapas serão melhor clarificadas
dentro do projecto, com a apresentação que será feita a seguir do website. Este site também visa
incorporar o Kit de Actividades para Alunos (anexo 10) e o Guia para Professores (anexo 11), que
serão apresentados em sequência.

a) Organização e estrutura do website Jovens Saudáveis em Acção
O website (www.dct.uminho.pt/jsea) foi organizado em várias secções que reflectem a
abordagem teórica e os conceitos apresentados no capítulo II, 2.4. Os links principais são os
seguintes: Projecto Piloto de Educação Sexual; Participantes; Planificação e Avaliação,
Problemas/ Temas, Investigações, Soluções/ Objectivos a atingir, Acções e Fórum (figura
3.13).

Figura 3.13: Apresentação do website Jovens Saudáveis em Acção.

O link Projecto Piloto de Educação Sexual é o único da responsabilidade da
investigadora. Nesse espaço fez-se uma apresentação sumária da metodologia e objectivos do
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projecto (link Introdução), da metodologia de intervenção que se propunha para as escolas (link

Metodologia de Intervenção) e do contexto de partida sobre a educação sexual nas escolas no
Distrito de Braga, com alguns comentários pessoais de professores e médicos que foram
entrevistados no estudo 1 (link Ponto de Partida). Houve o cuido de seleccionar a descrição dos
aspectos metodológicos e das dificuldades dos alunos mais recorrentes nas entrevistas e de
dar voz a professores de vários grupos disciplinares, para que todos os professores se
pudessem identificar com o projecto e ponderar a hipótese de nele participar.
O segundo link (Participantes) é da responsabilidade conjunta da investigadora e das
escolas. Primeiro, usando-se como porta de entrada a localização das escolas num mapa do
Distrito de Braga (figura 3.14), os alunos, a partir do nome da escola, fazem a sua
apresentação, a da sua escola e a da comunidade onde a escola se insere. A forma como esta
apresentação foi feita foi inteiramente da responsabilidade dos alunos. No entanto, algumas
escolas pediram ajuda ao professor(a) de Tecnologias de Informação e Comunicação para a
elaboração do website da escola que iria incorporar o site deste projecto. O objectivo principal
desta apresentação feita pelos alunos foi aumentar o conhecimento entre os participantes da
comunidade colaborativa online e, como consequência, aumentar a potencialidade da
interacção através dos e-fóruns já referidos.

Figura 3.14: Apresentação dos Participantes
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As formas de apresentação variaram muito de escola para escola. A figura 3.15 mostra
a apresentação dos alunos no website de uma das escolas.

Figura 3.15: Apresentação dos Participantes de uma turma da Escola Secundária Martins Sarmento,
Guimarães

O link Escolas e Professores apresenta uma listagem das escolas que integraram o
projecto, por Concelho, e indica para cada uma delas o nome do professor coordenador e da
forma de integração do projecto nas actividades da escola. Para terminar a apresentação dos
participantes, a investigadora fez a descrição dos coordenadores do projecto, apresentando,
nomeadamente, as médicas e as psicólogas que colaboraram no Fórum Sexualidades e o
pintor que criou os logótipos da infra-estrutura do projecto (link Coordenação do Projecto). Os

links seguintes, que podem ser vistos na barra lateral do website, (Planificação e Avaliação,
Problemas/ Tópicos, Investigações, Visões/ Objectivos e Acções), descrevem a metodologia de
trabalho.
Para facilitar a consulta do trabalho individual de cada escola na globalidade do
projecto foi criado um duplo acesso:
a)para o projecto individual de cada escola;
b)para cada fase metodológica.
Por exemplo, a figura 3.16 indica os links para a fase “Planificação e Avaliação”, que é a única
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fase comum a todos os problemas/ temas do Projecto que serão posteriormente apresentados
no Kit de Actividades para os Alunos.

Figura 3.16: Acesso à metodologia dos projectos no website: página web de abertura da fase de
“Planificação e Avaliação do Projecto”

O objectivo desta fase é os participantes definirem: 1) quais são os temas e os aspectos
dentro desse tema que querem começar a tratar; 2) planificar o primeiro tema a desenvolver e
escolher quais são os alunos responsáveis pela preparação de cada um dos tópicos desse tema,
para o trabalho com a turma; e 3) promover a reflexão sobre alguns dos possíveis indicadores de
avaliação e de valorização do trabalho realizado pela turma, ao longo do projecto, para serem
observados com mais cuidado durante todas as sessões. Na planificação do processo de
avaliação os adolescentes deverão decidir: Quem vai avaliar? Quem vai ser avaliado? O que vai
ser avaliado? Quais deverão ser os instrumentos de recolha de dados e quando deverão ser
aplicados? (Isto é, grelha de observação, diário de aula, entrevistas, questionários, portfolio dos
alunos, etc.).
Quando em cada fase da metodologia é aberto um tema, será encontrado o material
pedagógico preparado pelo investigador e também o trabalho dos alunos. A figura 3.17 mostra
parte do material pedagógico da fase “Problemas/ Temas”, para o primeiro tema:
“Sexualidade(s) e Educação Sexual”.
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Figura 3.17: Link de acesso para o material pedagógico e trabalho de cada escola: e.g., página web do
material para o professor (objectivos e formato) do Kit para Professores da fase de “Problemas/ Temas”

Nesta primeira fase — Problemas/ Temas — estão propostas actividades no Kit de

Actividades dos Alunos, para a detecção das ideias iniciais dos participantes, sobre os vários
aspectos do tema que poderão vir a ser seleccionados. As actividades incluem “tempestades
de ideias”, desencadeadas em turma ou em pequenos grupos, envolvendo grupos mistos ou
com um só sexo, usando técnicas tais como: trabalho de grupo para elaborar listas de ideias
ou esquemas (e.g., Tempestade de Ideias 0: Ideias Iniciais sobre a Sexualidade e a Educação

Sexual, p.38 e p.72); trabalho de grupo para completar esquemas (e.g., Tempestade de Ideias
em Desenho 0.2: O que Muda no Meu Corpo e no Corpo do Outro Sexo na Puberdade, p.111 e
p.155); construir em turma “histórias em cadeia” (e.g., Tempestade de Ideias numa História

em Cadeia 0.4: Como Funcionam os Sistemas Reprodutores Masculino e Feminino, p.113 e
p.157); e responder a questões sequenciais num rolo de papel (e.g., Actividade 0.1: O Que é

Para Mim a Atracção, o Amor, a Intimidade, a Comunicação e o Comportamento Sexual, p.
238). Por vezes, também se usam pequenos questionários individuais e anónimos para que os
participantes façam uma auto-avaliação sobre o que pensam, sabem e sentem sobre o tema
que foi seleccionado (e.g., Questionário e Grupo de Investigação 0.2: Ideias Iniciais sobre o VIH
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e a SIDA, p.670 e p.714).
As intenções desta primeira fase, em todos os temas, são as seguintes: ajudar os
participantes a compreenderem o âmbito do tema que seleccionaram e ficarem a conhecer o
grau de insights/ conhecimentos pessoais e da turma sobre ele; ajudar os alunos e professores
a fazerem uma opção mais fundamentada da selecção dos vários aspectos do tema; e servir
como ponto de partida para o reconhecimento pelos alunos da (re)construção de
conhecimentos, atitudes, valores e comportamentos durante o projecto, nomeadamente, quando
nas actividades de investigação se sugere que comparem os conhecimentos, atitudes, valores e
comportamentos que estão a manifestar com os que descreveram inicialmente.
Na segunda fase – Investigação - as actividades propostas incluem sempre três dimensões
(figura 3.18).

Figura 3.18: Link de acesso para o material para o aluno/ grupo líder (método) e para todos os alunos da
turma/ porta-voz do grupo (actividades) do Kit de Actividades para Alunos da fase de “Investigação”

1)Investigação sobre o tipo de tema/ ou problema (sobre as consequências do problema)
Visa a construção de um conhecimento mais de natureza científica, como ponto de partida
para os alunos sentirem vontade para agir (Jensen, 2000). Este tipo de conhecimento pode ser
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sobre os efeitos do vírus da imunodeficiência humana no nosso sistema imunitário, as
consequências de um determinado comportamento sexual (tal como, não usar preservativo ou
não tomar a pílula) ou as consequências da maturidade sexual no despertar do desejo sexual, na
redefinição da imagem corporal e na identidade de género ou na resposta sexual. Este tipo de
conhecimento tipicamente capacita-nos para considerar afirmações tais como: “Se eu fizer isto,
então isto pode acontecer” ou “se as condições ou circunstâncias são estas, então o risco disto
poderá aumentar” (Simovska, Jensen, 2003). As actividades propostas incluem histórias de vida,

procura de informação, grupos de estudo ou de investigação, mistos ou só com elementos do
mesmo sexo, e o uso de abordagens de aprendizagem baseadas na experiência, tais como, role

playing e tarefas escritas . Isto é, os participantes são encorajados a fazerem pesquisas para
18

ficarem a compreender as consequências dos problemas, usando o seguinte tipo de actividades:
investigação na Internet (e.g., Cartões de Orientação para Uso da Internet 2.1: Uso e Mecanismo

de Acção dos Métodos Contraceptivos e Primeira Consulta Ginecológica, p.536 e p.578;
Mensagem no Fórum Jovens em Acção 1.1: Repensar as Mudanças do Corpo e a Nossa
Afectividade, p. 114 e p.158 - análise das consequências e causas do problema; Cartão de
Orientação para a Mesa Redonda 2.4 A: Influências Ambientais no Desenvolvimento do Bebé:
Implicações da Dieta da Mãe na saúde do Bebé, p. 382 e p.438-469); investigação na biblioteca
(e.g., Cartões de Orientação para a Mesa Redonda 2.6: Ciclo Menstrual, p.125 e p.182-188);
realização de actividades de prática laboratorial para ficarem a dominar conhecimentos biológicos
(e.g. Grupo de Estudo e Prática Laboratorial 2.2: O testículo e a Formação de Espermatozóides,
p.119 e p.171; Grupo de estudo e Prática Laboratorial 2.1: A Dinâmica da Concepção e as

primeiras Fases do Desenvolvimento Embrionário, p. 379 e p.414) analisarem textos, gráficos ou
esquemas (e.g., Grupo de Estudo 1.2: O Ritmo da Maturidade Biológica e o que Penso Sobre as

Minhas Características Físicas, p.116 e p.162); role-playing de debates televisivos para aumentar
o conhecimento biológico (e.g, Jogo de Papéis 4.5: Transexualidade: Desordem na Identidade de

Género, p. 145 e p. 218); role-playing de aulas (e.g.,Jogo de Papéis 2.3:Sonhos Húmidos,
As simulações como os debates de televisão ou simulação de aulas ( role-playing), a análise e a (re)construção de histórias de vida com dilemas
morais semelhantes aos que ocorrem na vida real ou os jogos de assertividade, têm três objectivos principais: (1) encorajar os alunos a
construírem conhecimento factual como ponto de partida para sentirem vontade para agir; (2) permitir aos alunos partilharem as suas próprias
ideias e as das suas famílias ou colegas de escola de uma maneira anónima, criativa e dinâmica; (3) encorajar os alunos a reconhecerem e
pensarem criticamente sobre as competências sociais necessárias para agirem, individual ou colectivamente, para alcançarem as suas próprias
visões ou sonhos. No entanto, não podemos ignorar que essas actividades correspondem a situações artificiais onde a participação genuína dos
alunos pode ou não estar presente, dependendo de quem sugere e quem decide fazer a actividade. Além disso, tal como refere Jensen (1994 a,
1995) estas actividades podem ser produtivas se contribuírem para aumentar a motivação dos alunos e a aquisição do conhecimento, mas, as
actividades para serem caracterizadas como uma acção têm que ser dirigidas para a solução do problema em questão. Isto é, todas estas
actividades só são úteis se fizeram parte de um projecto educativo que está numa fase de investigação do problema (efeitos, causas e estratégias
de mudança) que permite preparar a experiência de acção. Caso contrário, podem apenas estar a dificultar o início da acção.
18
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Erecção e Ejaculação, p.120, p.176).
O objectivo desta fase é a construção de conhecimento científico factual relevante para a
compreensão do tema; para o reconhecimento de problemas relevantes a resolver e para o
desenvolvimento de uma atitude de comprometimento com a resolução dos problemas, no
âmbito do tema que está a ser investigado.
2)Conhecimento sobre as causas do problema
Este conhecimento é de natureza social, cultural e económica. O objectivo é que os alunos
atinjam uma compreensão comum sobre as causas subjacentes ao problema escolhido, por
outras palavras, sobre as determinantes sociais do problema. Esses factores sociais que estão
por trás dos nossos comportamentos, podem ser investigados com questões do seguinte tipo:
Porque é que há adolescentes que não usam o preservativo?, Porque razão há discriminação de
género na nossa sociedade? Porque é que a responsabilidade da contracepção geralmente não é
partilhada pelo par amoroso? Porque é que os adolescentes podem não recusar ter relações
sexuais não protegidas? Esta análise faz emergir a influencia dos factores culturais, sociais e
económicos no nosso comportamento (Jensen, 1994b).
Ser capaz de fazer uma avaliação de como é que as condições actuais ou um dado
desenvolvimento é influenciado, é importante para compreender que factores têm contribuído ao
longo do tempo para desenvolver essas condições. Por outras palavras, é necessário olhar para
os factores que condicionam os problemas a partir da perspectiva de desenvolvimento (Jensen,
2000). Com este objectivo, podem ser investigados problemas tais como: como evoluíram as
manifestações da sexualidade ao longo do tempo em Portugal? E nos outros países? Como
evoluiu a utilização da pílula pela mulher Portuguesa? Isto implica, por exemplo, a realização de
entrevistas a pessoas de várias gerações ou a análise dos meios de comunicação de massa de
várias épocas.
Nesse sentido, são propostas as seguintes actividades para investigar as causas: análise
crítica de programas/ anúncios/ novelas nos meios de comunicação de massa (e.g., Guião de

Análise de Filmes e Grupo de Investigação 4.1: Evolução da Sexualidade em Portugal, p. 54 e
p.90; Guião de Análise dos Meios de Comunicação 5.1: Modelos de Beleza e Estereótipos de

Género , p.146 e p.224); role-playing em que são simuladas situações semelhantes às que
acontecem na vida real (e.g. Jogo de Papéis 4.3: Estereótipos, Discriminação de Género e
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Sexismo, p.141 e p.212; Jogo de Papéis 3.3: Orientação do Desejo Sexual, p.266 e p.319). Os
papéis envolvidos em alguns jogos de simulação são, por vezes, construídos com a colaboração
dos pais ou de outras pessoas para incluírem as suas perspectivas pessoais sobre a sexualidade
(e.g., Jogo de Papéis 1.4: O que Pensa a Família sobre a Gravidez não Desejada e sobre os

Métodos Contraceptivos, p.530 e 573-574). Estas actividades também incluem, por um lado,
debates sobre histórias de vida com dilemas morais semelhantes aos que acontecem na vida real
(e.g., Estudos de Caso 4.3: Reflexão Ética Sobre a Reprodução Medicamente Assistida, p.387 e
p.488-490; Estudos de Caso 3.2: Sou a Favor ou Contra o Aborto no Caso de Risco de Vida da

Mãe, Anomalia do Feto ou Violação?, p.548 e p.627-629). Por outro lado, incluem actividades
para os participantes criarem estudos de caso baseados em factos verídicos (e.g., Criar Estudos

de Caso 3.8: Assédio Sexual, p.273 e p.350-351; Criar Estudos de Caso: Abuso Sexual de
Menores, p.274 e p.352-353) ou imaginados (e.g., Criar Estudos de Caso 5.2: Tecnologia da
Clonagem Terapêutica ou Clonagem Embrionária: Produção de Órgãos para Transplante e Cura
de Doenças, p. 391 e p.500-502). Também inclui fazer dramatizações (e.g. Teatralização e
Grupo de Investigação 1.3: Desejo Sexual, Atracção e Paixão, p.246 e p.290; Jogo de Papéis 2.6:
Alternativas ao Coito como Forma de Controlo de Risco de Gravidez, p. 542 e p.613; Jogo de
Papéis 2.9: A Quem Vou Contar que Estou Grávida, p.545 e p.617-618); fazer investigações na
sociedade para saber o que os vários grupos-alvo definidos pensam em relação ao tema que
estão a investigar (e.g., Questionário/ Entrevista 8: O que pensa a comunidade sobre a

sexualidade e a educação sexual, p.67 e p.99; Questionário/ Entrevista 5: O que Pensa a
Comunidade sobre o Amor, a Intimidade, a Comunicação e o Comportamento Sexual, p.280 e
p.358-359) e sobre o suporte social que existe para a saúde (e.g. Questionário/ Entrevista 6: O

que Pensa a Comunidade sobre o Despertar da Maturidade Sexual, p. 149 e p.226). O objectivo
de todas as actividades acima mencionadas é a construção de um conhecimento biopsicossocial,
económico e ético sobre as causas do problema.
3)Conhecimento sobre as estratégias de mudança
Esta dimensão do conhecimento engloba aprender sobre como ter controlo sobre a nossa
própria vida, como influenciar o ambiente da escola ou como contribuir para mudar as condições
de vida na sociedade (Jensen, 2000). Aprender sobre esta dimensão implica fazer perguntas do
tipo: O que tenho que mudar em mim para começar a falar sobre o uso do preservativo com o
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meu namorado? O que tenho que dizer ou fazer para recusar ter relações sexuais não protegidas?
Como podemos mudar a escola para que os nossos pais venham à escola a reuniões sobre o
projecto de educação sexual? Como podemos mudar o Centro de Saúde para que os
adolescentes tenham “consultas de jovens”? E para que tenham essas consultas sem se
exporem às críticas da sociedade?
Estas actividades incluem o treino na sala de aula de competências sociais, por exemplo,
como fazer críticas assertivas, pedir favores, defender os seus direitos, “dizer não”, etc., como
ponto de partida para os alunos identificarem o que têm que mudar em si próprios e aplicarem
essas técnicas na sua vida do dia-a-dia (Teatralização e Grupo de Investigação 2.3: Como Fazer

Críticas Assertivas, p.253 e p.302; Teatralização e Grupo de Investigação 2.5: Perguntar Porquê,
p.255 e p.304); analisar criticamente as mensagens transmitidas pelos mass media em vários
países e identificar a influência que desejariam que os mass media tivessem na saúde sexual dos
adolescentes; fazer investigações na sociedade de vários países sobre o suporte social que existe
para a saúde sexual dos jovens e sobre o suporte que deveria existir; elaborar filmes vídeo e fazer
bandas desenhadas para usar em acções (Grupo de Investigação e Realização de Filme/

Documentário 3.1: Origem da motivação Sexual: Identidade, Papel e Atracção Sexual e os
Vínculos da Natureza Sexual e Social dos Animais, p. 262 e p.313-314; Cartões de Orientação
para Uso da Internet 2.2: Prevenção da Infecção pelo VIH nos Jovens em Cartaz ou Spot
Televisivo , p. 677 e p.727-728); encorajar a co-operação com os adultos e com outras
instituições para facilitar o acesso à educação sexual ou a consultas de saúde sexual (e.g.

Cartões de Orientação para Uso da Internet 2.1: Uso e mecanismos de Acção dos Métodos
Contraceptivos e Primeira Consulta Ginecológica e Mesa Redonda com Médico, p. 536 e p.578).
Nestas actividades é sistematicamente proposta a troca de opiniões, através do Fórum,
com os colegas de outras escolas e de outros países (e.g. Actividade 4.2: Análise Comparativa

entre Vários Países dos Programas Televisivos Sobre o Comportamento Sexual dos Jovens, a
Contracepção na Adolescência e o Aborto, p.554).
Nas terceira e quarta fases - Desenvolvimento de Visões ou dos Objectivos a Atingir e

Acção e Mudança - as actividades são comuns a todos os núcleos temáticos (3.19).
Para o desenvolvimento das visões, está proposta uma chuva de ideias em post-it para orientar
os participantes nas seguintes dimensões:
a)identificar o tipo de problemas que têm vindo a emergir durante o estudo das dimensões
do tema que foi previamente escolhido e tomar uma decisão consciente sobre qual
367

deverá ser o problema que irá ser trabalhado ao clarificarem porque é que esse
problema é importante para os participantes, quais são os efeitos do problema (as suas
consequências) para si próprios e para os outros, agora e no futuro, e porque é que
esse problema existe;
b)desenvolver visões alternativas para que o problema não surja no futuro, aplicando o que
conhecem de outras culturas, e seleccionar com consciência a alternativa que
preferem.

Figura 3.19: Link de acesso para todos os alunos da turma/ porta-voz do grupo (actividades) do Kit de
Actividades para Alunos da fase de “Visões”

Na quarta fase, Acção e Mudança, a actividade proposta orienta os alunos para a
planificação desenvolvimento e avaliação da acção, na continuidade do processo que tem vindo a
ser desenvolvido. Muitas vezes, as entrevistas realizadas a grupos da comunidade, propostas na
fase de investigação, adquiriram dentro da dinâmica do projecto, o carácter de acção de

educação sexual indirecta.
Nenhuma destas fases do projecto descritas, deve ser entendida como um
compartimentos “estanque ou rígido”. A sua separação ocorre apenas para facilitar a descrição
metodológica, pois, muitas vezes, apenas com algumas actividades de investigação realizadas, os
participantes identificam problemas, geram visões e desencadeiam acções que levantam novos
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problemas e exigem novas investigações que, por sua vez, levam ao desenvolvimento de novas
visões e acções. Para terminar a descrição do website, será feita apenas uma pequena referência
à comunicação em rede, onde todos os participantes ficaram ligados e partilharam as suas
visões e acções, colaborando na aprendizagem uns dos outros e na avaliação construtiva dos
projectos. O link para o Fórum dos Alunos e para o Fórum dos Professores dá acesso directo às
regras do Fórum Alunos (figura 3.20).

Figura 3.20: Link de acesso e regras do Fórum Alunos

Para aceder às regras do Fórum Professores deve carregar-se, nesta página, com o cursor
em Fórum para os Professores (regras). Como já referido nos sub-capítulos dos instrumentos de
avaliação, o Fórum para os Alunos é constituído pelos seguintes cinco sub-fóruns: Fórum da
Amizade; Fórum Diário dos Observadores; Fórum Sexualidades (3º ciclo) ou Sexualidades
(Ensino Secundário) e Fórum Jovens em Acção. Por sua vez, o Fórum para os Professores é
constituído por mais três sub-fóruns: Diário de Aula; Sexualidades e Educação Sexual; e Projecto
Piloto de Educação Sexual.

369

b) Organização e estrutura do Kit de Actividades para os Alunos: Participação Genuína dos
Alunos na Educação Sexual — Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a
Acção e Participação
Os núcleos temáticos foram organizados e baseados nos problemas que os adolescentes
identificaram durante o debate sobre os conceitos de sexualidade e educação sexual, no primeiro
ano de implementação deste Projecto. O nível de desenvolvimento na construção do
conhecimentos biológico, da capacidade de análise e, também, de resolução de problemas vai
aumentando gradualmente ao longo de cada um dos seguintes temas:
Núcleo temático zero — Planificação e Avaliação: Tem como principal objectivo orientar os
alunos na organização do seu projecto de educação sexual numa perspectiva orientada para a
acção e na planificação da sua avaliação contínua.
N úcleo temático um — Sexualidade(s) e Educação Sexual: É o único núcleo que é
aconselhado sugerir aos participantes que desenvolvam. A sua intenção é desenvolver um
conceito de sexualidade e educação sexual holístico (amplo e positivo) que permita uma
compreensão sobre os dois conceitos comum nos participantes. Os objectivos principais são a
identificação e resolução de problemas relacionados com: (i) diferentes compreensões destes
conceitos e dos temas que lhe estão subjacentes pela sociedade em geral, pais, amigos,
professores ou colegas de escola; (ii) dificuldades de comunicação com os pais ou outras
pessoas quando se trata de sexualidade e (iii) identificação de problemas sexuais específicos que
os participantes consideram urgente resolver.
Núcleo temático dois — O Despertar da Maturidade Sexual: Visa criar condições para que
os participantes repensem as mudanças que ocorrem no corpo durante a puberdade, a sua
afectividade em relação à sexualidade, à família, aos amigos e à sociedade e a sua clarificação
pessoal de valores sexuais; aceitem positivamente a nova imagem corporal desencadeada, do
ponto de vista psicológico e social, pela grande mudança física que ocorreu; aceitem
positivamente a redefinição da sua identidade de género, que surge em função da nova imagem
e das novas funções sexuais adquiridas; e compreendam porque razão surge o erotismo puberal
e a configuração do desejo sexual. Os objectivos principais são a identificação e resolução de
problemas relacionados com: (i) as relações entre os pais e os filhos; (ii) a aceitação positiva da
sexualidade e da nova responsabilidade relacionada com a recente capacidade para se reproduzir
e com as suas consequências; (iii) a auto-imagem; (iv) a auto-estima; (v) a capacidade de ser
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assertivo; (vi) a identidade de género; e (vii) a discriminação de género e o sexismo.

Núcleo temático três — Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual:
Procura ajudar os participantes a clarificarem a diferença entre o desejo sexual e os afectos
sexuais (atracção, paixão e amor); o que é a intimidade, como se adquire e as competências de
comunicação necessárias para a manter; como se configura e expressa o desejo e a resposta
sexual humana e as possíveis variações no comportamento sexual. Neste sentido, os objectivos
principais deste núcleo temático são a identificação e resolução de problemas relacionados com:
(i) a amizade, o namoro, a atracção sexual, a paixão, o amor e a orientação do desejo sexual; (ii)
as relações de intimidade e as competências de comunicação necessárias para a manter; (iii) o
prazer, o desejo sexual e a resposta sexual humana; (iv) as parafilias sexuais; e (vi) o abuso
sexual de menores.

Núcleo temático quatro — Fertilidade Humana: Incentiva o estudo sobre a fecundação,
gravidez, parto e os cuidados com o recém-nascido. Nesse contexto, há uma oportunidade para
os participantes clarificarem atitudes, valores e comportamentos relacionados com doenças
hereditárias, infertilidade, fertilização in vitro, inseminação artificial e clonagem; e investigarem as
concepções sobre os mesmos temas ao longo do tempo (nas várias gerações) e em diferentes
culturas (diferentes cidades, vilas e aldeias do nosso pais e/ou de outros países). Os objectivos
principais são a identificação e resolução de problemas relacionados com: (i) fecundação,
gravidez e parto; (ii) responsabilidade dos pais; (iii) infertilidade; (iv) fertilização in vitro e
inseminação artificial; (v) doenças hereditárias; e (vi) bioética.

Núcleo temático cinco — Sexualidade e Reprodução: Visa estimular os participantes a
identificarem as suas atitudes, valores e comportamentos sobre a primeira relação sexual, a
utilização de métodos contraceptivos, a utilização do preservativo, a pílula de emergência, a
possibilidade de uma gravidez não desejada, a adopção e o aborto. Também cria condições para
que adquiram um conhecimento factual sobre os métodos contraceptivos e de prevenção de
doenças de transmissão sexual; investiguem a legislação Portuguesa e de outros países
relacionada com os temas focados; e estudem as concepções que os colegas e/ou os adultos
têm sobre os mesmos temas. Os objectivos principais são a identificação e a resolução de
problemas relacionados com: (i) a capacidade para tomarem decisões sobre a primeira relação
sexual, a utilização de métodos contraceptivos e a prevenção do risco; (ii) soluções para uma
gravidez não desejada; (iii) o aborto, a adopção e a legislação Portuguesa e (iv) a
responsabilidade das pessoas sexualmente activas.
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Núcleo temático seis — Prevenção das Doenças de Transmissão Sexual (DSTs): Cria
condições para que os participantes construam conhecimento científico factual sobre as DSTs e
as suas consequências, analisem a sua epidemiologia e prevalência em Portugal e no mundo e
estudem as suas causas e os seus meios de transmissão e prevenção; e incentiva os alunos a
analisarem a sua vulnerabilidade pessoal à doença, a prevenirem o risco e a clarificarem os seus
valores pessoais face aos portadores do VIH e aos doentes com SIDA. Também estimula a
investigação social sobre os mesmos aspectos e a análise das mensagens transmitidas pelos

mass media. Os objectivos principais são a identificação e resolução de problemas relacionados
com: (i) a avaliação correcta da vulnerabilidade pessoal às DSTs; (ii) a identificação correcta de
histórias pessoais de risco;(iii) a capacidade para tomarem decisões em situações que envolvam
risco; (iv) o uso do preservativo; (v) prevenção da discriminação das pessoas infectadas ou
afectadas pelo VIH; e (vi) convivência com seropositivos ou doentes com SIDA.
Em cada núcleo temático, as actividades têm uma cor diferente de acordo com a fase
metodológica do projecto que está a ser desenvolvido (figura 3.21).
Ideias Iniciais sobre o Problema/ Tema (amarelo)
Actividade 0 — Ideias Iniciais sobre a epidemiologia e meios de transmissão e
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)
6. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis
Aluno/ Grupo líder…

Investigação (verde)
Actividade 4.1 — Programas televisivos sobre a prevenção de DSTs
6. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis

Aluno/ grupo líder …

Visões/ Objectivos a atingir (castanho-amarelado)
Actividade 1 — Desenvolver visões
6. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis

Aluno/ Grupo líder…

Acção e Mudança (azul claro)
Actividade 1 —Realizar Acções, Mudar e Promover a Mudança
6. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis

Aluno/ Grupo líder…

Figura 3.21: Identificação da fase metodológica do projecto a que pertence a actividade

Em cada fase metodológica também há a distinção entre a descrição da metodologia da
actividade para o aluno ou grupo que irá assumir o papel de professor, identificado com o título -

Aluno/ Grupo Líder - e o material para as actividades a serem desenvolvidas, que deverá ser
dado a todos os alunos ou ao porta-voz dos grupos, identificado com: Alunos/ Porta-voz do grupo.
As principais ideias recomendadas no Guia dos Professores (objectivos e formato proposto
para as actividades) e no Kit de Actividades para os Alunos, é que em todas, ou quase todas, as
actividades ou acções a desenvolver nas várias fases do projecto, respeitem o máximo de
participação possível dos alunos, como já foi referido. Além disso, o projecto tem que ser
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intencional, isto é, organizado para as quatro dimensões do conhecimento orientado para a
acção, com o objectivo de tornar possível aos participantes agirem para mudar as condições de
vida e/ ou os estilos de vida para realizarem os seus sonhos (visões) de uma vida individual e
colectiva sexualmente saudável.
Em síntese, este programa proporciona uma rede de suporte para os participantes que
inclui: 1) uma série de temas e/ou tópicos/ problemas propostos; 2) uma série de questões
propostas nas actividades planeadas para provocar a investigação colaborativa entre os
participantes e os professores, durante o desenvolvimento do projecto focado na construção de
conhecimento orientado para a acção; 3) um menu de actividades que os participantes poderão
seleccionar de acordo com as questões que querem investigar e os problemas que querem
resolver; e 4) uma avaliação relacionada com as actividades que pede aos participantes para
reflectirem criticamente sobre o trabalho que estão a realizar e demonstrarem o que estão a
compreender com a realização das actividades.
O método de investigação foi centrado no aluno, tal como foi acordado com os alunos com
a colaboração dos professores. Como se pretendia que os alunos, tal como os professores
fossem co-parceiros da investigação e assumissem isso como um direito e um dever, todas as
técnicas de recolha de dados foram combinadas com eles e foram diferentes nos dois anos
lectivos.

3.5.4.3. Instrumentos utilizados
Aproximadamente dois meses e meio depois do projecto ter começado na escola, todas as
escolas tinham páginas de apresentação dos alunos, da escola e da comunidade online no

website Jovens Saudáveis em Acção. Nessa altura, a investigadora foi apresentar-se a todas as
turmas das várias escolas envolvidas no projecto, colaborou com o professor na apresentação do

website global e num primeiro treino dos alunos para interagir através dos e- fóruns. Apresentouse como a moderadora dos fóruns, explicou qual seria o seu papel como moderadora e debateu
com os alunos as regras dos fóruns. Não foram apresentadas sugestões para as alterar.
No fim dessa aula de 90 minutos, o professor pediu aos alunos a sua opinião sobre a
interacção através desses fóruns. Os alunos mostraram-se uniformemente entusiasmados na
participação nos e – fóruns e na possibilidade de colaborar directamente com a investigadora
através do envio dos diários de aula. Nenhum deles se recusou participar em qualquer fórum ou
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sugeriu alterações a introduzir.
O professor, também pediu a opinião dos alunos sobre a “presença da coordenadora do
projecto global na universidade” em algumas aulas em que estivessem a trabalhar no projecto.
Explicou que o seu papel como investigadora era “recolher as opiniões dos alunos para melhorar
o projecto para os seus colegas no futuro” e que, nesse sentido, gostaria de participar em
algumas das suas actividades. Os alunos mostraram-se entusiasmados com a presença da
investigadora e, alguns, inclusive, enviaram mensagens no dia seguinte através do Diário de Aula
(único fórum directo com a investigadora) a agradecer a sua presença na escola e a descrever o
seu entusiasmo com o website. A decisão da participação nos é – fóruns foi exclusivamente dos
alunos em conjunto com o professor, tal como a interpretação final dos resultados.
O último instrumento de investigação a referir são as entrevistas semi-estruturadas
focadas no grupo, feitas aos professores e aos alunos que pertenciam às seis escolas. O
objectivo destas entrevistas era completar ou confirmar a informação já recolhida com os outros
métodos ao longo do ano.
Em seguida, serão descritos todos os instrumentos de investigação, justificando-se as
razões da sua selecção e os objectivos da sua aplicação neste estudo.

3.5.4.3.1. Observação participante nas aulas
No estudo 3, o papel da investigadora como observadora no contínuo participante/
observador, foi diferente do estudo 2. Neste estudo, o seu papel situou-se, mais frequentemente,
próximo do extremo observador como participante. Isto é, geralmente observava as sessões sem
interagir a não ser que os alunos ou o professor solicitassem a sua intervenção directa. À medida
que o tempo foi passando a sua presença era vista como a de mais um professor na sala de
aula num ambiente informal e, por isso, muitas vezes o papel da investigadora situou-se muito
próximo do extremo de participante como observador (Bogdan, Biklen, 1994; Patton, 1990;
Valles, 1997). O tipo de interacção estabelecida entre a investigadora e os alunos acabou por
assumir, em todas as turmas, uma partilha igual de poder na análise do que se fazia, como se

fazia, porque se fazia e como era melhor fazer no futuro.
Tal como no estudo 2, no início, a investigadora explicou as razões porque era importante
para si escrever algumas notas, tirar algumas fotos ou fazer registos em vídeo. Os alunos de
várias turmas referiram que isso poderia fazer com que não reagissem naturalmente e até os
inibisse ao participar. Depois de debater esta barreira, ficou decido experimentar esse tipo de
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registos e, no final, os alunos decidirem o que se deveria apagar. Também ficou decidido, eles
fazerem as filmagens em vídeo. Nunca sugeriram apagar nada e, geralmente, até se mostravam
surpreendidos pela positiva com o seu desempenho. Além disso, à medida que o tempo
passava, todas as interacções se tornaram espontâneas e fazendo parte dos hábitos da aula.

3.5.4.3.2. Notas de campo
As notas de campo foram utilizadas, como já referido, como uma das componentes da
observação participante. A abertura com que as notas de campo eram escritas nas aulas foi
aumentando ao longo do projecto. Inicialmente, evitou-se tomar notas na presença dos alunos
para não os inibir. Depois, isso começou a fazer parte da dinâmica natural da aula,
nomeadamente, por vezes, os alunos chamavam a atenção da investigadora para aspectos que
eles achavam que ela deveria incluir nas suas notas de campo, do tipo “Professora, não se
esqueça de escrever aí que o grupo dos rapazes acabou a actividade primeiro” (N.C., escola L).
Geralmente, os registos principais das notas de campo foram feitos, no computador portátil,
enquanto os alunos trabalhavam em grupo ou imediatamente no final da aula, logo que saía da
escola. Tal como no estudo 2, as notas mais detalhadas, reconstruídas a partir das primeiras,
foram sempre feitas no final do dia em que decorreu a aula. As estas notas eram anexados as
fotografias ou outros documentos online ou offline associados.

3.5.4.3.3. Entrevistas informais individuais e de grupo
As entrevistas informais, tal como no estudo 2, foram aplicadas em conjunto com a
observação participante. As questões que emergiram do contexto imediato e foram feitas no
decorrer natural dos acontecimentos (Patton, 1990), versaram principalmente sobre os
seguintes aspectos: quem sugeriu e quem decidiu (se os professores ou os alunos) nas várias
fases do projecto; primeira avaliação das actividades/ acções, imediatamente após a sua
preparação e, depois, imediatamente após a sua realização; barreiras encontradas e formas de
as ultrapassar; visões para o futuro; significados de expressões utilizadas; e dilemas que
pareciam emergir mas que exigiam uma clarificação.

3.5.4.3.4. Análise de documentos online e offline
A análise do conteúdo dos documentos foi, quase exclusivamente, feita aos documentos
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produzidos e publicados online por decisão dos alunos. A organização desse material nas várias
fases do projecto foi, muitas vezes, feita pela investigadora. Em algumas escolas, também foi
necessário ser a investigadora a criar as páginas para o site, a partir de material enviado em
word. No entanto, nunca foi alterado o conteúdo ou o formato do material original.
Só pontualmente, foi recolhido outro tipo de documentos para análise, como por
exemplo: notícias escritas para o jornal ou revistas da escola ou da localidade; participação
noutros fóruns online que não eram deste projecto, mas que surgiram a partir deste projecto;
participação em programas de rádio; convites ou outros documentos enviados a colaboradores
ou aos pais; registos fotográficos ou em vídeo de acontecimentos realizados no âmbito do
projecto; e e-mails enviados para a investigadora.

3.5.4.3.5. Diários de aula online (e - Diário dos Observadores)
Os diário de aula dos alunos foram elaborados, todas as aulas, por um observador da
turma, que geralmente era diferente de actividade para actividade. A organização e selecção dos
observadores da turma foi feita, em todas as turmas, pelos alunos.
No início do projecto, a investigadora sugeriu no Kit de Actividades para os Alunos:

Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual – Actividades para uma Aprendizagem
Orientada para a Acção e Participação (p.25), que os alunos construíssem as linhas orientadoras
para a observação da turma, seleccionando os aspectos que deveriam ser observados durante
as aulas e incluídos no Diário dos Observadores online. Para facilitar a dinamização do painel

integrado sugerido (Silberman, Lawson, 1995; Silberman, Auerbach, 1998), a investigadora
propôs para debate alguns aspectos que poderiam ser ou não incluídos (anexo 7), como por
exemplo: ”Como decorreram a(s) actividade(s)? (Houve respeito, disciplina, momentos de riso,
de silêncio? Houve perdas de tempo? Todos tinham o tempo que queriam para dar a sua
opinião? Houve participação e colaboração no trabalho pessoal e de grupo? Houve
comportamentos de ajuda nos grupo de trabalho? Houve uma linguagem familiar ou uma
linguagem científica? Etc.)”.
Apesar da apresentação deste e – fórum (figura 3.22 ) e da actividade proposta no Kit de
19

Actividades falar sempre de Diário dos Observadores, o que apontava para narrações sobre os
processos mais significativos da acção que reflectissem as perspectivas do aluno observador,

19

O nome do aluno e da escola foi apagado de todos os registo extraídos do sítio da Internet.
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nas suas dimensões objectiva e subjectiva (Porlán, Martín, 1997; Zabalza ,1994), a maior parte
das turmas optou por fazer uma grelha de observação que funcionou como diário de aula.

Figura 3.22: Apresentação do Diário dos Observadores Online no E – Fórum Jovens Saudáveis em Acção
dos Alunos

Tal como com os diários dos professores, a elaboração e análise dos diários de
observação dos alunos permitiu aos alunos reflectir sobre a acção e reflectir sobre a reflexão na

acção (Schon, 1983, 1995). Esta investigação reflexiva sobre a prática, capacita os alunos para
mudar a acção dentro da aula a partir das novas perspectivas de entendimento que adquiriu.
Os diários de observação escritos no e – fórum também permitiam a colaboração e
discussão à distância entre os alunos e a investigadora, para uma análise à posteriori sobre o
documento escrito, sempre que não era possível fazê-lo presencialmente. No entanto, a
investigadora, por uma questão de controlo de trabalho, optou por nunca exercer esse feedback,
que ficou inteiramente sob a responsabilidade dos professores. Apesar disso, por vezes a
investigadora pediu aos alunos, através do diário de observação, informação adicional sobre o
que tinha acontecido na aula e porque tinha acontecido. Os alunos responderam sempre. Esta
foi a primeira intenção da criação do Fórum Diário dos Observadores no E – Fórum Jovens

Saudáveis em Acção dos Alunos. A segunda intenção, tal como nos professores, foi criar
condições para o desenvolvimento de uma comunidade de aprendizagem colaborativa online,
por permitir a todos os alunos, de todas as escolas envolvidas no projecto, partilharem os diários
de aula e as suas reflexões sobre eles. O preenchimento do Diário dos Observadores, pelos
alunos, ocorreu desde que se colocou online aproximadamente dois meses e meio depois do
projecto ter começado na escola, até ao final deste projecto de investigação.

3.5.4.3.6. E – Fórum da Amizade
O objectivo deste e – Fórum é possibilitar um aumento e melhoria das relações
interpessoais entre os alunos do projecto das várias escolas (figura 3.23).
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Figura 3.23: Apresentação do Fórum da Amizade

Esta dimensão, neste tipo de projecto, é muito importante, por um lado, porque trabalha a
dimensão da sexualidade “relações interpessoais”, que pode depois ser explorada no contexto
de temas que foram seleccionados pelos alunos. Por outro lado, porque funciona como um
veículo facilitador dos outros e-fóruns, uma vez que os alunos que estabeleceram relações de
amizade online parece que se sentiram mais motivados para participarem neles. Este e – fórum
foi colocado online ao mesmo tempo que o anterior e também só terminou no final do projecto.

3.5.4.3.7. E – Fórum Sexualidades
O objectivo deste Fórum é que os alunos debatam ideias, recebam ajuda, resolvam
dúvidas e dêem sugestões sobre a saúde sexual dos jovens.
Como as idades dos alunos no projecto eram muito diferentes, optou-se por dividir este
Fórum em dois: um para os alunos do 3º ciclo e outro para os alunos do secundário. Para
responder às dúvidas dos alunos uma vez por semana, foram convidadas duas médicas e duas
psicólogas. A intenção era que, em cada Fórum, os alunos pudessem receber informação de
dois especialistas, na área de especialidade em que a questão se inscrevia. Por exemplo, se a
pergunta era sobre o processo de colocação do preservativo, métodos contraceptivos, etc.,
deveriam esperar, pelo menos, uma resposta da médica. Se a questão era sobre problemas nas
relações com os amigos, na relação amorosa, na interacção com os pais, etc., então, deveriam
esperar, pelo menos, uma resposta da psicóloga.
O convite a estas especialistas foi feito pela investigadora que as contactou por se
tratarem de profissionais que já trabalhavam em educação sexual com cinco das escolas
envolvidas neste projecto. Depois de lhes ter sido apresentado o projecto e explicada a dinâmica
do Fórum Sexualidades, nenhuma das convidadas recusou a sua colaboração. A sua
participação manteve-se semanalmente, desde que o Fórum foi activado até ao final do projecto.
Também foi pedido aos professores responsáveis pelo projecto que respondessem, pelo
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menos, às dúvidas dos alunos da sua escola e que convidassem pais para responderem
também. O objectivo era que os alunos recebessem o máximo de opiniões possível, para depois
tomarem por si próprios as decisões que lhe diziam respeito.
Neste contexto, na apresentação do Fórum (figura 3.24), pede-se aos alunos para
quando enviarem a sua pergunta indicarem um nome simulado e a escola. Isto é, pede-se para
serem cuidadosos para não revelarem a sua vida privada ou a dos seus amigos ao tirar dúvidas,
dizendo o que pensam e sentem, mas usando nomes simulados. Também é dito aos alunos que
devem ler as respostas dos seus colegas do projecto, pais com filhos da sua idade, professores
com formação em educação sexual, uma médica e uma psicóloga. O objectivo é informarem-se
convenientemente para decidirem por si próprios quando considerarem que já reflectiram o
suficiente sobre os conhecimentos e os valores envolvidos nas atitudes ou comportamentos que
queriam clarificar.

Figura 3.24: Apresentação do Fórum Sexualidades no E – Fórum Jovens Saudáveis em Acção dos Alunos

Este e – fórum foi colocado online ao mesmo tempo que o anterior para fortalecer a
aprendizagem colaborativa online. Foi acordado que seriam os professores a contactar os pais
dos alunos envolvidos no projecto para os convidar a participar no Fórum.

3.5.4.3.8. E – Fórum Jovens em Acção
O objectivo deste e – Fórum é que os alunos acompanhem a publicação dos projectos
das várias escolas neste site (links: problemas/ tópicos de saúde, ideias iniciais, investigações,
soluções/ objectivos a atingir, acções e avaliação) e apresentem os seus comentários e ideias
sobre as investigações, soluções para os problemas/ objectivos a atingir, acções e reflexões
publicadas pelos alunos. Também tem como objectivo que os alunos coloquem online em
discussão, qualquer preocupação ou tema relacionado com a sexualidade, mesmo que não
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esteja no âmbito dos projectos educativos que as escolas estão a desenvolver (figura 3.25).
Este fórum, só foi colocado online no início do segundo ano lectivo, para já haver
páginas online com actividades/ acções de todas as escolas envolvidas no projecto.

Figura 3.25: Apresentação do E - Fórum de Discussão Jovens Saudáveis em Acção no E – Fórum Jovens
Saudáveis em Acção dos Alunos

Os participantes também foram encorajados a estabelecerem parcerias com escolas de
outros países e, se desejarem, a criarem sub-fóruns individuais para o trabalho com essas
escolas (figura 3.26).

Figura 3.26: Apresentação do E - Fórum Tugas – Gaulois no E – Fórum Jovens Saudáveis em Acção dos
Alunos

3.5.4.3.9. Entrevistas semi-estruturadas focalizadas no grupo
As entrevistas focalizadas no grupo foram desenvolvidas porque se reconhece que muitas
das decisões que as pessoas tomam são feitas em contexto social, muitas vezes, originadas em
grandes discussões com outras pessoas. Uma entrevista de grupo não é uma discussão ou uma
sessão de resolução de problemas. Os participantes são tipicamente um grupo relativamente
homogéneo de pessoas, a quem é pedido para reflectir sobre as questões colocadas pelo
entrevistador. O que se pretende não é que o grupo atinja um consenso ou assuma um
desacordo, mas que os participantes ouçam as respostas uns dos outros e façam comentários
adicionais, para além das suas próprias respostas originais. O objectivo, é reunir uma alta
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qualidade de dados, num contexto social onde as pessoas possam considerar as suas próprias
visões no contexto das visões dos outros. A dinâmica do grupo tipicamente contribui para haver
uma focalização nos tópicos e assuntos mais importantes do programa e, assim, é relativamente
fácil avaliar a extensão com que existe uma visão partilhada consistente entre os participantes,
sobre o projecto (Patton, 1990). Também existem algumas fraquezas nas entrevistas focalizadas
no grupo. Por exemplo, por causa do número de pessoas, a entrevista não pode ter muitas
questões principais para não ficar muito longa. Além disso, é importante saber como gerir a
entrevista para que não seja dominada por uma ou duas pessoas (Patton, 1990).
No fim do estudo 3 foram construídas entrevistas semi-estruturadas com a mesma
técnica descrita para o estudo 1, sobre a “Metodologia da Educação Sexual Orientada para a
Acção e Participação com Utilização das TIC”. Primeiro, foi construído um guião com a
sequência dos temas principais a serem tratados e um conjunto de questões principais dirigidas
para a dimensão temática e dinâmica da entrevista. Este guião continha exaustivamente todos
os temas que interessava avaliar no estudo 3. No entanto, o objectivo não era aplicar o guião na
sua totalidade, mas apenas alguns temas/ perguntas que completassem ou aprofundassem os
dados que foram sendo recolhidos ao longo do projecto.
Este guião inicial foi aplicado, num estudo piloto, a um grupo de alunos de ambos os
sexos, a um grupo feminino e a outro masculino. Esta opção surgiu, porque no primeiro grupo
notou-se inibição nos participantes, quando as perguntas se relacionavam apenas com um dos
sexos. Quando questionados sobre isso, quer os rapazes quer as raparigas assumiram essa
inibição e reconheceram que na sua opinião a entrevista era capaz de ser mais sincera se o
grupo apenas tivesse elementos do mesmo sexo. As outras duas entrevistas pareceram
confirmar este ponto de vista. Depois do estudo piloto, foram acrescentadas algumas perguntas
novas, outras foram reformuladas, mas a estrutura e conteúdo do guião final (anexo 8) mantevese aproximadamente igual ao original, com as seguintes áreas temáticas: análise global do
projecto; sexualidade e o uso das TIC; colaboração entre escolas e o uso das TIC; metodologia e
utilização do Kit de Actividades; participação e envolvimento dos pais no projecto; parcerias
estabelecidas; competência de acção; e possibilidades para os participantes influenciarem a
realidade como parte da aprendizagem.
Para os professores, que faziam parte deste estudo, foi elaborado um guião semelhante
ao dos alunos (anexo 9). As áreas temáticas eram as mesmas, mas acrescentaram-se mais
duas: descrição do processo de ensino e barreiras e dilemas encontrados; e TIC no ensino
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participativo. Para facilitar a análise dos guiões de tópicos das duas entrevistas, foram listadas as
áreas ou temas tratados em cada entrevista, em função de cada objectivo. Essas áreas foram
ilustradas com algumas questões principais e sugestões de aprofundamento ou de especificação
(quadro 3.18).
Quadro 3.18: Matriz de objectivos/ tipo de questões principais das entrevistas focalizadas no grupo de
alunos ou professores Metodologia da Educação Sexual Orientada para a Acção e
Participação com Utilização das TIC
Tema

Tipo de questões principais

Dimensões do
conhecimento orientado
para a acção e
competência de acção

Objectivo 1
1– Conhecimento das
consequências
2– Conhecimento das
causas
3– Visões
4–
Actividades
realizadas
5– Acções realizadas
6– Conceito de saúde

 O que aprenderam de mais importante com o(s) problema(s)/tema(s) que
trataram durante o projecto?
 Quais foram as actividades que gostaram mais? E menos? Porquê?
 Quais foram as acções que realizaram? O que mudariam para o futuro?
 O que acham que deveria ser aprendido sobre a sexualidade nas escolas?
 Aprenderam alguma coisa durante o projecto que os vai ajudar a tomarem
decisões sobre a vossa saúde sexual e a dos vossos parceiros? O quê?
• Acham que o projecto os tornou mais capazes de encontrarem soluções para
a resolução de problemas sexuais? Porque dizem isso? (…)

1– Tipo de participação
dos alunos
2– Relação entre o tipo
de participação e os
resultados do projecto

 O que pensam sobre a metodologia proposta? (Serem vocês a escolher o
tema; investigarem as vossas ideias iniciais (…)
 Durante o vosso projecto, quando é que seguiram esta metodologia?
 Acham que o facto de serem vocês a sugerir os temas/ actividades e a
decidir o que queriam fazer os ajudou a atingir os resultados que queriam? (…)

1– Metodologia
2– Tipo de actividades
3– Diferenças de

 Houve alguma coisa diferente neste projecto em relação ao que geralmente
faziam na educação sexual? O quê? Consideraram isso positivo? Porquê?
 Como se sentiram nas actividades que preparam para a turma?
 A apresentação do projecto por temas ajudou-os a tomar uma decisão mais
consciente sobre os temasque gostariam de começar a tratar no projecto? (…)
 O que pensam sobre as actividades propostas? São muito diferentes das que
fazem normalmente nas aulas? (…)
 O que pensam sobre a utilização de grupos só de rapazes ou só de raparigas
proposta em muitas actividades?
 Nas aulas houve diferenças entre o que pensavam e faziam os rapazes e as
raparigas ao tratar os temas?

Tipo de
participação
dos alunos

Objectivo 2

Objectivo 3
Metodologia e
utilização do Kit
de Actividades

género no projecto

Objectivo 4
Colaboração
entre as escolas
e o uso de TIC

1– Tipo de interacção
nos vários fóruns
2– Avaliação da
interacção pelos alunos
e professores

 O que pensam sobre a divulgação dos projectos das várias escolas no
website?
 E sobre a interacção com as outras escolas através dos Fóruns? (…)
 O que pensam sobre o fórum sexualidades? Recorreram a ele? Acham útil ter
uma psicóloga e uma médica online? Porquê?(…)
 Em qual dos fóruns gostaram mais de participar?
 Tiveram dificuldades em aceder aos Fóruns? (…)
 Qual foi a coisa mais difícil para vocês na colaboração com outras escolas?
• Acham que no futuro esta interacção deveria ser alargada a escolas de
outros países? Quais? Quais são as maiores vantagens que vêem nisso?
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Quadro 3.18: Matriz de objectivos/ tipo de questões principais das entrevistas focalizadas no grupo de
alunos ou professores Metodologia da Educação Sexual Orientada para a Acção e
Participação com Utilização das TIC (continuação)
Tema
Objectivo 5
Possibilidades
para
os
participantes
influenciarem a
realidade como
parte
da
aprendizagem

Sexualidade e o
uso de TIC

Tipo de questões principais

1–
Mudanças
individuais
como
consequência da acção
2– Mudanças na
escola/ comunidade
como consequência da
acção

3– Mudança pelo uso
da Internet
4– Mudança pelo uso
do computador

 Acham que o projecto resolveu alguma preocupação ou problema vosso
pessoal? E dos vossos colegas de turma/ escola/ comunidade?
 Acham que a vossa participação neste projecto mudou alguma coisa na
promoção da saúde sexual na escola?
 Como se sentiram por fazerem parte do projecto? O que foi mais
interessante para vocês? O que foi mais difícil? Porquê?
 Pensam que a vossa participação neste projecto mudou alguma coisa na
educação sexual dos vossos colegas de turma? E de outras turmas/escola? (…)
 Acham que a publicação dos projectos das várias escolas no site pode
mudar de alguma maneira as políticas nacionais de educação sexual?
 O uso da Internet ajudou-os a aprenderem mais sobre o tema? (…)
 Como pode ser melhorado o uso da internet e do computador na escola para
melhorar a participação neste projecto? (…)

Participação
dos pais no
projecto

Objectivo 6
1– Tipo de participação
2– Avaliação da
participação

• Os pais tiveram que lhes dar permissão para terem educação sexual? (…)
• Os pais colaboraram de alguma maneira no projecto?
• Se sim, colaboraram na planificação das actividades? (…)
• (…) O que é que os vossos pais pensam sobre o projecto?
• O que é que vocês pensam sobre a colaboração deles?

1– Tipo de participação
2– Avaliação da
participação

• Houve colaboração de pessoas externas ou internas à escola no vosso projecto?
• Como colaboraram? Colaboraram na planificação das actividades? Na formação

1– Objectivo principal
2– Metodologia de
ensino
3– Mitos ou medos
4– Preocupações
5– Dilemas

• Qual foi o seu principal objectivo como professor para os alunos aprenderem

1– Impacto da Internet
e da TIC no processo
de ensino
2–
Impacto
da
colaboração entre
escolas no processo de
ensino
3–Papel
desta
metodologia
no
trabalho com tópicos
sensíveis de educação
para a saúde.

• Qual é o papel da Internet e da TIC neste projecto?
• Qual é o seu impacto no processo de ensino? Quais são as vantagens (…)
• Que impacto teve a TIC no comprometimento (envolvimento) dos alunos com o

Participação
dos
colaborador
es no

Objectivo 7
de professores? Em reuniões de pais e professores? (…)
• O que é que esses colaboradores pensam sobre o projecto?

Processo de ensino e
barreiras e dilemas
encontrados

*Objectivo 8

*Objectivo 9
TIC no
ensino
participativo

sobre sexualidade neste projecto?
• Qual foi a principal característica da abordagem de ensino do professor?
• Sentiu que o seu papel como professor de educação sexual foi mudando com
este projecto? Como?
• Quais foram os temas/ problemas seleccionados por cada turma?
Por favor, recorde as actividades que foram realizadas com a ajuda dos diários
de aula para completar a seguinte informação: (…)
• Quais foram as principais barreiras que encontraram durante o projecto?

projecto, no aumento do seu conhecimento e no desenvolvimento das suas
competências pessoais? É possível darem alguns exemplos?
• Como pode ser melhorado o uso da TIC para servir melhor o ensino na escola do
trabalho de projecto?
• O que pensa sobre um fórum para discussão aberta de assuntos relacionados
com a sexualidade entre os participantes do projecto? (…)
• Quais são as principais mensagens sobre a sexualidade produzidas pelos alunos
no site www.dct.uminho.pt/jsea? Qual é a sua opinião sobre elas?
• É recomendável trabalhar desta maneira em tópicos sensíveis tais como
sexualidade, álcool, drogas e tabaco? Porquê?
NOTA: * São objectivos apenas da entrevista semi-estruturada focalizada nos grupos de professores.
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3.5.4.4. Recolha de dados
Os resultados da observação participante, notas de campo e entrevistas informais foram
sendo obtidos ao longo do projecto, recolhidos para análise pela investigadora e apresentados
aos participantes de uma forma periódica, para fazer o feedback do projecto.
Os dados online foram recolhidos de maneira diferente em função das escolas. Nas
escolas que faziam parte do estudo 3, foram recolhidos periodicamente para análise com os
professores de cada escola, depois da sua análise dos mesmos dados com os alunos. Nas
outras escola, apenas foram recolhidos no final do projecto para serem analisados como vozes

adicionais na discussão dos resultados. No Diário dos Observadores (figura 3.27) os dados
foram recolhidos periodicamente online, numa interacção contínua participantes e investigadora.

Figura 3.27: Página de interacção do Diário de dos Observadores Online

Esta interacção não foi feita para analisar os dados (o que era feito pelos professores com
os alunos), mas para pedir informações adicionais de aprofundamento ou clarificação de
assuntos (figura 3.28).
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Figura 3.28: Interacção com a investigadora através do Diário de dos Observadores Online no E – Fórum
Jovens Saudáveis em Acção dos Alunos

As entrevistas semi-estruturadas focalizadas no grupo de professores ou alunos, foram
aplicadas no final do projecto. Os alunos que faziam parte do projecto nas seis escolas do
estudo, foram divididos em grupos com 6 a 8 elementos do mesmo sexo. Os professores dessas
escolas também foram entrevistados em grupo, quando se tratava de uma escola com mais do
que um professor envolvido. Em duas das seis escolas, não se realizou a entrevista aos
professores, por já se ter adquirido com os outros instrumentos de avaliação todos os dados
necessários.
A metodologia seguida na recolha de dados com a entrevista semi-estruturada de grupo foi
a mesma seguida na entrevista semi-estruturada individual do estudo 1. Isto é, iniciou-se as
entrevistas com um briefing com as mesmas características que já foram descritas; as
entrevistas foram conduzidas com o mesmo tipo de dinâmica, embora com o cuidado acrescido
de incentivar todas as pessoas a manifestarem a sua opinião e, para terminar, fechou-se com
um debriefing, também com as características já descritas no estudo 1.

3.5.4.5. Tratamento e plano de análise de dados
A publicação do projecto de educação sexual das escolas online, levanta o problema do
anonimato nessa análise dos dados. Simovska e Jensen (2003) ao enfrentarem o mesmo dilema
quando publicaram “Young-minds.net/lessons learnt“ escrevem: “por um lado, estamos
conscientes do princípio do anonimato na investigação; por outro lado, um dos objectivos mais
importantes desta publicação é documentar o projecto, o que assume reconhecer os seus
actores. Para resolver esta tensão decidimos manter o princípio do anonimato nas secções que
discutem as perspectivas dos participantes sobre a abordagem e manter os nomes reais ou
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identificar as turmas quando se discute o conteúdo do website” (p. 23). Nesta investigação, por
se partir do mesmo pressuposto desses investigadores, decidiu-se seguir a mesma opção.
Assim, os dados serão tratados a três níveis diferentes: no conteúdo publicado no website
(complementado com outros dados, nomeadamente o Diário dos Observadores e o Diário de
Aula); na interacção nos e - fóruns dos alunos; e na análise das concepções e práticas dos
participantes das seis escolas do estudo. Na primeira análise, os dados apresentarão a
identificação que está publicada online. Nas segunda e terceira análises manter-se-á o
anonimato. A pré-análise e a leitura flutuante dos projectos publicados no website, dos Diários
dos Observadores (alunos) e dos Diários de Aulas (professores) permitiram a identificação de
quatro grandes temas emergentes que posteriormente originaram dezasseis categorias de
codificação (quadro 3.19).
A análise dos resultados deste estudo será apresentada recorrendo às categorias de
codificação como organizadoras da análise e dos trabalhos e descrições dos alunos
(identificados como estão no website deste projecto) seleccionados para a ilustrar.
A pré-análise das mensagens online nos vários fóruns de discussão mostraram uma
recorrência em alguns temas relacionados com a saúde sexual e, mais especificamente, com a
saúde reprodutiva e a interacção nas relações amorosas. Assim, primeiro será apresentado o
número de mensagens em cada sub-fórum e, depois, a frequência de mensagens por tópico
dentro de cada um deles. Uma análise mais profunda a este agrupamento de mensagens
permitiu, algumas vezes, identificar visões positivas e negativas nas abordagens do tópico, pela
maneira como os alunos faziam a pergunta ou apresentavam os seus comentários a perguntas
feitas pelos colegas. Também foi possível fazer algumas inferências em relação ao conceito de
saúde que estava subjacente (ver categoria de codificação 7 da análise anterior). Para completar
a descrição desta análise, serão referidas as frequências de resposta de todos os adultos que
foram convidados a interagir com os alunos nestes fóruns.
Na análise das concepções e práticas dos participantes das seis escolas, a partir da
análise de conteúdo das entrevistas de grupo, sublinharam-se unidades de dados que
possibilitaram o agrupamento de categorias de codificação baseadas nos seguintes temas
emergentes: (1) conhecimento orientado para a acção; (2) participação dos alunos; (3)
metodologia orientada para a acção e participação e utilização do Kit de Actividades; (4)
colaboração entre as escolas e o uso de páginas Web e Fóruns de Discussão; (5) participação
dos pais e colaboradores no projecto; e (6) barreiras e dilemas encontrados na abordagem.
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Quadro 3.19: Categorias de codificação em que se organizam as áreas de análise emergentes na análise de
conteúdo dos projectos publicados no website e sua definição
Categoria
Descrição
Área de análise 1 – Aplicação da metodologia S - IVAM
1 – Temas/ Problemas Tema, aspectos do tema seleccionados; problemas seleccionados
seleccionados
2 – Dimensões da Consequências; causas; estratégias de mudança
investigações
3 – Actividades de Grupo de investigação, grupo de estudo, role play, histórias de vida, prática laboratorial,
investigação
investigação na Internet, etc.
4 – Acções de investigação
Acções de investigação social ou científicas que não são de educação sexual
5 – Visões/ soluções para o Visão de saúde ampla/limitada; positiva negativa (ver conceito de saúde)
problema
6 – Acções de saúde sexual
Acções colectivas/ individuais; acções para mudar o estilo de vida/ condições de vida; acções
directas/ indirectas
7 – Conceito de saúde
 Conceito negativo e limitado: ausência de doenças sexuais e gravidez não desejada e
apenas a discussão dos estilos de vida relacionados com as doenças;
 conceito positivo e limitado: a sexualidade está limitada aos estilos de vida mas é vista
não só com possíveis consequências negativas (doenças sexualmente transmitidas e
gravidez não desejada) mas também relacionada com o prazer e uma consequência natural
do desenvolvimento humano;
 conceito negativo e amplo: estás limitado à ausência de doenças sexuais e gravidez não
desejada mas inclui na sua discussão os estilos de vida e as condições de vida
(publicidade, stress, desemprego, etc.)
 conceito positivo e amplo: a sexualidade é vista como geralmente positiva mas podendo
em certas situações ter consequências negativas e pensada como sendo condicionada
pelos estilos de vida e condições de vida.
8–
Mudanças
n a Se é o professor ou os alunos quem coloca a ideia ou proposta para discussão e quem toma a
participação dos alunos
decisão final nas várias fases do projecto: entrada para o projecto; escolha do tópico geral;
aspectos do tópico seleccionado; investigações; visões; acções e avaliação.
9 – Mudanças mais Mudanças nos comportamentos, atitudes, valores ou comportamentos dos alunos (referidas
marcantes
nos diários do Observador e Diário de Aula)
Área de análise 2 – Implicações do projecto nos alunos
10 – Desempenho dos Organização do conteúdo; organização gráfica; uso do computador para processamento de
alunos no envio de material texto ou tratamento estatístico simples; máquina fotográfica digital; filmes vídeo e elaboração
para publicar online
de páginas Web.
11 – Compromisso com a Empenho na estruturação e projecto de educação sexual e no seu desenvolvimento
educação sexual
sustentado
Área de análise 3 – Imagem da escola
12 – Dinamismo
Forma de integração do projecto nas actividades da escola; número de turmas envolvidas;
extensão e alcance do projecto
13 – Co-parcerias
Identificação dos colaboradores e tipo de colaboração
14 – Abertura do escola ao Participação da comunidade em actividades/ acções na escola ou dos alunos/ professores do
meio
projecto em actividades/ acções da comunidade
Área de análise 4 – Envolvimento dos pais
15 – Notificação
Tiveram que dar permissão/ foram informados/não foram informados
16 – Colaboração
Na planificação das actividades; formação de professores; reuniões de pais e professores, etc.

Os critérios utilizados para a elaboração das diferentes categorias serão clarificados na
análise dos resultados (capítulo IV), a propósito do enquadramento conceptual dos dados
recolhidos no estudo, que serão apresentados de uma forma anónima, mas com descrições
profundas dos aspectos mais significativos referidos.
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CAPÍTULO IV
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1.Introdução
A apresentação e discussão dos resultados dos três estudos sequenciais que integram
esta investigação serão sistematizadas em três subcapítulos distintos, mas complementares,
cuja organização descritiva enfatizará a influência dos estudos antecedentes na definição e
alcance da investigação dos estudos posteriores.
Neste âmbito, depois desta breve introdução (4.1), este capítulo apresenta e discute os
resultados do estudo exploratório (4.2). Primeiro serão referidos e analisados os dados
relacionados com a origem, concepção, implementação e avaliação da sequência de actividades
ou projectos de educação sexual no 3º ciclo e no ensino secundário nas escolas do Distrito de
Braga e as modificações que é necessário introduzir para tornar a educação sexual na
comunidade escolar, orientada para a acção e participação, com utilização das novas tecnologias
de informação e comunicação (TIC). Os dados recolhidos junto dos médicos e psicólogos que
colaboraram com estes professores serão apresentados em simultâneo para complementar as
informações dos primeiros. Depois, serão descritas e analisadas as percepções que esses
professores tinham sobre os conhecimentos, atitudes, valores e comportamentos da sexualidade
dos adolescentes e discutidas as possíveis relações existentes entre as suas práticas de
educação sexual e as suas percepções sobre a sexualidade dos adolescentes. Tal como
anteriormente, as percepções dos médicos ou psicólogos serão referidas em conjunto com as
dos professores.
Em seguida, serão descritos e analisados os resultados do segundo estudo, desenvolvido
durante a formação contínua de professores. A descrição dos resultados realçará as mudanças
nas concepções e práticas dos professores durante a implementação da educação sexual
orientada para a acção e participação com utilização das TIC (4.3).
Para terminar, será utilizado o mesmo tipo de descrição e análise para os resultados do
último estudo focado no processo de aprendizagem dos alunos: “Projecto Piloto de Educação
Sexual baseado na Abordagem S – IVAM com Utilização de TIC” (4.4).
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4.2. Estudo 1 – Questões pedagógicas e abordagens práticas dos professores
e médicos ou psicólogos que com eles colaboraram, sobre a educação sexual
e percepções sobre a sexualidade dos adolescentes
Este subcapítulo parte da descrição e análise da concepção, implementação e avaliação
dos projectos ou actividades de educação sexual realizados pelos professores e médicos e/ou
psicólogos envolvidos neste estudo e das suas visões para o futuro da educação sexual no 3º
ciclo e ensino secundário, para terminar com as suas percepções sobre a sexualidade dos
adolescentes e algumas possíveis implicações dessas percepções nas suas práticas de educação
sexual na comunidade escolar.
A primeira secção (4.2.1) refere-se à origem, concepção, implementação, participação e
competência de acção dos alunos envolvidos, evidências de mudança na comunidade escolar,
dilemas e barreiras enfrentados pelos professores e visões dos professores e médicos ou
psicólogos em relação à implementação da educação sexual na comunidade escolar no futuro.
A segunda secção (4.2.2) descreve e discute os resultados relacionados com as
percepções dos professores e dos médicos ou psicólogos que com eles colaboraram, sobre a
sexualidade dos adolescentes (desenvolvimento psico-sexual na puberdade e o namoro na
adolescência, contracepção e a prevenção do VIH/SIDA e de outras doenças de transmissão
sexual, sistema de apoio à saúde sexual dos adolescentes e os principais dilemas sexuais dos
adolescentes) e sobre outros aspectos relacionados com a sexualidade de adolescentes e adultos
(relações interpessoais/igualdade entre os sexos, homossexualidade, aborto, prostituição,
assédio sexual, pedofilia e outras parafilias e disfunções sexuais e terapias associadas). Terminase com a análise das possíveis associações entre as práticas desses educadores e as suas
concepções sobre a sexualidade dos jovens.

4.2.1. Questões pedagógicas e abordagens práticas dos professores e
médicos ou psicólogos que com eles colaboraram, sobre a educação sexual
Esta secção está dividida em quatro subsecções. A primeira refere-se à concepção e
caracterização do projecto ou actividades de educação sexual realizados (4.2.1.1). Na segunda
faz-se a caracterização das actividades desenvolvidas (4.2.1.2). A terceira (4.2.1.3) inclui a
avaliação das actividades ou projectos de educação sexual realizados, nomeadamente, o tipo de
participação e competência de acção dos alunos envolvidos nesse processo de aprendizagem, as
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evidências de mudança nas atitudes, comportamentos ou conhecimentos dos pais, professores e
auxiliares de acção educativa como consequência da educação sexual na comunidade escolar e
os dilemas e barreiras enfrentados pelos professores durante a implementação da educação
sexual na comunidade escolar. A quarta e última secção (4.2.1.4) refere-se às visões dos
professores e médicos ou psicólogos, que com eles colaboraram, em relação à implementação
da educação sexual na escola no futuro.

4.2.1.1. Concepção e caracterização dos projectos ou actividades de educação sexual no 3º
ciclo e no ensino secundário nas escolas do Distrito de Braga
As percepções dos professores e médicos/ psicólogos que com eles colaboraram sobre a
concepção e caracterização dos projectos ou actividades de educação sexual que foram
realizados entre 2000 e 2003 (anos lectivos 2000/01 a 2002/03) no 3º ciclo e ensino
secundário nas escolas do Distrito de Braga mostrou várias origens, concepções e formas de
operacionalização da educação sexual na comunidade escolar.
4.2.1.1.1. Origem dos projectos ou actividades de educação sexual
Aproximadamente em metade das escolas (46,0% das entrevistas a professores – 46,0%
Ep) verificou-se que a origem das actividades ou projecto de educação sexual foram as
disciplinas de Ciências Naturais (8º ano de escolaridade antes da reorganização curricular e 8º
ou 9º depois da reorganização curricular) (Ep1, Ep6, Ep8, Ep14, Ep18, Ep21, Ep22, Ep32,
Ep33, Ep34, Ep35, Ep36, Ep41, Ep55, Ep57, Ep58, Ep61, Ep68, Ep69, Ep70, Ep72, Ep74,
Ep77, Ep79, Ep80, Ep82, Ep87) e de Ciências da Terra e da Vida (11º ano) (Ep3, Ep4, Ep7,
Ep20, Ep25, Ep28, Ep38, Ep40, Ep49, Ep62, Ep66, Ep67, Ep75) (quadro 4.1).
Quadro 4.1: Origem da educação sexual no 3º ciclo e no ensino secundário nas escolas do Distrito de Braga
(N = 87)
Origem do projecto
f
%
O professor trabalha tópicos de educação sexual no programa de Ciências Naturais (8º ano) ou de
Ciências da Terra e da Vida (11º ano) que lecciona.
40 46,0
O professor, grupo disciplinar ou Órgãos de Gestão da escola decidem implementar a educação
sexual por se ter tornado obrigatória.
16

18,4

O professor escolhe fazer formação contínua de professores em educação sexual e implementa um
projecto, porque é uma das componentes da formação.
10

11,5

O professor trabalha tópicos de educação sexual em Educação Moral e Religiosa Católica.

9

10,3

O professor trabalha a educação sexual dentro da dinâmica da Escola Promotora de Saúde (EPS).

8

9,2

O professor trabalha a educação sexual porque é uma das áreas da Formação Cívica ou da Área de
Projecto que lecciona.
4

4,6
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A maior parte desses professores ao descrever como surgiram as actividades de educação
sexual no âmbito da disciplina de Ciências da Naturais, chamou a atenção para as sucessivas
modificações que têm ocorrido no programa dessa disciplina a nível dos tópicos relacionados
com o sistema reprodutor e a prevenção de doenças sexualmente transmitidas e para a
localização desses tópicos no âmbito do programa.
Antes de 1992, no 3º ciclo, o sistema reprodutor não fazia parte do programa nacional de
Biologia. A sua abordagem aparecia, pela primeira vez no 10 º de escolaridade. No 9º ano do
ensino unificado, o programa nacional da Disciplina de Biologia, designado “Biologia: o Homem
e a Saúde” estava organizado a partir de dois temas principais: a saúde como resultante de um
equilíbrio biológico e a doença como ruptura de um equilíbrio biológico. No primeiro tema, havia
exclusivamente a exploração da “alimentação equilibrada” como um factor condicionante do
equilíbrio biológico. Dentro deste, a partir do tópico “as necessidades alimentares e o
organismo” ensinavam-se como noções prévias para a digestão e metabolismo o aparelho
digestivo, o sistema circulatório, o sistema linfático, o aparelho respiratório, o aparelho urinário, o
esqueleto e os músculos esqueléticos e o sistema nervoso. Isto é, até ao 9º ano de escolaridade
os alunos tinham a possibilidade de ficar a compreender as noções básicas associadas a todos
os sistemas do organismo humano excepto ao sistema reprodutor. No segundo tema,
considerava-se que entre os vários factores condicionantes da ruptura do equilíbrio biológico
estavam os vírus e as bactérias. Dentro deste contexto, trabalhava-se, às vezes e apenas muito
sucintamente, a infecção pelo VIH/SIDA e outras doenças sexualmente transmissíveis (ver por
exemplo, alguns dos manuais escolares mais utilizados na altura como Roque e Castro, 1985;
Lima e Freitas, 1989). No 9º ano também havia, nessa altura, a disciplina de Saúde que
abordava, entre outros tópicos, “A saúde e o indivíduo” onde se incluíam as doenças hereditárias
sem nunca se ter falado previamente de qualquer tópico relacionado com a reprodução (ver, por
exemplo, os manuais escolares de Reis, 1981; Galo, Pinotes, Batista, 1990).
No 10º ano de escolaridade o programa nacional de Biologia incluía dois temas principais:
o estudo da célula e a reprodução dos seres vivos e a hereditariedade. No segundo tema, os
alunos trabalhavam pela primeira vez no ensino formal o ciclo biológico do homem, depois de
terem aprendido os processos de reprodução assexuada e sexuada e o ciclo biológico dos
vegetais. Dentro do ciclo biológico do homem eram leccionados os seguintes temas: aparelhos
reprodutores masculino e feminino, estrutura do testículo e do ovário, gametogénese; regulação
e funcionamento do aparelho reprodutor masculino e feminino; desenvolvimento embrionário,
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nascimento e amamentação. Posteriormente, este programa passou para o 11º ano de Biologia.
Quer no 10º ano, quer no 11º ano vários manuais escolares sugeriam como actividades para a
leccionação deste tema a utilização de prática laboratorial para dissecção de duas cobaias, ratos
ou coelhos, macho e fêmea, para observar o aparelho sexual masculino e feminino de um
mamífero (ver, por exemplo, os manuais escolares de Roque, Castro, 1982; Freitas, Lima,
1985). Até esta época não havia em Portugal no ensino formal qualquer alusão a métodos
contraceptivos e as referencias à prevenção de DSTs eram muito pontuais e reduzidas.
Em 1992, no contexto da Reforma Curricular em curso, o conteúdo da disciplina de
Biologia de 9º ano anteriormente descrito, sofreu uma reorganização e foi antecipado para o 8º
ano de escolaridade, fazendo parte do programa da nova disciplina de Ciências Naturais para o
3º ciclo do Ensino Básico (7º e 8º ano de escolaridade). No Plano de Organização do Ensino
Aprendizagem da disciplina para o 8º ano (Ministério da Educação, 1992) pode ler-se que no 8º
ano de escolaridade a última unidade do tema organizador do programa “Regulação e
Conservação do Organismo” é a “Transmissão da Vida”. Esta última unidade está dividida em
dois tópicos principais: aspectos biológicos e fisiológicos da reprodução (fisiologia geral do
sistema reprodutor humano, ciclos sexuais, fecundação e bases fisiológicas da contracepção) e
doenças sexualmente transmissíveis.
Todos os professores da disciplina de Ciências Naturais do 8º ano entrevistados
expressaram uma crítica negativa à extensão do programa e à falta de tempo para leccionar os
tópicos relacionados com o sistema reprodutor. A estratégia que usaram para leccionar esta
unidade foi não leccionar uma ou mais unidades anteriores para deixar algumas aulas, que não
são consideradas suficientes pela maior parte dos professores, para ensinar os aspectos do
currículo nacional relacionados com a transmissão da vida. Cerca de metade dos professores de
Ciências entrevistados referiram que o programa apenas faz referencia à componente biológica
da sexualidade, que é geralmente a que é leccionada. A outra metade dos professores, embora
concorde com todas as criticas anteriores, interpreta o programa como uma base para a
educação para a saúde que considera ser a finalidade do programa.
Na realidade, o programa oficial Português em análise orientava-se para uma extensão da
componente biológica à promoção da saúde sexual e reprodutiva porque indicava como um dos
objectivos dessa unidade “compreender a sexualidade como uma das dimensões mais sensíveis
da personalidade humana” (ME, 1992, p.28) e descrevia nas observações/ sugestões
metodológicas o seguinte: “A pesquisa dos meios de contracepção constitui uma aplicação
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directa das noções de fisiologia. Salientar particularmente a necessidade de respeitar o
calendário que os métodos hormonais implicam. Na regulação de nascimentos, objecto da
contracepção, deve ser salientado o sentido do respeito pela vida e o das responsabilidades
individuais e sociais. [Deve-se promover o] diálogo com técnicos de Saúde, ou outras entidades
qualificadas, no sentido de esclarecer problemas relativos à sexualidade. As doenças
sexualmente transmissíveis não deverão ser objecto de longas monografias independentes. Uma
perspectiva geral sucinta sobre os sintomas e os seus agentes, orientará o estudo para o modo
de transmissão, contagiosidade, consequências a longo prazo e sua cronicidade. As
probabilidades de sucesso dos tratamentos actuais e o prognóstico final serão indicados.
Sensibilizar para a necessidade de se assumir uma atitude responsável face a este tipo de
doenças. De evitar, contudo, abordagens moralizadoras” (ME, 1992, p.28, 29).
Posteriormente, com a reorganização curricular, os mesmos tópicos começaram a ser
leccionados no fim do 8º ano ou no início do 9º ano, dependendo da decisão das escolas.
Segundo as orientações curriculares para as Ciências Físicas e Naturais do 3º ciclo (Ministério
da Educação 2001b) no tema organizador “Viver melhor na terra” deverá ser leccionada a
unidade “Transmissão da vida” com dois temas principais: bases fisiológicas da reprodução e
noções básicas de hereditariedade. Na data em que as entrevistas foram realizadas os
professores referiram que nas suas escolas essa unidade estava prevista para o 9º ano de
escolaridade. Nenhum dos professores entrevistados tinha leccionado ainda este novo currículo.
Os professores de Ciências da Terra e da Vida do 11º ano de escolaridade (antes da
reorganização curricular) também explicaram como introduziam os tópicos relacionados com a
educação sexual. Tal como nos professores anteriores, o manual escolar e o programa parecem
condicionar exclusivamente a sequência e âmbito dos tópicos do ciclo biológico ensinados.
Muitas vezes, os professores enfatizaram a necessidade de se aprofundar mais o conhecimento
científico factual com aplicação na vida do dia-a-dia em detrimento de conhecimento científico
complexo que não tem aplicação directa na vida.
Este programa de Ciências da Terra e da Vida (Ministério da Educação, 1992) estava
enquadrado no contexto geral da Reforma Curricular, cujos princípios e orientações básicas
foram definidos pela Lei de Bases do Sistema Educativo e posteriormente concretizados no
Decreto-Lei nº 286/89. A unidade programática designada por “Continuidade da vida:
reprodução” inclui como temas principais a “reprodução assexuada” (continuidade genética) e a
“reprodução sexuada” (variabilidade genética). Dentro deste último tema, depois da leccionação
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da fecundação, meiose e da complementaridade da meiose e fecundação, como fonte de
variabilidade genética, é leccionado o ciclo biológico do homem (cariótipo humano, sistema
reprodutor, gametogénese, ciclos sexuais, regulação do sistema reprodutor do homem e da
mulher e fecundação).
Em síntese, nesta fase do desenvolvimento da reforma curricular, a aprendizagem dos
métodos contraceptivos e a prevenção de DSTs restringia-se ao 8º ano de Ciências Naturais. É
de realçar que embora os programas não façam referencia à dimensão do prazer quando se fala
de sexualidade, 28,0% dos professores do 8º de escolaridade de Ciências Naturais e de Ciências
da Terra e da Vida do 11º ano fizeram uma alusão clara a essa dimensão da sexualidade
humana na exploração do programa, mas apenas quando eram levantadas questões pelos
alunos.
Actualmente, o programa do ensino complementar de Biologia e Geologia do Curso
Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologia (Ministério da Educação, 2005a) não contempla
nenhum módulo que integre tópicos relacionados com a reprodução humana e a saúde sexual e
reprodutiva. A única possibilidade dos alunos no ensino secundário tratarem a nível disciplinar
este tema, é escolherem a disciplina de Biologia no 12º ano que é opcional para esse Curso.
É importante referir que algumas vezes (em 25,9% dos casos) embora a origem das
actividades ou projecto de educação sexual fosse a disciplina de Ciências Naturais, a maior parte
das actividades foram realizadas no âmbito da Formação Cívica (Ep41 e Ep68), da Área de
Projecto (Ep34, Ep61 e Ep87) ou do Gabinete de Apoio aos Alunos da escola (Ep1 e Ep21).
A segunda origem dos projectos ou actividades de educação sexual foi a decisão do
professor, Grupo Disciplinar ou Órgãos de Gestão da escola fazerem educação sexual por se ter
tornado obrigatória na comunidade escolar (18,4%, quadro 4.1) (Ep13, Ep23, Ep26, Ep29,
Ep31, Ep37, Ep39, Ep48, Ep50, Ep52, Ep59, Ep60, Ep81, Ep83, Ep85, Ep86). Em alguns
casos as actividades ou projecto de educação sexual com esta origem foram implementados em
simultâneo nas disciplinas e noutras actividades extracurriculares (12,5%) (Ep13 e Ep81).
Noutros casos, os projectos com esta origem foram desenvolvidos em Formação Cívica e
outras actividades curriculares e extracurriculares (12,5%) (Ep23 e Ep50) e na Área – Escola ou
Área Projecto (43,8%) (Ep29, Ep37, Ep39, Ep48, Ep83, Ep85 e Ep86). A razão principal por esta
opção é os professores considerarem que é a forma de integração da educação sexual mais
adequada uma vez que o currículo de ciências não o faz de uma forma contínua ao longo da
escolaridade.
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A decisão de se implementar a educação sexual na comunidade escolar por se ter tornado
obrigatória, também passou pela criação de Gabinetes de Apoio ao Aluno no âmbito da educação
para a saúde ou especificamente no âmbito da educação sexual, dinamizados em conjunto com
actividades extracurriculares (31,3%) (Ep26, Ep31, Ep52, Ep59 e Ep60).
Alguns dos projectos cuja origem foi esta decisão de desenvolver projectos de educação
sexual por ser obrigatório na comunidade escolar eram altamente estruturados e incluíram um
grande número de alunos, professores e o envolvimento dos pais. As estruturas hierárquicas da
escola foram todas mobilizadas e o projecto começou pelo órgão hierárquico mais elevado, o
Conselho Pedagógico. A estratégia de implementação do projecto foi tipicamente top-down,
numa organização contextual ampla, onde a escola inteira e a comunidade externa à escola
foram incluídas na educação sexual, mas onde existia um baixo grau de participação dos
alunos. Praticamente em todas as fases do projecto eram os professores que sugeriam ou os
professores e alunos que sugeriam, mas as decisões finais sobre a entrada dos alunos para o
projecto, os temas a tratar e o tipo de actividades e avaliação a realizar eram decisões do
professor (ver posteriormente figura 4.7, EpAP48).
A formação contínua de professores surgiu como a terceira origem da educação sexual na
comunidade escolar (11,5%, quadro 4.1). Esta formação, voluntária, geralmente realizada na
modalidade de Oficina de Formação, exigia como uma das componentes da formação a
planificação e implementação de um projecto de educação sexual nas escolas dos professores
envolvidos. Uma das entidades responsáveis pela formação foi a Associação para o Planeamento
Familiar (APF) (Ep2, Ep43). O Centro de Área Educativa do Porto – CAE Porto – (Ep53) também
foi escolhido por alguns professores para a sua formação. O objectivo dessa formação era a
formação de professores que replicariam a formação recebida na sua escola com outros
professores.
Noutros casos, a formação foi feita por solicitação individual dos professores, de um grupo
de professores ou dos Órgãos de Gestão da escola aos Centros de Formação de Escolas que
convidaram psicólogos e médicos, com certificados de formadores. Esses formadores
desenvolveram a formação de professores como um caso isolado (Ep9, Ep10, Ep42, Ep51,
Ep54) ou tentando criar uma rede de formação e colaboração entre as escolas do mesmo
concelho (Ep56, Ep78).
A quarta origem dos projectos ou actividades de educação sexual foi a disciplina de
Educação Moral e Religiosa Católica (10,3%, quadro 4.1). Os professores desenvolveram os
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tópicos do programa relacionados com a educação sexual (Ep11, Ep12, Ep16, Ep17, Ep19,
Ep27, Ep71, Ep84) ou pediram autorização eclesiástica e fizeram educação sexual como um
prolongamento do programa da disciplina, ocupando praticamente todas as aulas com essa área
(Ep63).
A quinta origem da educação sexual na comunidade escolar foi a dinâmica do projecto de
promoção e educação para a saúde da escola (PPES) (9,2%, quadro 4,1) (Ep5, Ep24, Ep30,
Ep44, Ep45, Ep64, Ep65, Ep73). Uma das professoras entrevistadas (Ep64) descreveu de uma
forma pormenorizada a dinâmica evolutiva do projecto da escola como escola promotora de
saúde até optarem por um projecto de escola cuja principal dimensão da promoção da saúde é o

ethos da escola e as actividades voluntárias desenvolvidas exclusivamente numa área não
curricular (não obrigatória) em actividades extra-curriculares, tais como, conferências feitas por
especialistas da saúde ou de relações inter-pessoais. Os temas para estas actividades eram
seleccionados após sondagem aos alunos da escola (caixa de perguntas anónimas) e os alunos
inscreviam-se voluntariamente para participar. Em simultâneo existia na escola um Gabinete de
Apoio aos Alunos onde podiam recorrer para consulta médica uma vez por semana ou como
fonte de informação para a educação para a saúde:
Quando aderimos à RNEPS tinha vários projectos. O primeiro ano foi muito interessante lá na escola
porque havia montes de projectos. (…) Alguns eram Clubes, outros não. (…) Depois o que aconteceu
foi que diminuíram os clubes, começaram os trabalhos da Área - Escola que se começaram a integrar
no projecto da EPS. (…) Lá na escola, há 3 anos, há médica semanal e uma enfermeira num
Gabinete de atendimento aos alunos. (…) A escola organizava acções de formação e os alunos
inscreviam-se voluntariamente para assistir. (…) As acções eram para todos. (Ep64, p.1821-1822).

Nos outros casos, eram organizadas actividades específicas de educação sexual,
desenvolvidas durante uma semana dentro das várias disciplinas do currículo escolar e/ ou em
actividades extra-curriculares durante essa semana (Ep05, Ep24).
A última origem dos projectos ou actividades de educação sexual foram as áreas
curriculares não disciplinares de Formação Cívica e Área de Projecto ou a Área - Escola antes da
reorganização curricular (4,6%, quadro 4.1), em que o professor decidiu trabalhar a educação
sexual porque é uma das áreas possíveis a ser contemplada (Ep15, Ep46, Ep47, Ep76).
Os extractos das entrevistas seguintes, tipificam a maneira como a maior parte dos
professores entrevistados decidiu implementar a educação sexual na Área- Escola e na
Formação Cívica:
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A Área- Escola ocupava quase sempre o 2º e o 3º períodos. Era normalmente dentro do tempo de
aulas que os alunos eram levados pelo professor para assistir às palestras. (…) Dentro da Área –
Escola não eram só os de Ciências (…) Quando apresentámos o tema no Concelho de Turma já
levamos o projecto, claro depois de ouvidos os alunos, porque ouvíamos sempre os alunos. A Área –
Escola deveria começar pelos alunos (Ep46, p.1216-1221).
Ocupei o espaço de Formação Cívica, fiz menos outras coisas e fiz educação sexual. (…) Sentei-me
com alguns directores de turma do sétimo ano. Não agarraram o projecto todo, mas fizeram muitas
das actividades que eu mostrei. Acharam-nas muito interessantes. (…) Tentei, na mesma, fazer com
que os alunos me mostrassem qual era o professor com perfil indicado para trabalhar com eles, ou
antes, se eram adultos ou não. Eles gostavam que fossem também adolescentes. Tentei fazer um
despoletar do centro de interesses. Trabalharam aquilo que quiseram mas, forçosamente, foram
pedir as mesmas coisas: DSTs, prevenção da gravidez e o amor. (Ep76, p.2051-2052).

As narrativas anteriores sintetizaram algumas das barreiras que têm sido encontradas
pelos professores na implementação da educação sexual na Formação Cívica e Área de Projecto:
a coordenação entre professores; a falta de material didáctico e a dificuldade em aumentar a
participação dos alunos nas várias fases do projecto educativo. A referencia à educação de pares
como um desejo expresso pelos alunos também é várias vezes referido por outros professores.
4.2.1.1.2. Caracterização da concepção e implementação dos projectos ou actividades de
educação sexual
A forma de integração das actividades ou projecto de educação sexual no contexto escolar
apresentam diferenças em função da maneira como surgiu o projecto. O quadro 4.2 indica como
foi feita a integração da educação sexual nas áreas curriculares disciplinares e não disciplinares
e na área de “actividades de enriquecimento do currículo” ou outras áreas afins.
Quando a origem da educação sexual foi as aulas de Ciências Naturais (8º ano de
escolaridade) ou de Ciências da Terra e da Vida (11º ano de escolaridade) (n=40), os
professores não tiveram a colaboração de outras disciplinas e a maior parte (7,5% e 60,0%
respectivamente antes e depois da reorganização curricular) optou por complementar as
actividades da disciplina com “actividades de enriquecimento do currículo” (conferências ou
palestras, mesas redondas, workshops e “clubes” ou “núcleos de alunos”). Uma percentagem
bastante menor desses professores optou por complementar a educação sexual das aulas de
Ciências ou CTV com a Formação Cívica (12,5%), um Gabinete de Apoio aos Alunos (7,5%) e
Área – Escola (5,0%) ou Área de Projecto (2,5%).
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Quadro 4.2: Integração da educação sexual nas áreas da escola em função da origem do projecto (N = 87)
Programa
de Ciências
da Natureza
ou de
Ciências da
Terra e da
Vida (n=40)
f
%
2
5,0

Origem das actividades ou projecto de educação sexual
Decidem
Componente Programa de Dinâmica do
Área da
implementar
da formação Educação
projecto da
Formação
educação
contínua de Moral e
Escola
Cívica ou da
sexual por se professores Religião
Promotora de Área Projecto
ter tornado
(n= 10)
Católica
Saúde (EPS) (n= 4)
obrigatória
(n= 9)
(n= 8)
(n= 16)
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
8
50,0
4
50,0
1
25,0

3

7,5

8

50,0

Área de Projecto (n=6)
Formação Cívica (n= 17)
Actividades de
Enriquecimento do
currículo (e.g. Clubes,
conferências) (n=48)
Gabinete de Apoio aos
Alunos (n=17)

1
5

2,5
12,5

2
3

12,5
18,8

1
5

10,0
50,0

24

60,0

7

43,8

8

80,0

2

3

7,5

5

31,3

2

20,0

Disciplinas (n=78)
 Ciências Naturais/
Ciências da Terra e da
Vida (n=67)
 Est.Sociais/ Hist./
Geografia (n=11)
 Português (n=10)
 Inglês,/Franc (n=10)
 Mat/ Econ. (n=9)
 Ed. Física (n=8)
 Exp. Plástica (n=7)
 Ed.Moral RC(n=16)
 Filosofia/ Psic.(n=1)

40

100

15

75,0

7

40

100

13

81,3

5
5
5
5
4
5
4
1

31,3
31,3
31,3
31,3
25,0
31,3
25,0
6,3

Integração da educação
sexual nas áreas da
escola

*Área-Escola (n=15)
*Act. de Complemento
Curricular - clubes (n=4)
*Conferências (n=16)

1

10,0

3
4

37,5
50,0

1

25,0

1
2

12,5
25,0

1
2

25,0
50,0

22,2

5

62,5

2

50,0

2

22,2

4

50,0

1

25,0

70,0

9

100

6

75,0

1

25,0

5

50,0

2

22,2

6

75,0

1

25,0

2
2
2
1
1

20,0
20,0
20,0
10,0
10,0

3

30,0

100

3
2
2
2
2
1
1

37,5
25,0
25,0
25,0
25,0
12,5
12,5

1
1
1
1
1
1
1

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

9

*Áreas curriculares e não curriculares existentes antes da reorganização do actual sistema educativo.

Quando a origem ou actividades de educação sexual foi as aulas de Educação Moral e
Religiosa Católica (n=9), só 22,2% dos professores optou por complementar a formação na
disciplina com “actividades de enriquecimento do currículo”, Gabinete de Apoio aos Alunos ou
aulas de Ciências Naturais ou CTV .
Finalmente, quando a origem ou actividades de educação sexual foi os professores
decidirem implementar a educação sexual por se ter tornado obrigatória (n=16), desenvolverem
o projecto como uma das componentes da formação contínua de professores (n=10), optarem
como origem para a educação sexual pela RNEPS (n=8) ou organizarem a educação sexual a
partir da Formação Cívica ou Área de Projecto (n=4) o padrão de integração da educação sexual
foi semelhante nos quatro, embora distinto dos dois primeiros descritos. Em primeiro lugar,
quando a educação sexual teve estas origens houve uma maior aposta na integração de várias
disciplinas: Ciências Naturais ou Ciências da Terra e da Vida (respectivamente para cada uma
das origens acima descritas 81,3%, 50,0%, 75,0% e 25,0%); Estudos Sociais ou História ou
Geografia (respectivamente 31,3%, 20,0%, 37,5% e 25,0%); Português (respectivamente 31,3%,
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20,0%, 25,0% e 25,0%); Inglês ou Francês (respectivamente 31,3%, 20,0%, 25,0% e 25,0%),
Matemática ou Economia (respectivamente 31,3%, 10,0%, 25,0% e 25,0%); Educação Física
(respectivamente 25,0%, 10,0%, 25,0% e 25,0%); Expressão Plástica (respectivamente 31,3%,
0%, 12,5% e 25,0%); Educação Moral e Religiosa Católica (respectivamente 25,0%, 30,0%, 12,5%
e 25,0%) e Filosofia ou Psicologia (6,3% apenas na primeira origem descrita).
Em segundo lugar, houve um número maior de professores que recorreram ao Gabinete
de Apoio aos Alunos da escola (respectivamente para cada uma das origens acima descritas
31,3%, 20,0%, 50,0% e 25,0%).
Em terceiro e último lugar, esses professores usaram também como fonte de integração
as áreas já referidas na primeira origem: a Área – Escola (respectivamente para cada uma das
origens acima descritas 50,0%, 0%, 50,0% e 25,0%); as actividades de complemento curricular
(respectivamente 0%, 0%, 37,5% e 0%); conferências (respectivamente 50,0%, 0%, 50,0% e
25,0%); Área de Projecto (respectivamente 12,5%, 10,0%, 12,5% e 25,0%); Formação Cívica
(respectivamente 18,8%, 50,0%, 25,0% e 50,0%) e, principalmente, “actividades de
enriquecimento do currículo”.
Na realidade, independentemente da origem das actividades ou projecto de educação
sexual, houve um grande número de professores que optou pelas “actividades de
enriquecimento do currículo” como uma das formas de integração da educação sexual na
comunidade escolar: 60,0% dos professores cuja origem da educação sexual foi a disciplina de
Ciências Naturais ou CTV; 43,8% dos que a decidiram implementar por se ter tornado
obrigatória; 80% dos que a desenvolveram como uma das componentes da formação contínua
de professores; 22,2% dos professores de Educação Moral e Religiosa Católica; 62,5% dos
professores cuja origem foi a RNEPS e 50,0% dos professores que organizaram a educação
sexual a partir da Formação Cívica ou Área de Projecto.
Estas actividades incluíram a organização de Clubes de Ciências ou de Saúde, cuja origem
foi, muitas vezes, a introdução ou manutenção na escola da dinâmica da Rede Nacional de
Escolas Promotoras de Saúde (RNEPS). Por vezes este “clubes” ou “núcleos” de alunos sugiram
independentemente da RNEPS apenas como uma resposta à organização das “actividades de
complemento curricular” (Desp. 141/ME/90) que se constituíam como um conjunto de
actividades não curriculares que se desenvolviam, predominantemente, para além do tempo
lectivo dos alunos e que eram de frequência facultativa. Esta “herança” fez com que estes
professores entrevistados continuassem a organizar “grupos nucleares”, de designação livre, a
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que geralmente chamavam “núcleo” ou “clube” que integravam nas suas actividades alunos,
professores, associações de alunos, especialistas e outros membros da comunidade de acordo
com um projecto do “grupo nuclear”. Este projecto era previamente apresentado ao Conselho
Pedagógico com a descrição do responsável e a descrição da natureza e objectivos do projecto,
da forma de organização interna, das actividades a desenvolver, do tempo semanal necessário,
do número de participantes, dos recursos materiais e humanos necessários e das formas e
momentos de avaliação das actividades, tal como anteriormente acontecia na organização de
actividades de complemento curricular (Diário da República, II Série, de 1 de Agosto de 1990).
O extracto seguinte descreve a dinâmica típica destes “grupos nucleares” inseridos no
projecto da RNEPS:
Eu peguei no projecto Escola Promotora de Saúde (…) o projecto também foi elaborado em conjunto
com o Centro de Saúde. (…) Quando era desenvolvido no 8º ano [o projecto de educação sexual],
todos os professores que lhes dessem aulas faziam parceria comigo e eu fazia ligação com os
cartazes e com a rádio escola. (…) Ligávamos a isso os planos curriculares do 8º ano. Quais eram as
razões? Primeiro, como ligávamos aos planos curriculares do 8º ano, já tinha a certeza que ia ter um
ou outro professor de Ciências para me ajudar no desenvolvimento do projecto. (…) Tínhamos
actividades paralelas. Por exemplo, eu tinha uma actividade na rádio escola. Então eu fazia equipas
de alunos, normalmente do 11º, 12º ano, fornecia-lhes montes de material (…) e ajudava-os a
preparar as sessões de rádio duas ou três vezes por semana. Faziam perguntas directas e quem
viesse à rádio responder em directo correctamente recebia uma t-shirt. (…) Os alunos estavam
sempre a perguntar aos Auxiliares de Acção Educativa quando era. Isto era ligado à Sida e hepatite B
e até ligado a outras doenças. Todos os anos fazíamos isso e dava sempre resultado. A Educação
sexual era mais restrita ás turmas. (Ep24, p.775-777).

Algumas escolas (5,0% do total) (Ep24, Ep30, Ep53, Ep64) descreveram este tipo de
interacção entre os vários “Clubes” ou “Núcleos” e as actividades curriculares disciplinares.
Nas outras escolas, essas “actividades de enriquecimento do currículo” ocorreram no
formato de conferências, palestras ou mesas redondas com especialistas convidados com ou
sem uma integração num projecto educativo contínuo. Os especialistas que colaboraram com os
professores geralmente foram médicos e/ou psicólogos. No plano curricular mais antigo e no
mais recente, a percentagem de professores que recorreram a estas actividades, em função do
total de professores, foram respectivamente (quadro 4.2): 7,5% e 60,0% dos professores que
implementam a educação sexual no programa de Ciências ou CTV; 50,0% e 43,8% dos
professores que decidiram implementar a educação sexual por se ter tornado obrigatória; 0% e
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80,0% dos professores que desenvolveram o projecto como uma das componentes da formação
contínua de professores; 0% e 22,2% dos professores de Educação Moral e Religiosa Católica;
50,0% e 62,5% dos professores cuja origem foi a RNEPS e 25,0% e 50,0% dos professores que
organizaram a educação sexual a partir da Formação Cívica ou Área de Projecto.
Nas entrevistas realizadas aos médicos que estabeleceram co-parceria com os professores
(Emed1-19), um dos aspectos de mais realce na análise da sua colaboração com as escolas foi,
precisamente, a sua participação nestas actividades. Os entrevistados descreveram o tipo de
temas que desenvolviam, as estratégias utilizadas, a sua percepção sobre o valor dessas
actividades na promoção da saúde sexual dos alunos e algumas barreiras profissionais na sua
participação (ver capítulo IV, ponto 4.2.1.2.6).
Geralmente por sugestão dos médicos, previamente à palestra, workshop ou mesa
redonda (geralmente constituída pelo médico e psicólogo e/ou professor da escola) existia um
levantamento das dúvidas dos alunos através de uma caixa de questões anónimas.
Um dos temas que é sempre focado pelos médicos quando o público-alvo são alunos do
3º ciclo são as dúvidas relacionadas com as modificações corporais na puberdade,
nomeadamente, o tamanho do pénis, das mamas, dor mamária nos rapazes e o seu
crescimento “anormal” e acne:
As questões do peso e do acne preocupam muito as raparigas. (Eméd7,p.2410). O tamanho do pénis
é das perguntas que mais fazem. Aquilo que nós tentamos nestas palestras e na consulta de
adolescência é explicar essas transformações. Estas idades são mais complicadas, penso que se nota
mais nas escolas, nos balneários, nas aulas de educação física, mas muitas vezes não fazem
perguntas directamente. Olhe, [motivo de consulta] é mais o crescimento da maminha nos rapazes...
Porque cresce no rapaz, cresce bastante na puberdade. (Eméd2,p.2316).

As questões relacionadas com o aparecimento da nova capacidade reprodutiva também
aparecem sempre. Nas raparigas, as questões são mais relacionadas com a menstruação,
nomeadamente com a menarca, irregularidades menstruais, dor pré-menstrual, utilização de
tampões e virgindade e o período fértil. Nos rapazes, as questões nesta área estão mais
relacionadas com as ejaculações nocturnas:
Algumas são perguntas muito simples “se é normal ter a menstruação não sei quantos dias”, “se é
normal que se atrase”, “se é normal sentir dores”, “se ter dores é sinal de alguma doença” (…) “se
podem lavar a cabeça”, “comer de tudo”,” se se pode tomar medicamentos”. Enfim, mil e uma
coisas… “se podem fazer ginástica”(…) Já alguém perguntou “se poderiam engravidar durante o
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período menstrual”. (Eméd5, p.2347). Uma das coisas que se fala várias vezes é porque é que usa o
penso ou os tampões (…) são as próprias mães que não as deixam usar tampões porque podem
perder a virgindade. (Eméd9, p.2456-2457).

Também são muito frequentes as preocupações associadas ao despertar do auto e heteroerotismo, nomeadamente relacionadas com os problemas nas relações interpessoais e
amorosas, a masturbação e a primeira relação sexual:
É engraçado que os alunos quando são questionados em relação à educação sexual também colocam
a questão da contracepção, mas não é a percentagem mais elevada, mesmo no ensino secundário. As
questões dos afectos, das relações são todas focadas (Eméd2, p.2314). A expressão da sexualidade
passa pela descoberta da parte pudica do corpo, da genital, etc. Apareceu há pouco tempo um pai
que me perguntou “Sra. Dra. eu pensei que era outra coisa, isto realmente, vi mais que uma vez.”,
estava preocupado, “O miúdo tem 18 meses, como é que ele se masturba?”, disse-lhe “Isto é normal,
faz parte do crescimento, é a maneira dele se relaxar, etc.”, “E se fizer isto no infantário, o que é que
vão dizer? Ainda pensam que se calhar ele vê isto em casa”. As pessoas estão muito desinformadas...
estes pais eram licenciados. A masturbação é um dos motivos de consulta. (…) Na última sexta-feira
um miúdo veio à minha consulta porque sonhava com coisas más, não dormia e passava a noite com
alterações de humor. Várias noites a dormir mal … (Eméd2, p.2316).

As perguntas sobre a primeira relação sexual surgem frequentemente no 3º ciclo. A
preocupação principal de ambos os sexos é “quando está certo ter a primeira relação sexual”,
depois as meninas preocupam-se mais em saber “se dói” e “se sangra” e os rapazes estão mais
preocupados em saber “como é uma relação sexual” e “se vão ou não ter um bom desempenho
no momento da cópula”:
Menos frequentemente surgem perguntas sobre o prazer sexual, nomeadamente, as
posições sexuais, sexo oral e anal, função do clítoris e erecção do pénis. Estas preocupações
surgem quase exclusivamente nas caixas de questões anónimas e só muito raramente em
público durante o debate. A atitude dos médicos perante a abordagens desse temas não é
uniforme. Um dos médicos entrevistados considerou que o prazer sexual não deve ser abordado
em grande grupo:
Nunca, nunca abordei [a dimensão do prazer sexual] .... seria risota geral se fosse abordada num
auditório, porque dentro da nossa cultura, não estou a ver a situação... Olhe, primeiro que tudo eu
acho que deviam dar formação aos professores, porque eu acho que é um tema extremamente difícil
de se tratar (Eméd1, p.2309).

Os outros médicos (94,8%) referiram que abordam o prazer sexual e o comportamento
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sexual nas palestras e no consultório respondendo às questões dos adolescentes. As perguntas
mais frequentes são: “a erecção do pénis, porque é que o clítoris dá prazer, as posições sexuais,
o que é o sexo anal, o que é isso do ponto G, esse tipo de perguntas” (Eméd15, p.2566). No
entanto, quando se trata de “sexo oral” e “sexo anal” o tipo de mensagem que os médicos
transmitem é diferente. No primeiro extracto o médico entrevistado considera que esse tipo de
práticas sexuais não é normal e alerta os alunos para a prevenção de DSTs se tais práticas
forem assumidas, enquanto nos outros a mensagem passada é que é um comportamento sexual
normal, desde que ambos desejem, mas não deve ser esquecida a prevenção (94,8%):
Fazem muitas perguntas [sobre o sexo oral e anal]. Não há nenhum médico ou enfermeira consciente
que vá indicar o sexo anal como uma forma primária de ter prazer sexual. Por exemplo, na escola
uma miúda fez-me esta pergunta: “Senhor doutor, no sexo oral se engolir esperma posso
engravidar?”. Perguntas dessa natureza. Nós então dissemos que a prática anal, não é uma prática
normal. Agora o acto sexual, como acto de prazer ou reprodutivo é uma relação, pénis - vagina, agora
se houver desvios isso deverá ser uma coisa posterior. (…) Agora há cuidados a ter, nós médicos aí já
temos de intervir. No caso de haver relações anais homem – mulher - cama tem que se mudar o
preservativo para depois se continuar a relação via vaginal, porque o preservativo poderá estar cheio
de fezes e haver transmissão de bactérias na vagina com infecções muito graves. (Eméd3, p.2330).
Só em palestras [é que os adolescentes fazem perguntas sobre o sexo oral e anal], os jovens e os
adultos não falam sobre isso com o médico de família, mesmo nas palestras eles não falam
directamente, eu é que vou mencionando, porque me apercebo o que eles querem. (Eméd4, p.2341).

A prevenção da gravidez na adolescência é um dos temas mais recorrentes. As dúvidas
dos alunos são sobre o período fértil, os métodos contraceptivos, os mitos sobre posições
sexuais ou situações em que não se engravida e, mais recentemente sobre a pílula de
emergência.
Foi pedido aos médicos, por todas as escolas, para falarem da prevenção de doenças de
transmissão sexual, especialmente a infecção pelo VIH/ SIDA como uma das componentes no
âmbito da educação sexual. As perguntas são geralmente focadas nos meios de transmissão e
prevenção e só muito raramente na epidemiologia e etiologia do síndrome.
Das cinco psicólogas entrevistadas nenhuma colaborou neste tipo de actividades. O seu
trabalho desenvolveu-se dentro da dinâmica do gabinete de psicologia da escola, na organização
do projecto e na formação de professores, funcionários e pais.
Na quase totalidade das entrevistas dos professores que referiram a existência de um
Gabinete de Apoio aos Alunos (15 das 17 entrevistas, quadro 4.2), a educação sexual foi
404

organizada utilizando o Gabinete como o pólo dinamizador principal das actividades.
O extracto da entrevista seguinte mostra o primeiro tipo de organização que se encontrou
nesses Gabinetes (17,7% do total de gabinetes). O Gabinete tem um horário para tirar dúvidas
aos alunos sobre qualquer tema de saúde, especialmente determinados temas que foram
identificados na escola como prioritários, fornecer e organizar material para o trabalho sobre
esses temas nas salas de aula, organizar “actividades de enriquecimento curricular” sob a
responsabilidade de professores (Ep2, Ep16, Ep65) e ter um médico ou enfermeiro, uma vez por
semana, para participar nas “actividades de enriquecimento curricular”, ajudar a resolver
problemas pessoais dos alunos e, se necessário, os encaminhar para consultas específicas no
Centro de Saúde ou Hospital da zona a que a escola pertence (Ep2, Ep16):
O gabinete chama-se mesmo "Gabinete de Promoção da Saúde" e trabalha três áreas: a educação
sexual, a alimentação e a higiene. (…) Como é que nós vamos funcionar? Os alunos podem colocar
questões anónimas! O grupo de professores reúne-se periodicamente, trata as questões e depois vai
ás turmas falar sobre elas. (…) Já pedimos ao Centro de Saúde e Hospital apoio (…) material,
conferências, acho que eles têm ali estágios de enfermagem, portanto, pretendíamos que numa ou
noutra altura os estagiários viessem à escola para estar no gabinete a dar apoio. (Ep2, p.35-36).

O segundo tipo de Gabinetes (Ep21, Ep64 e Ep76) (17,7%), tinha os mesmos objectivos
do primeiro, mas o Gabinete só estava aberto quando um profissional do Centro de Saúde,
médico ou enfermeiro, se deslocava à escola:
A médica que colabora ocupa ali o Gabinete um dia. Acima de tudo ela quer o anonimato de quem lá
entra e podem ser os alunos enviados por professores ou que se dirijam lá por iniciativa própria.
Depois terão consultas no Centro de Saúde. (…) Também vai dar apoio aos professores nas aulas de
Formação Cívica ou Ciências Naturais nos módulos de educação sexual (Ep76, 2060-2061).

No terceiro tipo de Gabinetes (47,1%), o Gabinete foi organizado para dar formação em
temas de educação sexual, que os alunos procuravam por três razões prioritárias: (1) para os
ajudar nas actividades na sala de aula; (2) como uma formação isolada que achavam
interessante receber; e (3) para os ajudar a resolver problemas pessoais ou de grupo. Estes
Gabinetes funcionavam apenas com professores (Ep1, Ep26, Ep42) com professores e alunos
monitores (Ep44) ou com professores e apoio do médico e/ou do psicólogo (Ep31, Ep43, Ep45
e Ep52):
Fizemos o projecto, adquirimos um espaço, alguns materiais, fizemos um concurso para dar um
nome ao espaço, ficou a chamar-se “Cantinho dos Afectos”. Durante o ano trabalharam lá alguns
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professores e a psicóloga, o espaço era aberto a quem quisesse aparecer e tínhamos actividades
organizadas para eles fazerem quando aparecessem. (Ep43, 1212-1213).

O quarto tipo de Gabinetes, apareceu em três entrevistas (17,7%). Nestas escolas o
gabinete era organizado exclusivamente com a função de dar apoio anónimo individualizado ou
em grupo a alunos que o procuravam voluntariamente, para serem ajudados a resolver
problemas pessoais (Ep59-60, Ep71):
No gabinete só estávamos duas pessoas eu [professora de Ciências Naturais], com a maior parte das
horas, e a professora D que é de Educação Moral Religiosa e Católica com quatro horas. (…) Os
temas principais são essencialmente a violência, problemas a nível de relacionamento interpessoal,
toxicodependência, delinquência juvenil e depois todos os outros problemas muito típicos da
adolescência em si que não são específicos desta zona. (…) Eu acompanhei durante essencialmente
o 2º período três casos durante muito mais tempo. (…) São problemas muito relacionados com as
relações interpessoais aqui na escola, mas principalmente familiares. Um aluno com problemas de
consumo de droga, outro caso, que penso se calhar o mais complicado dada a natureza e até a
complexidade da família, que é um aluno em que há uma crise de identidade muito grande a nível de
orientação sexual. (…) A ideia será mesmo continuar, até porque temos feito um contacto grande
entre a escola e a Comissão de Protecção de Menores. (Ep59-60, p.1710-1717).

Estas várias formas de integração da educação sexual na comunidade escolar descritas
pelos professores mostraram uma aplicação transparente e objectiva da Lei de Bases do
Sistema Educativo Português (LBSE) (Lei nº 46/86) que ajudou a concretizar nas escolas a Lei
nº 3/84 de 24 de Março, sobre a sob a Educação Sexual e Planeamento Familiar, onde se
definiu que é da responsabilidade do estado Português “garantir o direito à educação sexual
como componente do direito fundamental à educação” (artigo 1º). Por um lado, porque
operacionalizaram na prática o Artigo 28º da LBSE ao estabelecer nas escolas parcerias com os
Centro de Saúde e/ou Hospitais através para o desenvolvimento de “actividades de
enriquecimento do currículo” e/ou da participação como especialistas externos na Formação
Cívica e Área de Projecto definidas no Decreto – Lei 6/2001, de 18 de Janeiro como áreas que
contemplam os objectivos da educação sexual. Por outro lado, porque operacionalizaram a
educação sexual como uma área educativa transversal, como inicialmente foi preconizado pelo
artigo 47º da Lei de Bases que contemplava a sua inclusão na Formação Pessoal e Social e foi
mais tarde concretizada na Área – Escola (Lei nº 286/ 89, de 29 de Setembro, artigo 6º, nº1).
No ensino secundário, à medida que foi deixando de existir a Área – Escola, os
professores começaram a implementar a educação sexual exclusivamente através das áreas
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curriculares disciplinares ou nessas áreas e em conferências, mesas redondas ou workshops em
parceria com especialistas convidados ou a utilizar os Gabinetes de Apoio aos Alunos acima
descritos que abrangiam vários anos de escolaridade do 3º ciclo e ensino secundário (n=12).
Esta prática, antecipou o que foi posteriormente estabelecido no Decreto – Lei nº 74/2004 onde
se definiu que a educação para a cidadania é assumida como transversal em todas as
componentes curriculares (artigo 4º, alínea e) e que compete às escolas organizar e realizar,
valorizando a participação dos alunos, acções entre outras, de formação cultural, formação
cívica, de inserção e de participação na vida comunitária, visando especialmente a utilização
criativa e formativa dos tempos livres, e orientadas, em geral, para a formação integral e para a
realização pessoal dos alunos (artigo 7º).
Uma análise ao tipo de integração das actividades ou projecto de educação sexual nas
áreas da escola por nível de ensino dos alunos permite observar que o público-alvo da educação
sexual nas escolas é geralmente: uma turma ou mais do mesmo ano de escolaridade do 3º ciclo
em simultâneo (n=47/ 54,0%), turmas de vários anos do 3º ciclo e ensino secundário em
simultâneo (n=20/ 23,0%); uma ou mais turmas em simultâneo do mesmo ano do ensino
secundário (n=15/ 17,2%); todas as turmas de um ano do ensino secundário (n=3/ 3,4%) ou
todas as turmas de um ano do 3º ciclo (n=2/ 2,4%). A forma de integração da educação sexual
nas áreas curricular e não curricular da escola é muito diferente em função desses níveis de
ensino do público-alvo.
a)Educação sexual na área curricular disciplinar
As actividades ou projectos de educação sexual desenvolvidos exclusivamente no âmbito
das disciplinas (n=18) (quadro 4.3) ocorreram numa única turma do 3º ciclo com menos de 30
alunos (11 escolas); numa única turma do ensino secundário com menos de 30 alunos (4
escolas) e em duas (1 escola), três (1 escola) ou 4 turmas de anos diferentes (1 escola). Todas
as actividades de educação sexual nas várias escolas tinham alunos de ambos os sexos.
A maior parte das turmas do 3º ciclo (81,8%) trabalhou entre 1 a 6 horas na educação
sexual na disciplina de Ciências Naturais (100%). Apenas uma turma trabalhou também em
Educação Moral e Religiosa Católica (9,1%).
Os colaboradores externos à escola participaram fornecendo material que foi utilizado nas
aulas. A maior colaboração pedida (45,5%) foi a empresas de venda de pensos higiénicos e à
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Quadro 4.3: Caracterização da educação sexual nas disciplinas por nível de ensino (N = 18)

menos de 30 (n=15)
31 a 60 (n=1)
61 a 90 (n=1)
91 a 120 (n=1)

Nível de ensino
Uma turma ou
Uma turma ou
mais do
mais do mesmo
mesmo ano do
ano do ensino
3º ciclo (n=11)
secundário(n=4)
f
%
f
%
Nº de alunos envolvidos
11
100
4
100

Sexo dos alunos nas sessões
11
100
4
100
Duração das actividades ou projecto
1 a 6 horas (n=13)
9
81,8
2
50,0
7 a 12 horas (n=5)
2
18,2
2
50,0
Integração nas actividades da escola
Disciplinas(n=18)
11
100
4
100
Ciências (n=14)
11
100
2
50,0
Ed. Moral RC (n=5)
1
9,1
2
50,0
Colaboradores
médicos (n=1)
enfermeiros (n=2)
1
9,1
prof. coord. RNEPS (n=3)
1
9,1
2
50,0
pais (n=2)
2
50,0
prof.universidade (n=1)
1
9,1
centros de saúde(n=1)
APF (n=1)
CNLCS (n=3)
3
27,3
RNEPS (n=3)
1
9,1
2
50,0
IPJ (n=1)
empresas (n=6)
5
45,5
câmara municipal (n=1)
1
9,1
Notificação dos pais
não foram informados
(n=17)
10
90,9
4
100
Avaliação das actividades ou projecto
no início (n=9)
4
36,4
2
50,0
no fim (n=15)
10
90,9
2
50,0
Indicadores:
inquéritos/perguntas (n=9)
4
36,4
2
50,0
grau de participação (n=18)
11
100
4
100
evidências mudança (n=9)
5
45,5
2
50,0
comprometimento(n=5)
2
18,2
2
50,0
testes (n=11)
8
72,7
2
50,0
todas foram mistas(n=18)

Turmas de vários
anos do 3º ciclo e
secundário (n=3)
f

%

1
1
1

33,3
33,3
33,3

3

100

2
1

66,7
33,3

3

100

3

100

1
1

33,3
33,3

1
1

33,3
33,3

1

33,3

3

100

3
3

100
100

3
3
2
1

100
100
66,7
33,3

Comissão Nacional de Luta contra a SIDA (27,3%). Os colaboradores participaram oferecendo
material que foi usado nas aulas. No início do projecto apenas 36,4 % dos professores fez uma
avaliação sobre o que os alunos sabiam e/ ou desejavam saber na educação sexual através de
uma caixa de perguntas anónimas ou de um questionário. No final das actividades, a maior
parte dos professores (90,9%) referiu que avaliou os alunos através do seu grau de participação
(100%), do teste de avaliação da disciplina (72,7%), de mudanças que observou nas atitudes,
valores e comportamentos dos alunos como consequência desta aprendizagem (45,5%) e do
grau de comprometimento que os alunos mostravam durante as actividades com
comportamentos sexuais saudáveis (18,2%).
Sempre que os tópicos de educação sexual foram leccionados exclusivamente a nível
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disciplinar os pais não foram informados sobre a sua integração no programa da disciplina tal
como o não foram para qualquer outro tópico programático. No entanto, por vezes (33,3% das
entrevistas dos professores de Ciências Naturais) os pais dos alunos do 3º ciclo vão à escola
reclamar sobre o ensino deste tópico:
Houve uma altura, quando era aquele material da Ausónia que vinha para os rapazes um dossier com
a parte teórica e para as raparigas para além do dossier vinham os pensos higiénicos, sabe o que uma
mãe fez? Escondeu o dossier ao rapaz, é verdade! (…) Disse que a professora de Ciências era uma
desavergonhada! (Ep46, p.1233-1234).

Duas turmas do ensino secundário (n=4) trabalharam os tópicos relacionados com a
sexualidade humana no 11º ano, na disciplina de Ciências da Terra e da Vida e ocuparam com
esta parte do programa entre 7 a 12 horas. As outras duas turmas trabalharam uma no 10º ano
e outra no 12 ano em Educação Moral e Religiosa Católica durante 1 a 6 horas. Os
o

colaboradores externos à escola (professor coordenador na escola da RNEPS, pais, e a RNEPS)
participaram fornecendo material que foi utilizado nas aulas ou respondendo a inquéritos por
questionário ou entrevista. No início do projecto, só os professores de Educação Moral e
Religiosa Católica fizeram uma avaliação sobre o que os alunos desejavam saber na educação
sexual através de um brainstorming em turma. No final das actividades, os professores de
Ciências da Terra e da Vida avaliaram os alunos através de um teste de avaliação e pela sua
participação nas aulas. Os professores de Educação Moral e Religiosa Católica avaliaram os
alunos pelo seu grau de participação, mudanças demonstradas em relação à promoção da
saúde sexual e comprometimento mostrado durante a disciplina na promoção dos
comportamentos sexuais saudáveis que tinham debatido.
Três dos professores entrevistados de Educação Moral e Religiosa Católica ensinaram em
simultâneo tópicos de educação sexual em duas, três ou quatro turmas de níveis de escolaridade
diferente. Dois dos professores trabalharam em média entre 1 a 6 horas por turma na educação
sexual e o outro professor trabalhou em média por turma 7 a 12 horas. Os colaboradores
externos à escola (médico, enfermeiro, Centro de Saúde, APF e IPJ) participaram fornecendo
material que foi utilizado na sala de aula. Os professores fizeram sempre uma avaliação inicial
sobre o que os alunos desejavam saber sobre educação sexual dentro dos tópicos
programáticos, através de brainstorming em turma. No final, todos avaliaram as actividades
realizadas através do grau de participação dos alunos, dois deles observaram também as
mudanças demonstradas em relação à promoção da saúde sexual e um deles ainda incluiu na
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avaliação o grau de comprometimento dos alunos.
b)Áreas curriculares disciplinares e outras áreas não disciplinares e extracurriculares
As actividades ou projectos de educação sexual desenvolvidos no âmbito das disciplinas
com complemento de outras actividades curriculares e extracurriculares (n=27) (quadro 4.4)
ocorreram numa única turma do 3º ciclo com menos de 30 alunos (13 escolas); numa única
turma (9 escolas) ou em 3 turmas em simultâneo do mesmo ano (1 escola) do ensino
secundário, em cinco (1 escola) ou mais de cinco turmas do mesmo ano do ensino secundário
(1 escola) e em três turmas (1 escola) ou mais de cinco turmas de anos diferentes em
simultâneo. Todas as actividades de educação sexual nas várias escolas tinham alunos de
ambos os sexos excepto em duas escolas em que as actividades se desenvolveram numa turma
do 3º ciclo (15,4%) e duas turmas do ensino secundário (20,0%) em que algumas sessões
tinham alunos só do mesmo sexo.
Quando o projecto foi desenvolvido numa turma ou mais do mesmo ano do 3º ciclo
(n=13) as actividades ou projecto tiveram a duração de 1 a 6 horas em 15,4% das escolas e de
7 a 12 horas nas outras escolas.
Nestas turmas (13 escolas), as actividades de educação sexual foram realizadas no
âmbito da disciplina de Ciências Naturais e complementadas com uma ou mais palestras ou
workshops realizadas por especialistas convidados. Os especialistas convidados incluíram
médicos (84,6%), enfermeiros (61,5%), psicólogos (30,8%) e instituições como o Centro de
Saúde (92,3%), empresas de venda de pensos higiénicos (92,3%), RNEPS (15,4%), CNLCS
(7,7%) e Câmara Municipal (7,7%). Todas as instituições colaboraram com a oferta de material
que foi utilizado nas aulas e nas actividades extracurriculares, excepto a Câmara Municipal que
envolveu todas as escolas do Concelho num projecto de prevenção primária da SIDA que incluía
a distribuição de material e a realização de várias actividades extracurriculares coordenadas por
técnicos da Câmara Municipal.
Na maior parte das escolas (76,9%) os pais não foram informados sobre a realização das
actividades de educação sexual, nem mesmo sobre as actividades extracurriculares porque se
realizavam dentro do período lectivo em substituição de aulas. Nas mesmas circunstâncias,
duas escolas pediram permissão aos pais para o tratamento do tópico nas actividades
extracurriculares que, às vezes, se realizavam para além do tempo lectivo e duas escolas
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decidiram informar os pais sobre isso sem pedir permissão para o tratamento do tópico nas
actividades extracurriculares.
Quadro 4.4: Caracterização da educação sexual nas disciplinas e outras actividades por nível de ensino (n = 27)

menos de 30 (n=22)
61 a 90 (n=1)
91 a 120 (n=1)
121 a 150 (n=1)
mais de 150(n=2)

Nível de ensino
Uma turma ou
Uma turma ou
Todas as turmas
mais do mesmo mais do mesmo
de um ano do
ano do 3º ciclo
ano do ensino
secundário (n=2)
(n=13)
secundário(n=10)
f
%
f
%
f
%
Nº de alunos envolvidos
13
100
9
90,0
1

1

50,0

10,0

Sexo dos alunos nas sessões
todas foram mistas (n=23) 11
84,6
8
80,0
algumas tinham alunos só
do mesmo sexo (n=4)
2
15,4
2
20,0
Duração das actividades ou projecto
1 a 6 horas (n=9)
2
15,4
4
40,0
7 a 12 horas (n=15)
11
84,6
4
40,0
13 a 18 horas (n=1)
1
10,0
19 a 24 horas (n=1)
25 a 30 horas (n=1)
1
10,0
Integração nas actividades da escola
Conferências * (n=1)
Conferências (n=27)
13
100
10
100
Disciplinas(n=27) 13
100
10
100
Ciências (n=25)
13
100
9
90,0
Ed. Moral RC (n=4)
2
20,0
História e afins (n=1)
Inglês, Francês (n=1)
Filosofia, Psicologia (n=1)
Colaboradores
médicos (n= 25)
11
84,6
10
100
enfermeiros (n=17)
8
61,5
7
70,0
psicólogos (n=10)
4
30,8
4
40,0
assistentes sociais (n=1)
1
10,0
pais (n=1)
outros professores (n=1)
prof. universidade (n=1)
1
10,0
centros de saúde (n=24)
12
92,3
9
90,0
APF (n=1)
CNLCS (n=1)
1
7,7
RNEPS (n=2)
2
15,4
empresas (n=12)
12
92,3
câmara municipal (n=2)
1
7,7
Notificação dos pais
deram permissão (n=2)
1
7,7
foram informados (n=2)
1
7,7
1
10,0
não foram informados
(n=22)
10
76,9
9
90,0
Avaliação das actividades ou projecto
no início (n=17)
8
61,5
6
60,0
no fim (n=24)
10
76,9
10
100
durante (n=3)
1
7,7
1
10,0
não foi feita (n=1)
Indicadores:
nº participantes (n=1)
1
7,7
inquéritos/perguntas(n= 14) 6
46,2
5
50,0
grau de participação (n=24) 12
92,3
8
80,0
evidências mudança(n=15) 8
61,5
5
50,0
comprometimento (n=8)
3
23,1
4
40,0
testes (n=24)
13
100
9
90,0
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Turmas de
vários anos do
3º ciclo e
secundário (n=2)
f
%

1
1

50,0
50,0

1

50,0

2

100

2

100

1

50,0

2

100

1

50,0

1
2
2
2

50,0
100
100
100

2
2
1
2
1
1
1

100
100
50,0
100
50,0
50,0
50,0

2
1
1

100
50,0
50,0

2
1
1

100
50,0
50,0

1
1

50,0
50,0

1

50,0

1

50,0

1

50,0

2
1

100
50,0

2

100

1

50,0

1
2

50,0
100

2
2
1

100
100
50,0

1

50,0

1
2
1

50,0
100
50,0

2
2
1
1

100
100
50,0
50,0

2

100,0

Os alunos envolvidos nestas actividades de educação sexual foram avaliados pela maior
parte dos professores antes de se começarem a realizar as actividades (61,5%) através de
inquéritos por questionário, caixa de perguntas anónima ou teste de detecção das concepções
alternativas. Também foram avaliados pela maior parte dos professores (76,9%) no final da
sequência de actividades através de testes de avaliação da disciplina (100,0%), do grau de
participação nas actividades (92,3%), por evidências de mudança nos alunos (61,5%), pelo
comprometimento demonstrado (23,1%) e pelo número de participantes nas actividades
voluntárias (7,7%). Um dos professores ainda referiu ter avaliado o projecto durante a sua
realização.
Quando as actividades foram realizadas numa turma (n=9) ou mais (n=1) do mesmo ano
do ensino secundário, as aulas e actividades extracurriculares tiveram sempre alunos de ambos
os sexos quando o foco principal era a disciplina de Ciências da Terra e da Vida (90,0%). Quando
houve a intervenção da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (20,0%) algumas
sessões tinham alunos só do mesmo sexo.
A duração da sequência de actividades foi entre 1 a 6 horas em quatro escolas e entre 7 a
12 horas noutras quatro. Nas outras duas escolas as actividades ocuparam entre 19 a 24 horas
numa delas e entre 25 a 30 horas na outra. O envolvimento dos colaboradores individuais foi
semelhante ao das turmas do 3º ciclo: médicos (100,0%), enfermeiros (70,0%), psicólogos
(40,0%) e professor universitário (10,0%). A única instituição que colaborou foi o Centro de Saúde
(90,0%). Nunca foi pedida autorização aos pais para o tratamento do tema e os pais só foram
informados sobre as actividades extracurriculares numa escola, mas não tiveram que dar
permissão (10,0%). A avaliação no início da sequência das actividades foi feita em 60% das
escolas, durante as actividades apenas em 10% e no final das actividades por todas as escolas.
Todos os professores de CTV (90,0%) utilizaram sempre como um dos indicadores de avaliação o
teste de avaliação da disciplina. Também foram utilizados como indicadores de avaliação o grau
de participação dos alunos (80,0%), os inquéritos por questionário e a caixa de perguntas
anónimas (50,0%), evidências de mudanças de atitudes, comportamentos e valores relacionados
com a saúde sexual (50,0%) e o comprometimento dos alunos (40,0%).
c)Educação Sexual na Formação Cívica
As actividades ou projectos de educação sexual desenvolvidos no âmbito da Formação
Cívica com complemento de outras actividades curriculares e extracurriculares (n=10) (quadro
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4.5) ocorreram essencialmente numa única turma do 3º ciclo com menos de 30 alunos (4
escolas) ou em duas turmas do mesmo ano do 3º ciclo (33,3%). Apenas duas escolas referiram
que a educação sexual foi trabalhada na Formação Cívica em todas as turmas de um ano do 3º
ciclo e outras duas escolas em vários anos de escolaridade, em mais de cinco turmas.
Quadro 4.5: Caracterização da educação sexual na Formação Cívica e outras actividades curriculares e
extra-curriculares por nível de ensino (n = 10)

menos de 30 (n=4)
31 a 60 (n=2)
91 a 120 (n=2)
mais de 150(n=2)

Nível de ensino
Uma turma ou mais
Todas as turmas
do mesmo ano do
de um ano do 3º
3º ciclo (n=6)
ciclo (n=2)
f
%
f
%
Nº de alunos envolvidos
4
66,7
2
33,3
2
100

Sexo dos alunos nas sessões
todas foram mistas (n=8)
5
83,3
2
algumas tinham alunos
só do mesmo sexo (n=4)
1
16,7

100

Duração das actividades ou projecto
7 a 12 horas (n=4)
3
50,0
19 a 24 horas (n=3)
2
100
25 a 30 horas (n=2)
2
33,3
31 a 36 horas (n=1)
1
16,7
Integração nas actividades da escola
Formação Cívica (n=10)
6
100
2
100
Clubes (n=1)
1
16,7
Conferências (n=7)
5
83,3
Disciplinas(n=8) 5
83,3
2
100
Ciências (n=6)
3
50,0
2
100
Português (n=1)
1
16,7
Expressões Plásticas (n=1) 1
16,7
Colaboradores
médicos (n= 9)
5
83,3
2
100
enfermeiros (n=4)
1
16,7
2
100
psicólogos (n=5)
2
33,3
2
100
sexólogos (n=1)
1
16,7
prof. coord. RNEPS(n=3)
1
16,7
2
100
pais (n=6)
3
50,0
2
100
outros professores (n=2)
1
16,7
centros de saúde (n=9)
5
83,3
2
100
APF (n=5)
2
33,3
2
100
CNLCS (n=4)
2
100
RNEPS (n=4)
1
16,7
2
100
IPJ (n=2)
2
33,3
empresas (n=6)
3
50,0
2
100
câmara municipal (n=1)
Notificação dos pais
deram permissão (n=2)
2
33,3
informados, não tiveram
que dar permissão (n=6)
3
50,0
2
100
não foram informados (n=2) 1
16,7
Avaliação das actividades ou projecto
no início (n=8)
4
66,7
2
100
no fim (n=10)
6
100
2
100
durante (n=4)
2
33,3
Indicadores:
nº participantes (n=1)
1
16,7
inquéritos/ perguntas (n= 8) 4
66,7
2
100
grau de participação (n=10) 6
100
2
100
evidências mudança(n=9)
5
83,3
2
100
comprometimento (n=3)
1
16,7
testes (n=6)
3
50,0
2
100
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Turmas de vários
anos do 3º ciclo e
secundário (n=2)
f
%

2

100

1

50,0

1

50,0

1
1

50,0
50,0

2

100

2
1
1

100
50,0
50,0

2
1
1

100
50,0
50,0

1
1
2
1
2
1

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

1
1

50,0
50,0

1
1

50,0
50,0

2
2
2

100
100
100

2
2
2
2
1

100
100
100
100
50,0

Quando as actividades de educação sexual foram realizadas numa ou em duas turmas do
mesmo ano do 3º ciclo, em 83,3% dos casos todas as aulas tinham alunos de ambos os sexos e
numa escola os alunos foram separados por sexo apenas em algumas sessões. A duração da
sequência de actividades variava: 7 a 12 horas (50,0%), 25 a 30 horas (33,3%) e 31 a 36 horas
(16,7%). Como a Formação Cívica apenas tem 45 minutos por semana, um número de horas
superior a aproximadamente 30 horas implica necessariamente o desenvolvimento de
actividades extracurriculares ou a colaboração de outras disciplinas. Na realidade, além da
realização de actividades extracurriculares, fundamentalmente visitas de estudo e palestras ou
workshops com especialistas convidados, colaboraram com a Formação Cívica os “clubes” ou
“núcleos” escolares (16,7%), a disciplina de Ciências Naturais (50,0%), Português (16,7%) e
Expressão Plástica (16,7%). Verificou-se que houve muita colaboração externa nestas actividades,
quer de pessoas individualmente quer de instituições, tais como: médicos (83,3%), pais (50,0%),
psicólogos (33,3%), enfermeiros (16,7%), sexólogos (16,7%), professor coordenador na escola da
RNEPS (16,7%), outros professores da escola (16,7%), Centros de Saúde (83,3%), empresas de
venda de pensos higiénicos (50,0%), IPJ (33,3%), APF (33,3%) e RNEPS (16,7%). Numa das
escolas os pais não foram informados que este tema seria tratado na Formação Cívica (16,7%),
em 3 escolas foram informados mas não tiveram que dar permissão (50,0%) e em duas escolas
tiveram que dar permissão (33,3%). Em 66,7% das escolas os professores fizeram uma avaliação
antes das actividades se iniciarem através de um inquérito por questionário ou caixa de questões
anónima. Trinta e três por cento dos professores foram avaliando os alunos durante a realização
das actividades e todos os professores fizeram uma avaliação final. Os indicadores de avaliação
incluíram o grau de participação dos alunos (100,0%), evidências de mudança (83,3%), testes de
avaliação da componente que foi ensinada em Ciências (50,0%), o número de participantes nas
actividades extracurriculares voluntárias (16,7%) e o grau de comprometimento dos alunos
(16,7%). O extracto da entrevista seguinte ilustra a dinâmica criada a partir da Formação Cívica:
Quando a gente fala em educação sexual o problema é "O que é que se vai falar?". (…) Começamos
por uma história qualquer inventada "Há pouco aconteceu que uma adolescente fez isto ou fez
aquilo", damos uma história e depois falamos sobre a história: "O que é que acham? O que é que foi
feito? O que é que não se devia ter feito? Porquê?", depois, acaba por ser mais um debate entre eles
do que propriamente connosco. Não estamos ali para impor nada, quer dizer, estão ali a discutir e a
falar entre si, a trocar ideias. (…) Nós primeiro damos conteúdos, por exemplo, explicamos nas aulas
de Ciências tudo o que é aparelho reprodutor, a morfologia, fisiologia, tudo. Depois dentro desse tema
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na educação sexual vou abranger mais a parte de prevenção da Sida, dos afectos, da capacidade de
resolver problemas relacionados com a sexualidade. (…) Envolvemos os pais através dos alunos e indo
lá à escola. (…) O Centro de Saúde, por acaso temos trabalhado muito com eles no projecto, envia
material. Fomos visitar o Centro de Saúde, porque achamos importante eles conhecerem a consulta
ginecológica e explicar-lhes como é que funciona o Centro de Saúde. (Ep50, p.1395-1406).

Em duas escolas todas as turmas de um ano de escolaridade trabalharam a educação
sexual em Formação Cívica, durante aproximadamente 19 a 24 horas, sempre com alunos de
ambos os sexos. As actividades de Formação Cívica foram complementadas sempre com a
disciplina de Ciências e mesas redondas ou workshops com a colaboração de médico,
enfermeiro, psicólogo, professor coordenador na escola da RNEPS, pais, Centro de Saúde, APF,
CNLCS, RNEPS e empresas de pensos higiénicos. O papel das instituições foi oferecer material
para as aulas e as actividades extracurriculares. Nesta forma de implementação da educação
sexual os pais tiveram que dar permissão. Os alunos envolvidos no projecto foram sempre
avaliados antes dele começar e no fim com os seguintes indicadores: inquéritos por
questionário, caixa de perguntas anónimas ou brainstorming, grau de participação dos alunos,
evidências de mudança e teste de avaliação na disciplina de Ciências.
Também só duas escolas é que optaram por implementar a educação sexual na
Formação Cívica e noutras actividades curriculares e extracurriculares em simultâneo em mais
de cinco turmas de vários anos de escolaridade do 3º ciclo, durante uma parte do ano (entre 7
a 12 horas ou 19 a 24 horas). Numa das escolas todas as actividades tiveram alunos de ambos
os sexos enquanto na outra algumas actividades tiveram alunos só do mesmo sexo. Os
colaboradores externos foram os mesmos e tiveram o mesmo papel que foi descrito para o nível
de ensino anterior. No entanto, numa destas escolas acresceu o programa de prevenção da
SIDA de Câmara Municipal. Numa das escolas os pais foram informados mas não tiveram que
dar permissão, enquanto na outra tiveram que o fazer por escrito. As formas e indicadores de
avaliação também foram os mesmos descritos para o nível de ensino anterior.
d)Educação Sexual na Área – Escola ou Área de Projecto
Os projectos de educação sexual desenvolvidos no âmbito da Área de Projecto ou Área –
Escola com complemento de outras actividades curriculares e extracurriculares (n=15) (quadro
4.6) ocorreram essencialmente numa única turma do 3º ciclo com menos de 30 alunos (10
escolas), em duas turmas (1 escola) ou em três turmas (1 escola) do mesmo ano do 3º ciclo.
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Quadro 4.6: Caracterização da educação sexual na Área - Escola ou Área de Projecto e outras áreas
curriculares e extracurriculares por nível de ensino (n = 15)

menos de 30 (n=11)
31 a 60 (n=1)
61 a 90 (n=1)
mais de 150(n=2)
todas foram mistas (n=14)
algumas alunos só mesmo sexo (n=1)

Uma turma ou
Uma turma ou
mais do mesmo mais do mesmo
ano do 3º ciclo ano do
(n=12)
secundário (n=1)
f
%
f
%
Nº de alunos envolvidos
10
83,3
1
100
1
8,3
1
8,3

Nível de ensino
Todas as turmas
de um ano do
ensino secundário
(n=1)
f
%

Sexo dos alunos nas sessões
12
100
1
100

1

100

1

100

Turmas de vários
anos do 3º ciclo
e secundário
(n=1)
f
%

1
1

Duração das actividades ou projecto
1 a 6 horas (n=1)
1
8,3
7 a 12 horas (n=1)
1
8,3
13 a 18 horas (n=1)
1
8,3
19 a 24 horas (n=2)
2
16,7
25 a 30 horas (n=8)
5
45,5
1
100
31 a 36 horas (n=1)
1
8,3
37 a 42 horas (n=1)
1
8,3
Integração nas actividades da escola
Área-Escola* (n=10)
7
58,3
1
100
Area Projecto (n=6)
5
45,5
Formação Cívica (n=3)
3
25,0
Clubes (n=2)
1
8,3
Conferências * (n=10)
7
58,3
1
100
Conferências (n=5)
4
33,3
Disciplinas(n=13) 11
91,7
Ciências (n=13)
10
83,3
1
100
Ed. Moral RC (n=3)
3
25,0
História e afins (n=6)
4
33,3
Português (n=5)
3
25,0
Inglês, Francês (n=5)
3
25,0
Matemática e afins (6)
4
33,3
Ed. Física (n=4)
2
16,7
Expressões plásticas(n=3)
2
16,7
Colaboradores
médicos (n= 13)
11
91,7
1 100
enfermeiros (n=11)
8
66,7
1 100
psicólogos (n=6)
5
45,5
prof.coord RNEPS(n=2)
1
8,3
pais (n=5)
3
25,0
outros professores (n=5)
3
25,0
centros de saúde (n=14)
11
91,7
1 100
APF (n=2)
1
8,3
CNLCS (n=4)
4
33,3
RNEPS (n=7)
6
50,0
IPJ (n=1)
1
8,3
empresas (n=5)
4
33,3
Notificação dos pais
Informados (n=9)
7
58,3
não foram informados (n=6)
5
45,5
1 100
Avaliação das actividades ou projecto
no início (n=5)
2
16,7
1 100
no fim (n=14)
11
91,7
1 100
durante (n=6)
4
33,3
não foi feita (n=1)
1
8,3
Indicadores:
nº participantes (n=1)
1
inquéritos/perguntas(n= 12)
9
75,0
1 100
1
grau de participação (n=14)
11
91,7
1 100
1
evidências mudança(n=8)
5
45,5
1 100
1
comprometimento (n=9)
6
50,0
1 100
testes (n=6)
6
50,0

100
100

1

100

1

100

1

100

1
1

100
100

1
1

100
100

1
1

100
100

1
1
1
1

100
100
100
100

1
1
1
1
1

100
100
100
100
100

1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100

1
1
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100

1

100

1
1
1

100
100
100

1

100

1

100

1

100

1
1
1

100
100
100

1
1
1

100
100
100

1
1
1
1

100
100
100
100

100
100
100
100
100

No ensino secundário a educação sexual foi trabalhada na Área – Escola numa turma ou
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mais do mesmo ano apenas numa escola e em todas as turmas de um ano noutra escola.
Também só um professor entrevistado referiu que na sua escola se trabalhou a educação sexual
na Área de Projecto ou Área – Escola em vários anos de escolaridade.
Quando o projecto foi realizado numa turma (n=10) em duas (n=1) ou em três (n=1) do
mesmo ano do 3º ciclo, as aulas e actividades extracurriculares tiveram sempre alunos de
ambos os sexos. A duração do projecto foi muito variável, embora em mais de metade das
escolas o projecto durasse entre 25 a 30 horas (45,5%) e 19 a 24 horas (16,7%).
Quando o projecto de educação sexual foi realizado na Área – Escola (7 escolas) teve
sempre a participação de Ciências Naturais e algumas vezes de outras disciplinas como História
e Matemática (4 escolas), Educação Moral RC, Português e Inglês ou Francês (3 escolas) e
Educação Física e Expressão Plástica (2 escolas). Numa escola também houve a colaboração de
um “núcleo” ou “clube” de alunos. Em todas as escolas fez parte da Área – Escola a realização
de Conferências, mesas redondas ou workshops e visitas de estudo. Nestas escolas os pais
foram sempre informados mas não tiveram que dar permissão para que os alunos
participassem.
Quando o projecto de educação sexual foi realizado na Área de Projecto (5 escolas) teve
geralmente a colaboração de Ciências Naturais e Formação Cívica (3 escolas) e fez sempre parte
do projecto a realização de actividades extracurriculares. Nestas escolas os pais não foram
informados que se iriam realizar projectos de educação sexual.
Nas várias escolas que optaram por ter como foco principal de integração a Área – Escola ou
Área de Projecto no 3º ciclo, os colaboradores foram preferencialmente médicos (91,7%),
enfermeiros (66,7%) e psicólogos (45,5%) e as principais instituições que participaram foram os
Centros de Saúde (91,7%), a RNEPS (50,0%), a CNLCS (33,3%) e as empresas de venda de
pensos higiénicos (33,3%). A avaliação dos alunos na entrada para o projecto foi apenas
realizada em duas escolas (16,7%), durante o projecto em quatro escolas (33,3%) e no final do
projecto na quase totalidade das escolas (91,7%). Numa das escolas não foi feito qualquer tipo
de avaliação. Os indicadores de avaliação foram o grau de participação dos alunos (91,7%), os
inquéritos por questionário, caixa de perguntas anónimas ou brainstorming (75,0%), testes de
avaliação na disciplina de Ciências (50,0%), comprometimento dos alunos (50,0%) e evidências
de mudança no comportamento, atitudes e valores dos alunos como consequência da
participação no projecto (45,5%).
O extracto da entrevista seguinte descreve a dinâmica criada na Área – Escola e Área de
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Projecto:
Houve um conjunto de estratégias comuns: integrar o projecto de educação sexual no projecto
curricular de turma ao nível disciplinar, interdisciplinar, extracurricular e no PES. (...) Começamos
pela comemoração do Dia Mundial da Luta Contra a SIDA. Temos tido vários filmes projectados na
sala de filmes no auditório da Câmara e vão normalmente duas turmas. Primeiro há a preparação na
aula e depois o filme com debate; isto para alunos do 8º ano. (...) Depois viu-se outro filme que foi
feito cá na escola pelos alunos (...) Eu e os outros professores ajudamos no guião do filme: eu na aula
de Ciências e o professor de Português; depois tivemos o apoio na altura de outros professores que
até nem eram professores da turma mas que manusearam melhor as máquinas; depois houve
músicas feitas por eles no Clube de Música que foram adaptadas ao filme; houve essa montagem
toda e deu um trabalhão! (...) Ainda hoje estava a conversar com os meus alunos porque pelos vistos
este ano têm tido uma aderência muito boa ao CAJ [Centro de Atendimento a Jovens, no Centro de
Saúde] e segundo a enfermeira nunca tinha acontecido uma afluência tão grande. (...) Eu acho que
tenho de informar os Encarregados de Educação como Directora de Turma. Não houve questões e
ninguém se opôs… (Ep30, p.916-926).

Apenas uma escola teve como foco principal da educação sexual numa turma do ensino
secundário a Área – Escola. Nessa turma todas as actividades tiveram alunos de ambos os sexos
e o projecto durou entre 25 a 30 horas. Os pais não foram informados sobre a realização do
projecto. As actividades incluíram os tópicos programáticos de Ciências da Terra e da Vida e a
realização de uma conferência. Nesta última participou um médico e um enfermeiro. A turma
pediu material para as actividades exclusivamente ao Centro de Saúde. A avaliação no início do
projecto foi feita através de uma caixa de perguntas anónimas e no final do projecto através do
grau de participação, das evidências de mudança e do grau de comprometimento dos alunos.
Também só uma escola optou por implementar a educação sexual na Área – Escola em
todas as turmas (mais de cinco turmas) do mesmo ano do ensino secundário. Tal como no nível
de ensino anterior, nessas turmas todas as actividades tiveram alunos de ambos os sexos e o
projecto durou entre 25 a 30 horas. No projecto participou um “clube” de alunos e várias
disciplinas: Ciências da Terra e da Vida, História, Português, Inglês e Francês, Matemática e
Educação Física. Também assistiram a conferências em que, dependendo da turma,
participaram: médico, enfermeiro, psicólogo, professor coordenador na escola da RNEPS, pais e
outros professores da escola. As instituições que colaboraram com o envio de materiais foram o
Centro de Saúde, a APF e a RNEPS. Os alunos foram avaliados no início, durante e no final do
projecto. Os indicadores de avaliação utilizados foram a caixa de perguntas anónimas, o número
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de participantes nas actividades voluntárias, o grau de participação dos alunos, as evidências de
mudança e o grau de comprometimento mostrado. Nesta escola os pais foram informados mas
não tiveram que dar permissão para os filhos participarem no projecto.
Para terminar, também apenas numa escola, foram envolvidos na educação sexual alunos
de vários anos a trabalhar na Área – Escola ou Área de Projecto. Algumas actividades tinham
alunos só do mesmo sexo e a duração média dos projectos foi de 25 a 30 horas. O padrão de
colaboração das outras actividades curriculares e extracurriculares é semelhante ao descrito
para uma ou mais turmas do mesmo ano do 3º ciclo e do ensino secundário. Nesta escola
verificou-se que apenas colaboraram nas actividades extracurriculares enfermeiros, pais e outros
professores e apenas foi pedido material ao Centro de Saúde. O projecto foi avaliado no início,
durante e no final da sequência de actividades através de questionários e caixa de perguntas
anónimas, grau de participação dos alunos, evidências de mudança e grau comprometimento
demonstrado pelos alunos.
e) Educação Sexual no Gabinete de Apoio aos Alunos (GAA)
Os projectos de educação sexual desenvolvidos no GAA com complemento de outras
actividades curriculares e extracurriculares (n=17) (quadro 4.7) ocorreram apenas numa única
turma do 3º ciclo com menos de 30 alunos (5 escolas) e em simultâneo em turmas de vários
anos de escolaridade: 5 turmas (41,7%) ou mais (58,3%).
Quando o projecto foi realizado numa turma (n=5) do 3º ciclo, em duas escolas algumas
actividades tinham alunos só do mesmo sexo (40,0%) e nas outras todas as actividades tinham
alunos de ambos os sexos (60,0%). Os projectos desenvolveram-se entre 1 a 6 horas (40,0%) ou
entre 7 a 12 horas (60,0%). A formação dada no Gabinete de Apoio aos Alunos era articulada
com actividades realizadas na Formação Cívica (20,0%) e/ ou em Ciências Naturais (80,0%). Em
algumas escolas (40,0%) também houve a realização de palestras ou workshops com a
colaboração de médicos (60,0%), enfermeiros (20,0%), psicólogos (20,0%), assistentes sociais
(40,0%), professores coordenadores na escola da RNEPS (100,0%) e outros professores da
escola (20,0%). Parte do material utilizado foi oferecido pelos Centros de Saúde (60,0%), APF
(40,0%) e empresas que vendem pensos higiénicos (40,0%). Algumas escolas fizeram avaliação
no início do projecto (60,0%), uma escola fez durante o projecto (20,0%) e todas as escolas
fizeram uma avaliação no final. Os indicadores de avaliação utilizados foram inquéritos por
questionário ou caixa de perguntas anónima (20,0%), o grau de participação dos alunos
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(100,0%), as evidências de mudança nos comportamentos, atitudes e valores como
consequência do projecto (80,0%) e o grau de comprometimento dos alunos (60,0%).
Quadro 4.7: Caracterização da educação sexual desenvolvidos no âmbito do Gabinete de Apoio aos Alunos e
outras actividades curriculares e extra-curriculares por nível de ensino (n = 17)
Nível de ensino
Uma turma ou mais
Turmas de vários
do 3º ciclo (n=5)
anos (n=12)
f
%
f
%
Nº de alunos envolvidos
menos de 30 (n=5)
5
100
121 a 150 (n=5)
5
41,7
mais de 150 (n=7)
7
58,3
Sexo dos alunos nas sessões
todas foram mistas (n=14)
3
60,0
11
78,6
algumas só mesmo sexo
2
40,0
Duração das actividades ou projecto
1 a 6 horas (n=5)
2
40,0
3
25,0
7 a 12 horas (n=4)
3
60,0
1
8,3
19 a 24 horas (n=2)
2
16,7
25 a 30 horas (n=3)
3
25,0
mais de 42 horas (n=3)
3
25,0
Integração nas actividades da escola
Gabinete de Apoio (n=16)
5
100
11
91,7
Área –Escola * (n=4)
4
33,3
Formação Cívica (n=3)
1
20,0
2
16,7
Conferências * (n=4)
4
33,3
Conferências (n=8)
2
40,0
6
50,0
Disciplinas(n=10) 4
80,0
6
50,0
Ciências (n=10)
4
80,0
6
50,0
Ed. Moral RC (n=6)
6
50,0
História e afins (n=4)
4
33,3
Inglês, Francês (n=4)
4
33,3
Matemática e afins (n=3)
3
25,0
Ed. Física (n=4)
4
33,3
Expressões Plásticas (n=3)
3
25,0
Colaboradores
médicos (n= 13)
3
60,0
10
83,3
enfermeiros (n=7)
1
20,0
6
50,0
psicólogos (n=11)
1
20,0
10
83,3
assistentes sociais (n=3)
2
40,0
1
8,3
prof.coord. RNEPS(n=11)
5
100
6
50,0
pais (n=9)
9
75,0
outros professores (n=10)
1
20,0
9
75,0
centros de saúde (n=13)
3
60,0
10
83,3
APF (n=8)
2
40,0
6
50,0
CNLCS (n=2)
2
16,7
RNEPS (n=7)
7
58,3
empresas (n=7)
2
40,0
5
41,7
câmara municipal (n=3)
3
25,0
Notificação dos pais
deram permissão (n=4)
2
40,0
2
16,7
informados (n=7)
7
58,3
não informados (n=2)
2
16,7
Avaliação das actividades ou projecto
no início (n=12)
3
60,0
9
75,0
no fim (n=17)
5
100
12
100
durante (n=5)
1
20,0
4
33,3
Indicadores:
nº participantes (n=4)
4
33,3
inquéritos/perguntas(n= 10)
1
20,0
9
75,0
grau de participação (n=17)
5
100
12
100
evidências mudança(n=9)
4
80,0
5
41,7
comprometimento (n=7)
3
60,0
4
33,3

Quando o projecto foi realizado em simultâneo em turmas de vários anos de escolaridade
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(n=12), em cinco escolas (41,7%) participaram entre 4 a 5 turmas e em sete escolas mais de
cinco turmas. Todas as actividades tinham alunos de ambos os sexos. Os projectos
desenvolveram-se entre 1 a 6 horas (25,0%), entre 7 a 12 horas (8,3%), entre 19 a 24 horas
(16,7%), entre 25 a 30 horas (25,0%) ou em mais de 42 horas (25,0%).
A formação dada no Gabinete de Apoio aos Alunos era articulada, por um lado, com
actividades realizadas na Área – Escola (n=4) que integravam as disciplinas de Ciências (6
escolas), Educação Moral RC (6 escolas) História (4 escolas), Inglês ou Francês (4 escolas),
Matemática (3 escolas), Educação Física (4 escolas) e Expressão Plástica (3 escolas). Esta Área
– Escola ainda incluía conferências ou workshops com especialistas convidados. Por outro lado,
a formação dada no Gabinete era articulada com a Formação Cívica (2 escolas), Ciências (2
escolas), Educação Moral e RC (2 escolas) e com actividades extracurriculares com especialistas
convidados.
Nas duas situações os especialistas convidados incluíam médicos (83,3%), enfermeiros
(50,0%), psicólogos (83,3%), assistentes sociais (8,3%), professores coordenadores na escola da
RNEPS (50,0%), pais (75,0%) e outros professores da escola (75,0%). Foi pedido material de
apoio a várias instituições, tais como: Centros de Saúde (83,3%), APF (50,0%), RNEPS (58,3%),
empresas de venda de pensos higiénicos (41,7%) e CNLCS (16,7%). Em 3 escolas a Câmara
Municipal aplicou neste âmbito o seu projecto de prevenção da infecção pelo VIH/ SIDA.
A família foi descrita desde o início na Lei Portuguesa como a pedra angular da educação
sexual na escola (Lei nº 3/84, de 24 de Março; Lei nº 120/99, de 11 de Agosto; Decreto – Lei
nº 259/2000, de 17 de Outubro). Neste estudo, sempre que a educação sexual se fez
exclusivamente no âmbito das disciplinas os pais não foram informados pela escola sobre esses
tópicos programáticos, tal como o não foram sobre o resto do programa, e não foram envolvidos
no desenvolvimento das actividades de educação sexual excepto em duas escolas no ensino
secundário na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Alguns pais não percepcionam
o ensino dos tópicos relacionados com educação sexual nas Ciências Naturais como o resto dos
conteúdos programáticos, por essa razão, por vezes surgem episódios de reprovação desse
conteúdo nas escolas (ver extracto Ep46 anteriormente descrito).
Nos casos em que a educação sexual se fez no âmbito das disciplinas e de actividades
extracurriculares, a maior parte das vezes (81,5%) os pais também não foram informados,
embora em dois casos tivessem sido informados e noutros dois casos tivessem que dar
permissão. Os professores só informaram os pais sobre as actividades extracurriculares. As
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estratégias que encontraram para os informar foram principalmente as reuniões da Associação
de Pais, os Conselhos de Turma através do Director de Turma ou envolvendo-os na definição das
actividades extracurriculares.
Os professores que optaram por não informar os pais consideraram que isso não deve
ser feito pelos professores porque os tópicos fazem parte da disciplina e têm que ser
obrigatoriamente tratados, no entanto, acharam que os pais devem estar bem informados sobre
os programas. Da mesma maneira, consideraram que se a educação sexual na escola é
obrigatória, não deverá ser pedida permissão aos pais para que os filhos participem nela, mas
deverão estar informados e envolver-se nela. Como consequência, acham que a Associação de
Pais deve ser interveniente e ser ela a informar os pais quer sobre os programas disciplinares
quer sobre os projectos de educação sexual ou qualquer outro assunto da escola:
Acho que se deve envolver sempre os pais e a Associação de Pais. Eles têm órgãos próprios para
reivindicar e acho muito bem que o façam. Os pais têm é que se associar que é para que a
Associação tenha força. A Associação é que deveria informar os pais. Pedir permissão por escrito era
tornar excepcional uma coisa que é normal, eu nunca não pediria permissão. (Ep35, p.1032).

Nas outras formas de integração da educação sexual na comunidade escolar, a maior
parte das vezes os pais foram informados mas não tiveram que dar permissão: em 60,0% dos
casos na Formação Cívica, 60,0% dos casos da Área – Escola ou Área de Projecto e em 41,2%
dos casos dos Gabinetes de Atendimento aos Alunos. Os professores que informaram os pais
consideraram que a maior parte dos pais fica agradecida por a escola fazer educação sexual,
uma vez que acham que “os filhos se fecham perante eles sobre esse assunto” (Ep9, p.285) e
“têm vergonha de falar nisso com os filhos, pois foram educados que não se fala de sexualidade,
a sexualidade é tabu, é pecado, é vista de forma negativa” (Ep16, p.512). Um professor ainda
acrescenta que “a maior parte dos pais até fica agradecida, porque assim tira-lhes a
responsabilidade de os informar” (Ep38, p.1082). Os professores que têm como uma
preocupação básica da educação sexual informar os pais, consideram que eles devem ser
ouvidos, mas que a sua autorização é desnecessária uma vez que a educação sexual é
obrigatória. As escolas que consideraram que era importante informar os pais fizeram-no através
da Associação de Pais e/ou dos Conselhos de Turma:
Segundo a Associação de Pais, vieram mais pais à reunião do que era habitual por causa desse ponto
da ordem de trabalhos relacionado com a educação sexual. (…) Não houve assim grandes questões.
Houve um pai ou outro que levantou dúvidas. Eu disse: “olhe, nós temos aqui a legislação”. (…)
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Portanto demos a conhecer o arranque do projecto na Assembleia e depois para particularizar o
tratamento do tema achamos melhor a reunião do Director de Turma com os pais. (Ep10, p. 311).

A informação e o envolvimento dos pais nas actividades de educação sexual foi
considerado um dos valores da educação sexual que tem vindo a ser realizada na comunidade
escolar por 36,8% dos professores nesta investigação que, por essa razão, os informaram ou
lhes pediram autorização por escrito. Mesmo entre os professores que não o fizeram e acharam
que não o deveriam ter feito por fazer parte do programa oficial da sua disciplina ou por a
educação sexual ser obrigatória, a maior parte considerou que se fosse um “projecto de
educação sexual” os pais deveriam ser informados e envolvidos (ver posteriormente quadro
4.21). Este valor está de acordo com a Lei Portuguesa e as Linhas Orientadoras para a
Educação Sexual em Portugal (ME, CCPES; MS, DGS; APF; CAN, RNEPS, 2000) e também está
de acordo com todas as Linhas Orientadoras ou Programas Nacionais de vários países revistos
na literatura.
Outro aspecto diferencial na educação sexual que tem vindo a ser realizada pelos
professores que fizeram parte desta investigação é a separação ou não dos alunos por sexo nas
actividades de educação sexual. A maior parte dos professores (88,5%) considerou que as
actividades de educação sexual devem ter alunos de ambos os sexos. As razões que apresentam
estão relacionadas com o valor que atribuem à criação na escola de condições para os alunos
aumentarem o seu conhecimento biológico e psicológico sobre o outro sexo e melhorarem as
relações interpessoais:
As sessões de educação sexual devem ser mistas. Apesar de eu sentir que eles estão mais à-vontade
para falar com os indivíduos do mesmo sexo, eu penso que é mais útil, em termos de abertura total,
para eles todos começarem a abrir-se e a comentarem. (Ep4, p.113).

Onze professores (12,6%) consideraram que algumas actividades de educação sexual
deverão ter alunos só do mesmo sexo:
Um grupo é constituído por rapazes e outro por raparigas. O objectivo é que sejam mais espontâneos
na preparação do tema e não se sintam inibidos para me colocarem questões com medo que os do
outro sexo descubram o que sentem ou o que não sabem. (Ep19, p.627).

Apenas numa única escola a sugestão de separar os alunos por sexo em algumas
actividades do projecto de educação sexual veio dos pais. As razões apresentadas encontram-se
descritas no extracto da entrevista seguinte:
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Uma mãe achou que nós “não” devíamos juntar os rapazes e as raparigas. Na altura houve uma
grande discussão mas depois nós acabámos por concordar com ela, porque ela dizia, “se é para
esclarecer dúvidas, se é para estarem à vontade para poderem levantar questões, as raparigas não o
fazem com o mesmo à vontade se estiverem os rapazes ao lado e os rapazes a mesma coisa”. E
resultou! Os enfermeiros contaram que os alunos participaram muito. (Ep48, p.1319-1320).

A questão que surge é se a educação sexual deve ser leccionada em grupos mistos ou só
do mesmo sexo. Bond (2004) defende que os programas de intervenção são mais eficazes
quando são planificados e diferenciados por idade, sexo, residência rural ou urbana, estado civil,
educação, emprego e experiência sexual. Segundo Mabray, Labauve (2002) a investigação
mostra que as intervenções eficazes na alteração de atitudes e comportamentos em certas
populações de adolescentes são quase sempre específicas para o género e culturalmente
apropriadas. Halstead e Waite (2001) descreveram que os rapazes e as raparigas num estudo
realizado em Inglaterra foram enfáticos ao afirmar que preferiam ser ensinados em separado. As
principais razões dadas foram o embaraço que sentiam e que tornava mais difícil serem
honestos sobre as suas preocupações ou ignorância na presença do sexo oposto. Por outro lado,
os autores salientam que outras evidências de investigação mostram que esta opinião muda à
medida que crescem e que os alunos mais velhos acham particularmente útil aprender sobre os
sentimentos e as visões do sexo oposto e que as discussões mistas lhes parecem ser uma
maneira óbvia e importante de adquirir uma compreensão mútua.
Hilton (2001) refere que Haywood e Ghaill sugerem que o currículo em geral proporciona
aos rapazes uma oportunidade para afirmarem a sua masculinidade através da forma como
respondem ao seu conteúdo, o que é particularmente verdade com o currículo de educação
sexual. Na educação sexual os alunos são descritos como usando respostas “masculinas”
agressivas ao material e usando uma linguagem escolhida para intimidar as raparigas e as
professoras mulheres. Isso capacita-os a afirmar a sua masculinidade estereotipada e, como
consequência, o seu poder e suposta superioridade. Segundo o autor muitos rapazes de facto
não se sentem com poder mas essa é a imagem exigida na escola e os rapazes com baixo
desempenho usam esta fonte alternativa de poder por lhes estar negado o poder do bom
rendimento académico. A educação sexual proporciona condições para que os rapazes se
possam afirmar a si próprios berrando com as raparigas e tentando embaraçar as professoras
mulheres e os que têm uma orientação sexual diferente da sua. Discutir sentimentos e atitudes
de cuidado pode parecer feminino e não uma “masculinidade normal”, isto é, a masculinidade
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que é produzida num contexto particular qualquer, que na nossa sociedade é sexista e
heterosexista. O livro Young People’s Views on Sex Education (Measor, Tiffin, Miller, 2000) e
outros trabalhos dos mesmos autores (Measor, 2004) mostram-nos vários destes exemplos na
sala de aula e várias descrições dos professores entrevistados nesta investigação assinalaram
esta imagem de “macho” nas actividades de educação sexual. Estas manifestações de
machismo na sala de aula e a explicação para elas foram muito claras na voz de duas
professoras:
As meninas estavam muito à-vontade nessas aulas e enfrentavam com muita naturalidade o tema.
Elas faziam observações acerca da menstruação com toda naturalidade. Os rapazes riam-se delas. Os
rapazes são mais infantis, isso é-me claro, eles são mais infantis mas muito tensos. (Ep9, p.279).
Numa primeira parte os rapazes são muito reservados para fazer qualquer tipo de pergunta. São os
que fazem as primeiras gracinhas logo na primeira aula mas depois ficam muito reservados. (…) Aos
rapazes quase que lhes é exigido pelo facto de serem rapazes que têm que ter obrigatoriamente mais
conhecimentos, enquanto que as raparigas se fizerem perguntas não é visto como ignorância ou falta
de feminilidade. Para os rapazes é falta de masculinidade! Os rapazes mesmo quando têm dúvidas
retraem-se por acharem que os colegas vão fazer troça! (Ep38, p.1065).

Muita da educação recebida vem de fontes fora da escola tais como os média, revistas,
Internet e vídeos. Este material muitas vezes descreve a mulher como vítima e o homem como
fonte de poder. As escolas como reflexo da sociedade criam e mantêm conceitos de
masculinidade, por isso é importante discutir conceitos de múltiplas masculinidades. A pressão
dos pares para a manutenção da “imagem de macho” é intensa em conjunto com o medo da
homossexualidade e o medo do ridículo de serem associados a essa orientação (Hilton, 2001).
Como consequência, é importante discutir a construção da identidade de género e dos papéis de
género dentro da sala de aula e os efeitos da imagem de “macho” na dinâmica das aulas de
educação sexual.
Segundo Hilton (2001), a separação dos sexos na educação sexual ou em alguns temas
específicos tem vindo a ser desde há muito tempo de interesse para os investigadores. O autor
refere, por exemplo, Blake que questiona as políticas de separar grupos de rapazes e de
raparigas quando discutem assuntos sexuais, por oposição a Wood que descreve como práticas
de sucesso separar as raparigas de rapazes para aulas sobre contracepção e doenças
sexualmente transmitidas usando professores do mesmo sexo que o grupo, seguido por um
debate em conjunto com os dois sexos. Esta última prática descrita foi sugerida por uma mãe
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neste estudo (ver extracto anterior Ep48) e por 12,6% dos professores entrevistados (ver extracto
anterior Ep19). Foram vários os professores que contaram episódios como o seguinte:
Eles perguntam muito mais do que elas e o tipo de perguntas que fazem é diferente. Eles perguntam
mais sobre os comportamentos sexuais que devem ter enquanto que elas perguntam sobre a
fisiologia, problemas relacionados com a saúde, cancros, quistos, etc. Eles querem muito saber sobre
os métodos contraceptivos naturais, saber os dias em que se pode ou não ter relações sexuais, se
masturbar faz bem à saúde ou se prejudica. (Ep40, p.1139).

Halstead, Waite (2001) referem na sua investigação que os rapazes tendem a fornecer
voluntariamente mais factos, mas têm uma informação menos precisa, a sua atitude foi
geralmente mais irreverente, por vezes atingindo o limite da rudeza, e tinham a percepção do
sexo como engraçado. Outros investigadores sugerem que isso faz parte da manutenção do
status masculino para ser comportarem “à macho” o que envolve brincadeiras rudes e galhofa.
Faz parte desta resposta de macho pretenderem mostrar na frente dos outros que sabem mais
sobre sexo do que na realidade sabem. Esta postura de “macho” também pode estar ligada ao
medo que pensem que são “gays”. Os rapazes estavam mais interessados que as raparigas nos
mecanismos da relação sexual e do nascimento e na contracepção e aborto. As raparigas
falavam mais reflexivamente que os rapazes, dando a impressão que pensavam mais
cuidadosamente sobre os seus futuros, as suas expectativas nas relações e a importância da
família. Os dados desta investigação vão de encontro a estes resultados:
As meninas têm uma maior maturidade e até são capazes de pôr questões mais claras. Tentam
mesmo afirmar-se como apresentando mais maturidade e então tentam colaborar. Elas têm mais
cuidado, eles não; eles riem-se como quem já sabe tudo, para esconder a ignorância ou então já
conversaram com os amigos e acham que resolvem isso entre amigos e que não é preciso
aprenderem mais… (Ep34, p.998).

Tal como acontece nas turmas do 3º ciclo e do ensino secundário em Portugal, Langille,
Mackinnon, Graham (2001) referem que em muitas salas de aula, todavia, não é realista a ideia
de escolher o professor de acordo com o sexo do grupo. Talvez o mais importante seja os
professores terem o conhecimento necessário e a habilidade para ensinarem sem embaraço,
utilizando as metodologias adequadas.
Segundo Francis, Skelton (2001) vários investigadores têm vindo a observar como o
comportamento sexual opressivo dos rapazes e dos homens na escola é consistentemente
naturalizado ou condenado. O uso do discurso heterosexista na escola envolve inevitavelmente a
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evocação da dicotomia de género e, consequentemente, sexismo e homofobia. Esta exploração
do discurso heterosexista como uma “interacção do dia-a-dia na sala de aula” gera uma
problemática futura: o problema do discurso heterosexual para alunos e professores
heterossexuais. O elemento da força evidente em muitas disciplinas da escola tem sido
argumentado como um reflexo de uma forma particular de ver a masculinidade, reflectindo os
tipos de comportamentos e atitudes agressivas, de intimidação e humor sarcástico em relação
às adolescentes na gestão do professor e no controlo da sala de aula evidenciado no
“machismo” (estereótipo de género dominante).

4.2.1.2. Conteúdo, objectivos e metodologia das actividades ou projecto de educação
sexual realizados
Nesta secção serão descritos os temas, objectivos e as mensagens veiculadas por nível de
ensino, de acordo com as várias formas de integração das actividades nas áreas curriculares e
extracurriculares (4.2.1.2.1 a 4.2.1.2.4). Também será analisado o tipo de actividades realizadas
de acordo com as várias áreas de integração na escola e a metodologia aplicada no
desenvolvimento dessas actividades (4.2.1.2.5). Posteriormente serão descritas as co-parcerias
estabelecidas nas actividades ou projectos de educação sexual e o contributo dos colaboradores
(4.2.1.2.6). Para terminar será analisado o tipo de envolvimento dos pais na educação sexual na
comunidade escolar (4.2.1.2.7).
Estes dados foram sendo recolhidos nas entrevistas com os professores durante a
descrição das actividades ou projecto de educação sexual. No final da entrevista o investigador
confirmou sempre com o entrevistado a síntese que tinha compilado. Nenhum dos itens resulta
de perguntas previamente formuladas, são todos emergentes das narrativas dos vários
professores. Os itens dos tópicos tratados nas actividades ou projecto de educação sexual foram
agrupados em sete temas principais: (1) sexualidades; (2) despertar da maturidade sexual; (3)
relações interpessoais e competências pessoais e sociais; (4) comportamento sexual; (5)
fertilidade humana; (6) sexualidade e reprodução; e (7) saúde sexual.
4.2.1.2.1. Conteúdo, objectivos e mensagens na educação sexual no 3º ciclo
O conteúdo da educação sexual desenvolvida numa ou mais turmas do mesmo ano de
escolaridade no 3º ciclo (n=47) deu ênfase aos seguintes tópicos (quadro 4.8): (1) sexualidades
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Quadro 4.8: Temas ou problemas tratados na educação sexual em turmas do mesmo ano do 3º ciclo de
acordo com as várias formas de integração na escola (n=47)

f
2
11
10
3
1

%
18,2
100
90,9
27,3
9,1

Área de integração das actividades na escola
Disciplinas Formação
Área de
Gabinete
e outras
Cívica
Projecto
Apoio aos
actividades (n=6)
(n=12)
Alunos
TOTAL
(n=13)
(n=5)
(n=47)
f
%
f
%
f
%
f
%
%
4
30,8
3
50,0 8
66,7
1
20,0
38,3
12
92,3
5
83,3 10
83,3
5
100
91,5
13
100
4
66,7 9
75,0
5
100
87,2
6
46,2
1
16,7 8
66,7
3
60,0
44,7
1
7,7
1
16,7 2
16,7
3
60,0
17,0

2
2

18,2
18,2

2
6

15,4
46,2

3
6

50,0
100

9
11

75,0
91,7

3
3

60,0
60,0

40,4
59,6

1

9,1

1
2

7,7
15,4

2
1

33,3
16,7

6
6

50,0
50,0

3
3

60,0
60,0

25,5
25,5

1

9,1

2

15,4

1

16,7

2

16,7

3

60,0

19,1

1
1

9,1
9,1

2

18,2

1
1
1
1
1

16,7
16,7
16,7
16,7
16,7

41,7
16,7
8,3

40,0

7,7
7,7

5
2
1

2

1
1

1

8,3

3

60,0

17,0
10,6
6,4
2,1
2,1
14,9

7
1
9

63,6
9,1
81,8

10
1

Disciplinas
(n=11)
Temas ou problemas tratados
O que é a sexualidade humana.
Desenvolvimento psicosexual.
Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor.
Orientação sexual.
Identidade e estereótipos de género.
Desenvolvimento de competências pessoais e
sociais.
Aprender onde e como adquirir contraceptivos.
Aprender a falar com o(a) namorado(a) sobre
prevenção da gravidez e de DSTs.
Aprender a lidar com a pressão para ter sexo.
Aprender a falar com os pais sobre sexo e os
problemas das relações amorosas.
Aprender a lidar com as consequências de ser
sexualmente activo.
Prazer sexual.
Zonas erógenas.
Posições de coito e práticas sexuais.
Resposta sexual humana.
Comportamentos sexuais no namoro.
Esperar para ter sexo só quando forem mais
velhos, mas se não esperarem, tomarem a
pílula e usarem preservativo
Abstinência.
Fecundação, gravidez e parto.
Clonagem
Contracepção e o planeamento familiar.
Clarificar a atitude pessoal sobre o aborto.
Conhecer a Lei sobre o aborto.
Meios de transmissão e de prevenção do VIH/
SIDA e de outras DSTs
Como colocar o preservativo.
Saber onde fazer o teste para o VIH/ SIDA e para
as outras DSTs.
Conhecer as disfunções sexuais e terapias.
Saber o que fazer se ele ou um amigo for violado
ou sofrer abuso sexual.
Clarificar a atitude pessoal sobre prostituição.
Clarificar a atitude pessoal sobre a pornografia e
o erotismo.
Parafilias sexuais (exibicionismo,
sadomasoquismo, etc.).

9

69,2

5

83,3

12

100

4

80,0

100
7,7
100
23,1

3

50,0

8

66,7

4

80,0

90,9
9,1

13
1
13
3

6

100

11
2
1

91,7
16,7
8,3

5

100

11
7

100
63,6

13
12

100
92,3

4
5

66,7
83,3

11
12

91,7
100

4
4

80,0
80,0

91,5
85,1

1

9,1

1

7,7

1

16,7

2

16,7

2

40,0

14,9

1
1

16,7
16,7

2

40,0

1

8,3

6,4
4,3

1

16,7

1

9,1

– sexualidade humana (38,3%); (2) despertar da maturidade sexual – desenvolvimento
psicossexual (91,5%), anatomia e fisiologia do sistema reprodutor (87,2%); orientação sexual
(44,7%); identidade e estereótipos de género (17,0%); (3) competências interpessoais e de

comunicação – desenvolvimento de competências pessoais e sociais (40,4%); aprender onde e
como adquirir o preservativo e outros contraceptivos (59,6%); aprender a falar com o namorado
sobre prevenção da gravidez e de DSTs (25,5%); aprender a lidar com a pressão para ter sexo
(25,5%); aprender a falar com os pais sobre sexo e os problemas das relações amorosas
(19,1%); aprender a lidar com as consequências de ser sexualmente activo (17,0%); (4)
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78,7
2,1
78,7
2,1
95,7
12,8
2,1

4,3

comportamento sexual – prazer sexual (10,6%); zonas erógenas (6,4%); posições de coito e
práticas sexuais (2,1%); resposta sexual humana (2,1%); comportamentos sexuais no namoro
(14,9%); esperar para ter sexo só quando forem mais velhos, mas se não esperarem tomarem a
pílula e usarem o preservativo (78,7%); abstinência (4,3%); (5) fertilidade humana – fecundação,
gravidez e parto (78,7%); conhecer os mecanismos biológicos e a ética da clonagem com fins
terapêuticos e reprodutivos (2,1%); (6) sexualidade e reprodução – contracepção e planeamento
familiar (95,7%); clarificar a atitude pessoal sobre o aborto (12,8%); conhecer a Lei Portuguesa
sobre o aborto (2,1%); (7) saúde sexual – meios de transmissão e de prevenção do VIH/ SIDA e
de outras DSTs (91,5%); como colocar o preservativo (85,1%); saber onde fazer o teste para o
VIH/ SIDA e outras DSTs (14,9%); saber o que fazer se ele ou um amigo for violado ou sofrer
abuso sexual (6,4%); clarificar a atitude pessoal sobre a prostituição (4,3%); clarificar a atitude
pessoal sobre a pornografia e/ ou erotismo (4,3%).
A educação sexual para os alunos de turmas do mesmo ano do 3º ciclo investigados é
oferecida preferencialmente exclusivamente nas disciplinas de Ciências Naturais e Educação
Moral e Religiosa Católica (11 escolas), nessas disciplinas com outras actividades curriculares e
extracurriculares como complemento (13 escolas) e na Área de Projecto (12 escolas). A
Formação Cívica (6 escolas) e o Gabinete de Apoio aos Alunos (5 escolas) colocam menos vezes
à disposição dos alunos a educação sexual. Há conteúdos que são tratados pela maior parte dos
professores em qualquer dessas situações outros são preferencialmente tratados apenas numa
dessas modalidades. Na primeira situação encontram-se os seguintes tópicos: desenvolvimento
psicossexual; a anatomia e fisiologia do sistema reprodutor; a mensagem que se “deve esperar
para ter sexo só quando for mais velho, mas se não esperarem devem tomar a pílula e usar o
preservativo”; a fecundação gravidez e parto; a contracepção e o planeamento familiar; os meios
de transmissão e de prevenção do VIH/ SIDA e de outras DSTs e como colocar o preservativo.
Na Formação Cívica metade dos professores deu muita importância à compreensão pelos
alunos sobre o que é a sexualidade humana (50,0%) e ao desenvolvimento de competências
interpessoais e de comunicação, nomeadamente, ao desenvolvimento de competências pessoais
e sociais (50,0%) e a aprender “onde e como adquirir contraceptivos” (100%). Na Área de
Projecto, além dos temas ou problemas a que todos deram realce, mais de metade dos
professores também deu relevância à compreensão sobre o que é a sexualidade humana
(66,7%), à orientação sexual (66,7%) e ao desenvolvimento de competências interpessoais e de
comunicação, nomeadamente, ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais (75,0%),
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a aprender “onde e como adquirir contraceptivos” (91,7%), aprender a falar com o namorado
sobre prevenção da gravidez e de DSTs (50,0%) e aprender a lidar com a pressão para ter sexo
(50,0%). No GAA, além dos temas ou problemas que trabalharam geralmente em todas as
modalidades, mais de metade dos professores (60%) também deu importância à orientação
sexual, identidade e estereótipos de género e ao desenvolvimento de competências interpessoais
e de comunicação que focou uma variedade bastante maior de aspectos que as outras áreas de
integração da educação sexual, nomeadamente, o desenvolvimento de competências pessoais e
sociais, aprender onde e como adquirir contraceptivos, aprender a falar com o namorado sobre a
prevenção da gravidez e de DSTs, aprender a lidar com a pressão para ter sexo e aprender a
falar com os pais sobre sexo e os problemas das relações amorosas.
O conteúdo de educação sexual desenvolvido em todas as turmas de um ano do 3º ciclo
(n=2) na Formação Cívica e noutras disciplinas ou actividades extracurriculares que a
complementaram incluiu tópicos das seguintes categorias acima definidas: (2) despertar da

maturidade sexual – desenvolvimento psicossexual (100%); anatomia e fisiologia do sistema
reprodutor (100%); orientação sexual (100%); identidade e estereótipos de género (50,0%); (3)

competências interpessoais e de comunicação – desenvolvimento de competências pessoais e
sociais (100%); aprender a falar com o(a) namorado(a) sobre prevenção da gravidez e de DSTs
(100%); aprender como lidar com a pressão para ter sexo(50,0%); (5) fertilidade humana –
fecundação, gravidez e parto (100%); (6) sexualidade e reprodução – contracepção e
planeamento familiar (100%); (7) saúde sexual – meios de transmissão e prevenção do VIH/
SIDA e outras DSTs (100%); como colocar preservativos (100%); clarificar a atitude pessoal sobre
a prostituição (100%); clarificar a atitude pessoal sobre a pornografia e o erotismo (100%).
Os objectivos identificados pelos professores que desenvolveram a educação sexual numa
ou mais turmas do mesmo ano do 3º ciclo para as actividades ou projectos desenvolvidos foram
categorizados nas três áreas seguintes (quadro 4.9): (1) conhecimento e compreensão –
aumentar o conhecimento sobre a sexualidade humana (100%); aumentar o conhecimento sobre
os comportamentos de risco e de prevenção da infecção pelo VIH e outras ISTs (93,6%); (2)

competências interpessoais e de comunicação – aprender como e a quem pedir ajuda (70,2%);
melhorar a comunicação interpessoal oral (começar uma conversa, recusar, elogiar…), melhorar
a assertividade e a resistência à pressão, negociar e lidar com conflitos verbais e optimizar a
comunicação não verbal (contacto visual…) (44,7%); identificar e resolver problemas sociais em
situações simuladas (27,7%); desenvolver a auto-estima, auto-confiança, auto-imagem, o auto430

Quadro 4.9: Objectivos dos professores para a educação sexual em turmas do mesmo ano do 3º ciclo de
acordo com as várias formas de integração na escola (n= 47)
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Área de integração das actividades na escola
Disciplinas Formação
Área de
Gabinete
e outras
Cívica
Projecto
Apoio aos
actividades (n=6)
(n=12)
Alunos
(n=13)
(n=5)
f
%
f
%
f
%
f
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11

100

13

100

6

100

12

100

5

100

100

11
2

100
18,2

13
12

100
92,3

5
5

83,3
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11
11

91,7
91,7

4
3

80,0
60,0

93,6
70,2

2

18,2

3

23,1

3

50,0

10

83,3

3

60,0

44,7

1

9,1

2

15,4

2

33,3

5

41,7

3

60,0

27,7

1

9,1

1

16,7

4

33,3

2

40,0

17,0

8

72,7

10

7,7

6

33,3

11

91,7

3

60,0

80,9

9

81,8

7

53,8

5

83,3

10

83,3

4

80,0

74,5

5

45,5

11

84,6

4

66,7

10

83,3

2

40,0

68,1

4

36,4

2

15,4

2

33,3

7

58,3

3

60,0

38,3

1

7,7

1
2

9,1
18,2

2

15,4

2
1
2

33,3
16,7
33,3

6
5
3

50,0
41,7
25,0

2
2
2

40,0
40,0
40,0

23,4
19,1
19,1

Disciplinas
(n=11)
Objectivos ou problemas a resolver
Aumentar o conhecimento sobre a sexualidade
humana.
Aumentar o conhecimento sobre os meios de
transmissão e de prevenção do VIH e outras ISTs
Aprender como e a quem pedir ajuda.
Melhorar a comunicação interpessoal oral
(começar uma conversa, recusar, elogiar…),
melhorar a assertividade e a resistência à
pressão, negociar e lidar com conflitos verbais e
optimizar a comunicação não verbal (contacto
visual…).
Identificar e resolver problemas sociais em
situações simuladas.
Desenvolver a auto-estima, auto-confiança, autoimagem, o auto-conceito.
Desenvolver o auto-respeito e o respeito pelos
outros.
Aumentar o comprometimento dos estudantes
para terem comportamentos sexuais saudáveis.
Diminuir a discriminação como resultado da não
aceitação das diferenças físicas e morais, da
orientação sexual ou da seropositividade para o
VIH.
Clarificar os valores e atitudes pessoais face ao
comportamento sexual
Identificar e resolver problemas sociais em
contexto real.
Promover a liberdade de acção, autonomia.
Desenvolver o pensamento crítico.

TOTAL
(n=47)
%

conceito (17,0%); (3) atitudes e valores – desenvolver o auto-respeito e o respeito pelos outros
(80,9%); aumentar o comprometimento dos estudantes para terem comportamentos sexuais
saudáveis (74,5%); diminuir a discriminação como resultado da não aceitação das diferenças
físicas e morais, da orientação sexual ou da seropositividade para o VIH (68,1%); clarificar os
valores e atitudes pessoais face ao comportamento sexual (38,3%); identificar e resolver
problemas sociais em contexto real (23,4%); promover a liberdade de acção, autonomia (19,1%);
desenvolver o pensamento crítico (19,1%).
Os objectivos de conhecimento e a compreensão dos temas relacionados com a
sexualidade e as suas consequências negativas são sempre os mais referidos em qualquer
forma de integração da educação sexual na escola, quando o público-alvo é uma turma ou mais
do 3º ciclo.
Quando a educação sexual foi feita exclusivamente nas disciplinas, aos objectivos
anteriores acrescem principalmente mais dois: aumentar o comprometimento dos alunos para
terem comportamentos sexuais saudáveis (81,8%) e desenvolver o respeito por si próprio e pelos
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outros (72,7%). O mesmo acontecia quando a educação sexual era centrada nas disciplinas e
em actividades extracurriculares, embora os outros dois objectivos mais frequentes aí referidos
fossem: aprender como e a quem pedir ajuda (92,3%) e diminuir a discriminação como
resultado da não aceitação das diferenças físicas e morais, da orientação sexual ou da
seropositividade para o VIH (84,6%). Na Formação Cívica, Área de Projecto e GAA a educação
sexual envolvia um número bastante maior de objectivos a serem atingidos quer no domínio das

competências interpessoais e de comunicação quer no domínio das atitudes e valores.
Na educação sexual que se realizou em todas as turmas de um ano do 3º ciclo (n=2), que
ocorreu na Formação Cívica, os objectivos que se pretenderam atingir foram os seguintes: (1)

conhecimento e compreensão – aumentar o conhecimento sobre a sexualidade humana (100%);
aumentar o conhecimento sobre os comportamentos de risco e de prevenção da infecção pelo
VIH e outras ISTs (100%); (2) competências interpessoais e de comunicação – melhorar a
comunicação interpessoal verbal e não verbal (50,0%); identificar e resolver problemas em
situações simuladas (50%); e (3) atitudes e valores – desenvolver o respeito por si próprio e
pelos outros (100%); aumentar o comprometimento dos alunos para terem comportamentos
sexuais saudáveis (100%); diminuir a discriminação como resultado da não aceitação das
diferenças físicas e morais, da orientação sexual ou da seropositividade para o VIH (100%);
clarificar os valores e atitudes pessoais sobre o comportamento sexual (50,0%) e desenvolver o
pensamento crítico (50,0%).
As mensagens veiculadas nas actividades ou projectos desenvolvidos numa ou mais
turmas do mesmo ano do 3º ciclo (n=47) estão relacionadas com sete tópicos principais: (1)
masturbação, fantasias sexuais e pensar em sexo (n=42); (2) intimidade sexual no namoro,
incluindo beijar e tocar nos seios/ vagina/ pénis por cima da roupa (n=6); (3) intimidade sexual
no namoro, incluindo beijar e tocar nos seios/ vagina/ pénis por baixo da roupa (n=3); (4) ter
relações sexuais na adolescência (n=43); (5) aborto (n=22); (6) homossexualidade (n=45); e (7)
discriminação de género (n=8).
As mensagens sobre a masturbação, fantasias sexuais e pensar em sexo (n=42) foram
descritas pela maior parte dos professores independentemente da forma de integração da
educação sexual na comunidade escolar: exclusivamente nas disciplinas (100%); nas disciplinas
e outras actividades complementares (100%); na Formação Cívica e outras actividades
complementares (83,3%); na Área de Projecto e outras actividades complementares (83,3%) e
no GAA e outras actividades complementares (60,0%). O juízo de valor final realizado nessas
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mensagens sobre a masturbação, fantasias sexuais e pensar em sexo é que era “um assunto
pessoal” (95,2%) ou surgiram várias ideias finais concorrentes sem que se chegasse a consenso
(4,8%) que incluíram “ser mais normal nos rapazes do que nas raparigas”; “prejudicar a vida
sexual a dois”; “ser pecado” e “ser um assunto pessoal”. Em 73,8% dos casos a mensagem foi
a ideia final salientada pelo professor, em 23,8% dos casos foi a ideia final referida pela maior
parte dos alunos e em 2,4% dos casos foram as ideias finais dos vários grupos de alunos e da
religião Católica. A mensagem de que a masturbação é um “assunto pessoal” apareceu
frequentemente em descrições como a seguinte:
Acho que esse tema está altamente ultrapassado. Eu acho que esse tipo de conceitos que os alunos
têm da puberdade e da adolescência já é falado com os amigos e, nos últimos dez anos, falar disso
com os professores foi altamente ultrapassado. Falar em masturbação é normal e nós incutimos a
ideia de que a masturbação é normal, é cem por cento normal que um indivíduo se masturbe ou não
se masturbe, isso é próprio de cada indivíduo. Ninguém tem que fazer pressão sobre de nada, as
pessoas é que decidem. E eles aceitam perfeitamente o que eu digo. As únicas que não aceitam tão
facilmente a masturbação sempre foram as raparigas, rarissimamente aparece uma única rapariga a
falar sobre isto. (Ep24, p.786).

As estratégias utilizadas para fazer surgir a mensagem foram diversificadas. Às vezes os
professores contavam histórias que tinham implícitas a mensagem que queriam passar. Outros
passavam as mensagens dentro do programa de Ciências ao explicar o sistema reprodutor.
As mensagens sobre a intimidade sexual no namoro, incluindo beijar e tocar nos seios/
pénis/ vagina por cima da roupa (n=6) foram descritas essencialmente pelos professores de
Formação Cívica e outras actividades complementares (50,0%) e do GAA e outras actividades
complementares (40,0%). As mensagens eram sempre passadas de uma forma não explicita e
associadas a uma alternativa saudável ao coito. Houve apenas um juízo de valor final associado
a essas mensagens: “é um assunto pessoal” (100%). Em 33,3% dos casos a mensagem foi a
ideia final salientada pelo professor, em 66,7% dos casos foi a ideia final referida pela maior
parte dos alunos.
As mensagens sobre beijar e tocar nos seios/ pénis/ vagina por baixo da roupa (n=3)
também só foram descritas pelos professores de Formação Cívica e outras actividades
complementares (16,7%) e do GAA e outras actividades complementares (40,0%). As mensagens
também eram sempre passadas de uma forma não explicita e associadas à masturbação mútua
como uma alternativa saudável ao coito ou associadas à criação de condições favoráveis para
433

que a relação sexual acontecesse, mesmo que o não desejassem. Também só havia apenas um
juízo de valor final realizado nessas mensagens: “é um assunto pessoal” (100%). Esta
mensagem foi sempre a ideia final referida pela maior parte dos alunos (100%). Este tipo de
mensagens está descrita no extracto seguinte:
Eu penso que inicialmente não [têm carícias por baixo da roupa] (…) eu penso que em idades mais
novas sinceramente isso não lhes passa pela cabeça, penso eu; depois chega uma altura em que
eles... (…) chega a uma altura que passam por essas carícias e começam a assumi-las como
naturais. Eles não dizem abertamente, é o que me parece pelo que ouço quando falámos nesses
assuntos sem expor a intimidade deles. (Ep04, p.109).

As mensagens sobre ter relações sexuais na adolescência (n=43) foram descritas, tal
como a primeira mensagem referida, pela maior parte dos professores independentemente da
forma de integração da educação sexual na comunidade escolar: exclusivamente nas disciplinas
(81,8%); nas disciplinas e outras actividades complementares (92,3%); na Formação Cívica e
outras actividades complementares (83,3%); na Área de Projecto e outras actividades
complementares (100%) e no GAA e outras actividades complementares (100%). O juízo de valor
final realizado nessas mensagens é que “é um assunto pessoal, mas só deve acontecer quando
houver maturidade, dentro de uma relação estável e usando protecção” (93,0%) ou surgiram
várias ideias finais concorrentes sem que se chegasse a consenso (7,0%) que incluíram “só
devem acontecer próximo da idade adulta dentro de uma relação longa de compromisso e
usando protecção”; “devem acontecer quando os dois quiserem independentemente da
estabilidade da relação, usando protecção”; “deve-se ser virgem até ao casamento” e “é um
assunto pessoal”. Em 23,3% dos casos a mensagem foi a ideia final salientada pelo professor,
em 72,1% dos casos foi a ideia final referida pela maior parte dos alunos e em 4,6% dos casos
foram as ideias finais dos vários grupos de alunos e da religião Católica. Muito menos
frequentemente a mensagem não transmite qualquer intencionalidade de atrasar o início das
relações sexuais.
O aborto associado a mensagens no contexto escolar foi tratado por menos de metade
dos professores que implementaram a educação sexual no 3º ciclo (n=22), em qualquer uma
das formas de integração da educação sexual na comunidade escolar: exclusivamente nas
disciplinas (63,6%); nas disciplinas e outras actividades complementares (38,5%); na Formação
Cívica e outras actividades complementares (50,0%); na Área de Projecto e outras actividades
complementares (41,7%) e no GAA e outras actividades complementares (40,0%). O juízo de
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valor final realizado nessas mensagens é que “é imoral ou errado (72,6%); “é um assunto
pessoal” (13,7%) ou surgiram várias ideias finais concorrentes sem que se chegasse a consenso
(13,7%) que incluíram “não é imoral nos casos previstos na lei, mas para os outros é”; “só não é
imoral no caso de risco de vida da mãe, porque pode haver outros filhos e é uma vida por
outra”; “em caso de má formação do feto é imoral porque é tirar o direito à vida de quem não é
perfeito tal como fizeram o nazis com o eugenismo” e “é uma decisão pessoal porque a mulher
tem o direito de fazer o que quiser com o próprio corpo”. Em 95,5% dos casos foi a ideia final
referida pela maior parte dos alunos e em 4,5% dos casos foram as ideias finais dos vários
grupos de alunos e da religião Católica. O extracto da entrevista seguinte ilustra a descrição mais
frequente sobre a posição do professor que se pretendia manter “neutro” na mensagem final:
Eu acho que é assim, há pessoas que são radicais na forma como passam uma mensagem a favor
ou contra e nós sabemos isso. Acho que é assim, eu procuro sempre evitar dizer qual é a minha
opinião pessoal, mas procuro sempre mostrar os dois lados. Também faço isso em relação ao tabaco,
mostrar provas concretas para tentar que eles formem um juízo de valor e levá-los a pensar por eles,
porque realmente é muito fácil passar-lhes só parte da mensagem, mas realmente acho que não se
deve fazer isso. (Ep82, p.2104).

Outros professores, pretendendo manter-se “neutros” remetiam o assunto para os pais.
Vários professores falaram do aborto para salientar a importância da correcta utilização dos
métodos contraceptivos como um meio para prevenir uma tomada de decisão pessoal sobre o
aborto. Muito pouco frequentemente os professores deram explicitamente a sua opinião contra o
aborto na sala de aula, mas quando o fizeram o discurso foi semelhante à narrativa seguinte:
“Professora o que é que a senhora acha?”, “A minha opção seria nunca o fazerem. Eu seguiria o que
eu lhes estou a dizer, evitaria de todas as formas. Além dos problemas físicos a que um aborto leva, o
principal é o que vem depois, o psicológico!” E, então, eu vou por aí, porque eu acho que realmente
esses jovens só precisam de ter mais consciência de vida e não é a dizer “tudo bem fazer um aborto
é decisão tua” que eles vão ter consciência de vida, porque aí a ideia vai-se tornar: “Ah, tudo bem,
engravido, tiro e está pronto”. (Ep68, p.1946-1947).

As mensagens sobre a homossexualidade (n=45) foram descritas pela maior parte dos
professores independentemente da forma de integração da educação sexual na comunidade
escolar: exclusivamente nas disciplinas (100%); nas disciplinas e outras actividades
complementares (100%); na Formação Cívica e outras actividades complementares (83,3%); na
Área de Projecto e outras actividades complementares (91,7%) e no GAA e outras actividades
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complementares (100%). O juízo de valor final realizado nessas mensagens é que “é um assunto
pessoal” (93,4%), o tema foi discutido, mas nenhuma mensagem foi passada (2,2%) ou surgiram
várias ideias finais concorrentes sem que se chegasse a consenso (4,4%) que incluíram
“racionalmente aceito a homossexualidade, mas é um desvio por isso devemos ser tolerantes”;
“a homossexualidade é uma anormalidade nunca convivia com um homossexual”; “a
homossexualidade é uma orientação sexual, por isso as pessoas não têm culpa de ser
homossexuais mas não gostava de conviver com nenhum” e “ a homossexualidade é uma
orientação sexual normal e deve ser tratada como um assunto de decisão pessoal”. Em 57,8%
dos casos a mensagem foi a ideia final salientada pelo professor, em 37,8% dos casos foi a ideia
final referida pela maior parte dos alunos e em 4,4% dos casos foram as ideias finais dos vários
grupos de alunos e da religião Católica. Muito menos frequentemente a mensagem que surge é
de tolerância, mas o professor assume no seu discurso que teria dificuldade em esconder dos
alunos que não acha uma orientação sexual normal:
Exacto, eles poderiam perguntar-me se é normal ser-se homossexual. Estás-me a perguntar então se
eu consideraria um comportamento positivo ou negativo? Eu diria que pessoalmente consideraria um
comportamento negativo. Se eventualmente, portanto, eles de certeza que iriam perguntar, se acho os
homossexuais normais, eu iria ter muita dificuldade, consideraria que é mais anormal, eu sei que
corro riscos ao responder isto mas a entrevista é anónima, consideraria que é mais normal o
heterossexual. (Ep09, p.301).

As mensagens sobre a discriminação de género foram pouco frequentes (n=8) e nunca
foram descritas quando a educação sexual era trabalhada no âmbito exclusivo das disciplinas.
Nas outras formas de integração da educação sexual na comunidade escolar foram sendo
referidas por 7,7% dos professores nas disciplinas e outras actividades complementares; por
16,7% dos professores na Formação Cívica e outras actividades complementares; por 25,0% dos
professores na Área de Projecto e outras actividades complementares e por 60,0% dos
professores no GAA e outras actividades complementares. O juízo de valor final realizado nessas
mensagens é que é imoral ou errado” (75,0%) ou que “é um assunto pessoal” (25,0%). Em
25,0% dos casos a mensagem foi a ideia final salientada pelo professor, em 75,0% dos casos foi
a ideia final referida pela maior parte dos alunos.
4.2.1.2.2. Conteúdo, objectivos e mensagens na educação sexual no ensino secundário
O conteúdo da educação sexual desenvolvida numa ou mais turmas do mesmo ano do
436

ensino secundário (n=15) deu ênfase aos seguintes tópicos (quadro 4.10): (1) sexualidades –
sexualidade humana (33,3%); (2) despertar da maturidade sexual – desenvolvimento
psicossexual (6,7%), anatomia e fisiologia do sistema reprodutor (80,0%); orientação sexual
(46,7%); identidade e estereótipos de género (13,3%); (3) competências interpessoais e de
Quadro 4.10: Temas ou problemas tratados na educação sexual em turma do mesmo ano do ensino
secundário de acordo com as várias formas de integração na escola (n = 15)

Temas ou problemas tratados
O que é a sexualidade humana.
Desenvolvimento psicosexual.
Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor.
Orientação sexual.
Identidade e estereótipos de género.
Desenvolvimento de competências pessoais e
sociais.
Aprender onde e como adquirir contraceptivos.
Aprender a falar com o(a) namorado(a) sobre
prevenção da gravidez e de DSTs.
Aprender a lidar com a pressão para ter sexo.
Aprender a falar com os pais sobre sexo e os
problemas das relações amorosas.
Aprender a lidar com as consequências de ser
sexualmente activo.
Prazer sexual.
Zonas erógenas.
Posições de coito e práticas sexuais.
Resposta sexual humana.
Comportamentos sexuais no namoro.
Esperar para ter sexo só quando forem mais
velhos, mas se não esperarem, tomarem a
pílula e usarem preservativo
Abstinência.
Fecundação, gravidez e parto.
Clonagem
Contracepção e o planeamento familiar.
Clarificar a atitude pessoal sobre o aborto.
Conhecer a Lei sobre o aborto.
Meios de transmissão e de prevenção do VIH/
SIDA e de outras DSTs
Como colocar o preservativo.
Saber onde fazer o teste para o VIH/ SIDA e para
as outras DSTs.
Conhecer as disfunções sexuais e terapias.

Área de integração das actividades na escola
Disciplinas Disciplinas e
Área - Escola
(n=4)
outras
(n=1)
TOTAL
actividades (n=10)
(n=15)
f
%
f
%
f
%
%
2
50,0
2
20,0
1
100
33,3
1
100
6,7
2
50,0
9
90,0
1
100
80,0
2
50,0
4
40,0
1
100
46,7
2
20,0
13,3
2

50,0

4
4

40,0
40,0

1

100

40,0
33,3

2

50,0

5
4

50,0
40,0

33,3
40,0

2

50,0

3

30,0

33,3

2
2

50,0
50,0

5
5
1

50,0
50,0
10,0

46,7
46,7
6,7

2

50,0

1
4

10,0
40,0

6,7
40,0

60,0
10,0
80,0
50,0
100
40,0
20,0

100

50,0
50,0
50,0
100
50,0

6
1
8
5
10
4
2

1

2
2
2
4
2

1
1
1

100
100
100

46,7
20,0
73,3
53,3
100
40,0
13,3

2

50,0

4
5

40,0
50,0

1
1

100
100

46,7
40,0

2

50,0

2
3

20,0
30,0

13,3
33,3

comunicação – desenvolvimento de competências pessoais e sociais (40,0%); aprender onde e
como adquirir o preservativo e outros contraceptivos (33,3%); aprender a falar com o namorado
sobre prevenção da gravidez e de DSTs (33,3%); aprender a lidar com a pressão para ter sexo
(40,0%); aprender a falar com os pais sobre sexo e os problemas das relações amorosas
(33,3%); aprender a lidar com as consequências de ser sexualmente activo (46,7%); (4)

comportamento sexual – prazer sexual (46,7%); zonas erógenas (6,7%); resposta sexual humana
(6,7%); comportamentos sexuais no namoro (40,0%); esperar para ter sexo só quando forem
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mais velhos, mas se não esperarem tomarem a pílula e usarem o preservativo (46,7,7%);
abstinência (20,0%); (5) fertilidade humana – fecundação, gravidez e parto (73,3%); conhecer os
mecanismos biológicos e a ética da clonagem com fins terapêuticos e reprodutivos (53,3%); (6)

sexualidade e reprodução – contracepção e planeamento familiar (100%); clarificar a atitude
pessoal sobre o aborto (40,0%); conhecer a Lei sobre o aborto (13,3%); (7) saúde sexual –
meios de transmissão e de prevenção do VIH e de outras DSTs (46,7%); como colocar o
preservativo (40,0); saber onde fazer o teste para o VIH e outras DSTs (13,3%); conhecer as
disfunções sexuais e terapias (33,3%).
A educação sexual para os alunos de uma turma ou mais do mesmo ano do ensino
secundário investigados é oferecida preferencialmente nas disciplinas com outras actividades
curriculares e extracurriculares como complemento (10 escolas). Quatro escolas trabalham com
os alunos do secundário exclusivamente nas disciplinas e apenas uma escola na Área - Escola.
Quando a educação sexual é oferecida principalmente nas disciplinas a metade ou mais
de metade dos professores tratam os seguintes tópicos: contracepção e o planeamento familiar
(100%); anatomia e fisiologia do sistema reprodutor (90,0%); fecundação gravidez e parto
(80,0%); mensagem que se “deve esperar para ter sexo só quando for mais velho, mas se não
esperarem devem tomar a pílula e usar o preservativo” (60,0%); aprender a falar com o(a)
namorado(a) sobre prevenção da gravidez e de DSTs (50,0%); aprender a lidar com as
consequências de ser sexualmente activo (50%); prazer sexual (50,0%) e como colocar o
preservativo (50,0%).
Quando trabalharam exclusivamente nas disciplinas (n=4), trabalhou-se em todas as
escolas a contracepção e o planeamento familiar e, em metade das escolas, trabalharam-se
alguns dos outros temas. É de recordar que o programa de Ciências da Terra e da Vida não
contempla a contracepção e o planeamento familiar (ver anteriormente origem dos projectos ou
actividades de educação sexual, ponto 4.2.1.1.1). A maior parte destes professores falava sobre
os métodos contraceptivos de uma forma superficial como um prolongamento do programa nos
tópicos “ciclos sexuais” ou “regulação do sistema reprodutor feminino”:
A conversa surgiu, quais eram os métodos contraceptivos que conheciam e para que é que serviam?
Todos conheciam o preservativo e a pílula, depois eu falei-lhes do DIU, falei-lhes do diafragma, faleilhes dos espermicidas. Tentei dividi-los em métodos de barreira e químicos, tudo isto numa conversa.
(…) No 11º de CTV o programa não tem nada sobre métodos contraceptivos. (Ep20, 645).

Na única escola onde a educação sexual foi o tema da Área – Escola numa turma ou mais
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do mesmo ano do ensino secundário os temas tratados pertenciam aos seguintes tópicos: (1)

sexualidades – sexualidade humana; (2) despertar da maturidade sexual – desenvolvimento
psicossexual; anatomia e fisiologia do sistema reprodutor; orientação sexual; (3) competências

interpessoais e de comunicação – aprender onde e como adquirir contraceptivos; (4)
comportamento sexual – mensagem que se deve “esperar para ter sexo só quando forem mais
velhos, mas se não esperarem devem tomar a pílula e usarem o preservativo”; (5) fertilidade

humana – fecundação, gravidez e parto; conhecer os mecanismos biológicos e a ética da
clonagem com fins terapêuticos e reprodutivos; (6) sexualidade e reprodução – contracepção e
planeamento familiar; (7) saúde sexual – meios de transmissão e de prevenção do VIH/ SIDA e
de outras ISTs e como colocar o preservativo.
Em três escolas a educação sexual foi feita em todas as turmas de um ano do ensino
secundário ou nas disciplinas com o complemento de outras actividades disciplinares e
extracurriculares ou na Área – Escola. Os temas tratados por todos os alunos desse ano na
primeira situação foram os seguintes: (2) despertar da maturidade sexual – desenvolvimento
psicossexual (50,0%); orientação sexual (100%); identidade e estereótipos de género (50%) (3)

competências interpessoais e de comunicação – desenvolvimento de competências pessoais e
sociais (50,0%); aprender onde e como adquirir contraceptivos (100%);Aprender como lidar com
a pressão para ter sexo (50,0%) (4) comportamento sexual – prazer sexual (100%);
comportamentos sexuais no namoro (50%); mensagem que se deve “esperar para ter sexo só
quando forem mais velhos, mas se não esperarem devem tomar a pílula e usarem o
preservativo” (100%); (5) fertilidade humana – fecundação, gravidez e parto (50%); (6)

sexualidade e reprodução – contracepção e planeamento familiar (100%); clarificar a atitude
pessoal sobre o aborto (100%);conhecer a Lei sobre o aborto (50,0%) (7) saúde sexual –
conhecer as disfunções sexuais e terapias (50,0%); meios de transmissão e de prevenção do
VIH/ SIDA e de outras ISTs (100%) e como colocar o preservativo (100%); saber onde fazer o
teste para o VIH/ SIDA e para as outras DSTs (50%); clarificar a atitude pessoas sobre a
prostituição (50,0%); clarificar a atitude pessoas sobre a pornografia e o erotismo (100%);
parafilias sexuais (50,0%)
Na Área – Escola que envolveu todos os alunos do mesmo ano de escolaridade do ensino
complementar os temas tratados foram os seguintes: (1) sexualidades – sexualidade humana;
(3) competências interpessoais e de comunicação – desenvolvimento de competências pessoais
e sociais; aprender onde e como adquirir contraceptivos; aprender a falar com o(a) namorado(a)
439

sobre prevenção da gravidez e DSTs; (4) comportamento sexual – comportamentos sexuais no
namoro; mensagem que se deve “esperar para ter sexo só quando forem mais velhos, mas se
não esperarem devem tomar a pílula e usarem o preservativo”; (6) sexualidade e reprodução –
contracepção e planeamento familiar; (7) saúde sexual – meios de transmissão e de prevenção
do VIH/ SIDA e de outras ISTs e como colocar o preservativo.
Os objectivos identificados pelos professores que implementaram a educação sexual
numa ou mais turmas do mesmo ano do ensino secundário (n=15) foram integrados nas três
categorias já previamente criadas para o 3ºciclo. Esses objectivos, independentemente da área
de integração da educação sexual nas actividades da escola, são os seguintes (quadro 4.11): (1)

conhecimento e compreensão – aumentar o conhecimento sobre a sexualidade humana (80%);
Quadro 4.11: Objectivos dos professores para a educação sexual em turmas do ensino secundário de
acordo com as várias formas de integração na escola (n = 15)

Objectivos ou problemas a resolver
Aumentar o conhecimento sobre a sexualidade
humana.
Aumentar o conhecimento sobre os meios de
transmissão e de prevenção do VIH e outras ISTs.
Aprender como e a quem pedir ajuda.
Melhorar a comunicação interpessoal oral
(começar uma conversa, recusar, elogiar…),
melhorar a assertividade e a resistência à
pressão, negociar e lidar com conflitos verbais e
optimizar a comunicação não verbal (contacto
visual…).
Identificar e resolver problemas sociais em
situações simuladas.
Desenvolver a auto-estima, auto-confiança, autoimagem, o auto-conceito.
Desenvolver o auto-respeito e o respeito pelos
outros.
Aumentar o comprometimento dos estudantes
para terem comportamentos sexuais saudáveis.
Diminuir a discriminação como resultado da não
aceitação das diferenças físicas e morais, da
orientação sexual ou da seropositividade para
o VIH.
Clarificar os valores e atitudes pessoais face ao
comportamento sexual.
Identificar e resolver problemas sociais em
contexto real.
Promover a liberdade de acção, autonomia.
Desenvolver o pensamento crítico.

Área de integração das actividades na escola
Disciplinas Disciplinas e
Área - Escola
(n=4)
outras actividades
(n=1)
TOTAL
(n=10)
(n=15)
f
%
f
%
f
%
%
4

100

7

70,0

1

100

80,0

2

50,0

5
5

50,0
50,0

1
1

100
100

53,3
40,0

2

50,0

5

50,0

1

100

53,3

4

40,0

26,7
33,3

2

50,0

3

30,0

2

50,0

6

60,0

1

100

60,0

2

50,0

9

90,0

1

100

80,0

2

50,0

5

50,0

1

100

53,3

2

50,0

5

50,0

2
2

50,0
50,0

2
4
6

20,0
40,0
60,0

46,7
1
1
1

100
100
100

20,0
46,7
60,0

aumentar o conhecimento sobre os comportamentos de risco e de prevenção da infecção pelo
VIH e outras ISTs (53,3%); (2) competências interpessoais e de comunicação – aprender como e
a quem pedir ajuda (40,0%); melhorar a comunicação interpessoal oral (começar uma conversa,
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recusar, elogiar…), melhorar a assertividade e a resistência à pressão, negociar e lidar com
conflitos verbais e optimizar a comunicação não verbal (contacto visual…) (53,3%); identificar e
resolver problemas sociais em situações simuladas (26,7%); desenvolver a auto-estima, autoconfiança, auto-imagem, o auto-conceito (33,3%); (3) atitudes e valores – desenvolver o autorespeito e o respeito pelos outros (60,0%); aumentar o comprometimento dos estudantes para
terem comportamentos sexuais saudáveis (80,0%); diminuir a discriminação como resultado da
não aceitação das diferenças físicas e morais, da orientação sexual ou da seropositividade para o
VIH (53,3%); clarificar os valores e atitudes pessoais face ao comportamento sexual (46,7%);
identificar e resolver problemas sociais em contexto real (20,0%); promover a liberdade de acção,
autonomia (46,7%); desenvolver o pensamento crítico (60,0%).
Os objectivos são os mesmos para qualquer forma de integração da educação sexual na
comunidade escolar, excepto dois: “a identificação e resolução de problemas em contexto real”
não surge quando as actividades são implementadas exclusivamente na sala de aula e “a
identificação e resolução de problemas em situações simuladas” apenas surge quando as
actividades são realizadas nas disciplinas com o complemento de outras actividades.
Na educação sexual que se realizou em todas as turmas de um ano do ensino secundário
(n=3) ocorreu no âmbito das disciplinas com o complemento de outras actividades (n=2) ou na
Área – Escola (n=1). A nível das disciplinas com outras actividades todos os professores
pretenderam atingir todos os objectivos descritos no quadro anterior excepto três: “identificar e
resolver problemas em situações simuladas”; “o desenvolvimento da auto-estima, autoconfiança, auto-imagem e auto-conceito” e “identificar e resolver problemas sociais em contexto
real”. Na escola que envolveu a Área - Escola só não foram referidos dois dos objectivos
assinalados: “identificar e resolver problemas em situações simuladas” e “o desenvolvimento da
auto-estima, auto-confiança, auto-imagem e auto-conceito”.
As mensagens veiculadas nas actividades ou projectos desenvolvidos numa ou mais
turmas do mesmo ano do ensino secundário (n=15) estão relacionadas com sete tópicos
principais: (1) masturbação, fantasias sexuais e pensar em sexo (n=6); (2) intimidade sexual no
namoro, incluindo beijar e tocar nos seios/ vagina/ pénis por cima da roupa (n=1); (3)
intimidade sexual no namoro, incluindo beijar e tocar nos seios/ vagina/ pénis por baixo da
roupa (n=1); (4) ter relações sexuais na adolescência (n=9); (5) aborto (n=9); (6)
homossexualidade (n=9); e (7) discriminação de género (n=1).
As mensagens sobre a masturbação, fantasias sexuais e pensar em sexo (n=6) foram
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descritas exclusivamente nas disciplinas (50,0%) e nas disciplinas e outras actividades
complementares (40,0%). O juízo de valor final realizado nessas mensagens sobre a
masturbação, fantasias sexuais e pensar em sexo é que era “um assunto pessoal” (66,7%) ou
surgiram várias ideias finais concorrentes sem que se chegasse a consenso (33,3%) que
incluíram os mesmas ideias do 3º ciclo. Em 16,7% dos casos a mensagem foi a ideia final
salientada pelo professor, em 50,0% dos casos foi a ideia final referida pela maior parte dos
alunos e em 33,3% dos casos foram as ideias finais dos vários grupos de alunos e da religião
Católica. A mensagem mais frequente, isto é, “a masturbação é um assunto pessoal” apareceu
frequentemente em descrições como a seguinte:
Antigamente fizeram-me mais vezes perguntas sobre masturbação, alguns riram-se mas houve
outros que se acotovelaram quando se falou sobre os “bilhares”, houve uma rapariga que, por
exemplo não sabia muito bem o que era, não sabia porque isso é pouco falado… (…) E disse-lhes
também que não deixava nenhumas sequelas, quer dizer, a não ser cansaço e assim, mas agora
deixar sequelas físicas ou pensar que se ficava com problemas, no meu tempo havia essas ideias e
isso nunca… que se emagrecia, que se ficava amarelo, que dificultava e que era um obstáculo às
relações sexuais… (Ep07, p.213).

As mensagens sobre a intimidade sexual no namoro, incluindo beijar e tocar nos seios/
pénis/ vagina por cima da roupa (n=1) e sobre a intimidade sexual no namoro, incluindo beijar e
tocar nos seios/ pénis/ vagina por baixo da roupa (n=1) foram descritas por um único professor
que trabalhou com os alunos na sua disciplina e em outras actividades complementares. Tal
como já descrito no 3º ciclo as mensagens eram sempre passadas de uma forma não explicita e
associadas a uma alternativa saudável ao coito. O juízo de valor final associado a essas
mensagens foi que era “um assunto pessoal” e essa ideia foi referida pela maior parte dos
alunos.
As descrições deste tipo de mensagens estão ilustradas no extracto seguinte da entrevista
de uma professora de Ciências da Terra e da Vida de 11º ano:
Eu suponho que as carícias que para eles são correctas à medida que o namoro progride vai depender
muito, por exemplo, isso no 11º ano seria perfeitamente normal … para os miúdos desta turma, as
carícias intimas por baixo da roupa são perfeitamente normais. Aquela relação só do beijo não é nada
de íntimo. Quer dizer… para eles o beijo não é intimo, o beijo é uma coisa normal… Eu acho que as
pessoas se devem preservar, mas não é essa a ideia que eles têm. (…) Eu não dou a minha opinião,
fica a ideia da maioria e essa ideia é que no namoro na idade deles tudo é normal! (Ep20, p.666).

As mensagens sobre ter relações sexuais na adolescência (n=9) foram descritas pela
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maior parte dos professores independentemente da forma de integração da educação sexual na
comunidade escolar: exclusivamente nas disciplinas (50,0%); nas disciplinas e outras actividades
complementares (60,0%) e na Área – Escola e outras actividades complementares (100%). O
juízo de valor final realizado nessas mensagens é que “é um assunto pessoal, mas só deve
acontecer quando houver maturidade, dentro de uma relação estável e usando protecção”
(77,8%) ou surgiram várias ideias finais concorrentes sem que se chegasse a consenso (22,2%)
que incluíram, tal como no 3º ciclo, “só devem acontecer próximo da idade adulta dentro de
uma relação longa de compromisso e usando protecção”; “devem acontecer quando os dois
quiserem independentemente da estabilidade da relação, usando protecção”; “deve-se ser
virgem até ao casamento” e “é um assunto pessoal”. Em 11,1% dos casos a mensagem foi a
ideia final salientada pelo professor, em 66,7 % dos casos foi a ideia final referida pela maior
parte dos alunos e em 22,2% dos casos foram as ideias finais dos vários grupos de alunos e da
religião Católica. O extracto seguinte descreve o tipo de mensagem mais frequente:
Assim em termos de idade já têm dito, e eu, contrariamente ao que me têm dito “Não, não deves ir
pela idade e tal!”: “Não tenham pressa! São muito jovens. (…) Quando acontecer a relação sexual
deve ser vista na positiva. Sim, sim. Isto é, usarem o preservativo e se forem frequentes começarem a
tomar a pílula. (Ep07, p.212).

As mensagens associadas ao aborto foram referidas por nove professores que faziam
educação sexual em três situações: exclusivamente nas disciplinas (50,0%); nas disciplinas e
noutras actividades complementares (60,0%) e na Área – Escola e outras actividades
complementares (100%). O juízo de valor final realizado nessas mensagens é que “é imoral ou
errado (66,7%); “é um assunto pessoal” (11,1%) ou surgiram várias ideias finais concorrentes
sem que se chegasse a consenso (22,2%) que incluíram as mesmas ideias do 3º ciclo. Em
77,8% dos casos foi a ideia final referida pela maior parte dos alunos e em 22,2 % dos casos
foram as ideias finais dos vários grupos de alunos e da religião Católica. A seguir uma
professora descreve como costuma abordar o aborto em Ciências da Terra e da Vida de 11º
ano, sem dar a sua opinião sobre o assunto:
Uma vez perguntaram-me, na altura da discussão sobre o aborto, qual era a minha posição. E eu
disse-lhes o que lhe disse à bocado: ”eu na sala de aulas tenho que informar o que é o aborto, o que
é permitido e o que não é permitido, o que está em discussão dentro da sala; lá fora, vamos tomar
um café e eu posso-lhes dizer a minha opinião, agora aqui dentro não digo”. (Ep03, p. 84 e p.90).
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As mensagens sobre a homossexualidade (n=9) foram descritas pelos professores que
faziam educação sexual exclusivamente nas disciplinas (50,0%) e nas disciplinas e outras
actividades complementares (60,0%) e na Área – Escola (100%). O juízo de valor final realizado
nessas mensagens é que “é um assunto pessoal” (77,8%) ou surgiram várias ideias finais
concorrentes sem que se chegasse a consenso (22,2%) que incluíram ideias iguais às do 3º
ciclo. Em 22,2% dos casos a mensagem foi a ideia final salientada pelo professor, em 55,6% dos
casos foi a ideia final referida pela maior parte dos alunos e em 22,2% dos casos foram as ideias
finais dos vários grupos de alunos e da religião Católica.
Apenas uma escola tratou a discriminação de género no ensino secundário em
actividades centradas na sala de aula. O juízo de valor realizado é que era “errado discriminar
as mulheres”, porque os homens na nossa sociedade não são discriminados.
4.2.1.2.3. Conteúdo, objectivos e mensagens na educação sexual do 3º ciclo e ensino
secundário em simultâneo
O conteúdo da educação sexual desenvolvida em simultâneo no 3º ciclo e no ensino
secundário (n=20) deu ênfase aos seguintes tópicos (quadro 4.12): (1) sexualidades –
sexualidade humana (45,0%); (2) despertar da maturidade sexual – desenvolvimento
psicossexual (85,0%), anatomia e fisiologia do sistema reprodutor (50,0%); orientação sexual
(50,0%); identidade e estereótipos de género (20,0%); (3) competências interpessoais e de

comunicação – desenvolvimento de competências pessoais e sociais (85,0%); aprender onde e
como adquirir o preservativo e outros contraceptivos (80,0%); aprender a falar com o namorado
sobre prevenção da gravidez e de DSTs (50,0%); aprender a lidar com a pressão para ter sexo
(65,0%); aprender a falar com os pais sobre sexo e os problemas das relações amorosas
(35,0%); aprender a lidar com as consequências de ser sexualmente activo (15,0%); (4)

comportamento sexual – prazer sexual (10,0%); zonas erógenas (10,0%); resposta sexual
humana (5,0%); comportamentos sexuais no namoro (55,0%); esperar para ter sexo só quando
forem mais velhos, mas se não esperarem tomarem a pílula e usarem o preservativo (85,0%);
abstinência (30,0%); (5) fertilidade humana – fecundação, gravidez e parto (40,0%); conhecer os
mecanismos biológicos e a ética da clonagem com fins terapêuticos e reprodutivos (5,0%); (6)

sexualidade e reprodução – contracepção e planeamento familiar (95,0%); clarificar a
atitudepessoal sobre o aborto (40,0%); conhecer a Lei Portuguesa sobre o aborto (20,0%); (7)
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saúde sexual – meios de transmissão e de prevenção do VIH/ SIDA e de outras DSTs (75,0%);
como colocar o preservativo (85,0%); saber onde fazer o teste para o VIH/ SIDA e outras DSTs
(5,0%); conhecer as disfunções sexuais e terapias (5,0%); saber o que fazer se ele ou um amigo
for violado ou sofrer abuso sexual (5,0%); clarificar a atitude pessoal sobre a prostituição (15,0%);
clarificar a atitude pessoal sobre pornografia/ erotismo (25,0%) e conhecer as parafilias (5,0%).
Quadro 4.12: Temas ou problemas tratados na educação sexual em turmas do 3º ciclo e do ensino
secundário de acordo com as várias formas de integração na escola (n = 20)
Disciplinas
(n=3)
Temas ou problemas tratados
O que é a sexualidade humana.
Desenvolvimento psicosexual.
Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor.
Orientação sexual.
Identidade e estereótipos de género.
Desenvolvimento de competências pessoais e
sociais.
Aprender onde e como adquirir contraceptivos.
Aprender a falar com o(a) namorado(a) sobre
prevenção da gravidez e de DSTs.
Aprender a lidar com a pressão para ter sexo.
Aprender a falar com os pais sobre sexo e os
problemas das relações amorosas.
Aprender a lidar com as consequências de ser
sexualmente activo.
Prazer sexual.
Zonas erógenas.
Posições de coito e práticas sexuais.
Resposta sexual humana.
Comportamentos sexuais no namoro.
Esperar para ter sexo só quando forem mais
velhos, mas se não esperarem, tomarem a
pílula e usarem preservativo
Abstinência.
Fecundação, gravidez e parto.
Clonagem
Contracepção e o planeamento familiar.
Clarificar a atitude pessoal sobre o aborto.
Conhecer a Lei sobre o aborto.
Meios de transmissão e de prevenção do VIH/
SIDA e de outras DSTs
Como colocar o preservativo.
Saber onde fazer o teste para o VIH/ SIDA e para
as outras DSTs.
Conhecer as disfunções sexuais e terapias.
Saber o que fazer se ele ou um amigo for violado
ou sofrer abuso sexual.
Clarificar a atitude pessoal sobre prostituição.
Clarificar a atitude pessoal sobre a pornografia e
o erotismo.
Parafilias
sexuais
(exibicionismo,
sadomasoquismo, etc.).

Área de integração das actividades na escola
Disciplinas Formação
Área de
Gabinete
e outras
Cívica
Projecto
Apoio aos
actividades (n=2)
(n=1)
Alunos
(n=2)
(n=12)
f
%
f
%
f
%
f
%
2
100
2
100
4
33,3
2
100
2
100
1
100
9
75,0
2
100
1
100
6
50,0
1
50,0
2
100
7
58,3
1
50,0
1
50,0
2
16,7

f
1
3
1
1

%
33,3
100
33,3
33,3

3
1

100
33,3

2
2

100
100

2
2

100
100

1
1

33,3
33,3

2
2

100
100

1
2
1

9
10

75,0
83,3

85,0
80,0

50,0
100

6
8

50,0
66,7

50,0
65,0

50,0

6

50,0

35,0

3
1
1

25,0
8,3
8,3

15,0
10,0
10,0

1
7

8,3
58,3

5,0
55,0

10
2
5
1
12
4
1

83,3
16,7
41,7
8,3
100
33,3
8,3

85,0
30,0
40,0
5,0
95,0
40,0
20,0

10
11

83,3
91,7

75,0
85,0

1

8,3

5,0
5,0

2

16,7

5,0
15,0

3

25,0

25,0

1

8,3

5,0

1
1

33,3
33,3

2

66,7

1

50,0

1

50,0

3
3
1

100
100
33,3

2
1

100
50,0

2

100

2

100

2
2
1

66,7
66,7
33,3

2
1
1

100
50,0
50,0

2
1
1

100
50,0
50,0

1
1

33,3
33,3

2
2

100
100

2
2

100
100

1

33,3

1

33,3

1
1

50,0
50,0

1

50,0

1

1
1

100
100

1

100

1

100

A educação sexual para este público alvo é fundamentalmente oferecida a partir do GAA
(n=12). Estes gabinetes trabalharam todos os tópicos acima referidos, o que não acontece nas
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TOTAL
(n=20)
%
45,0
85,0
50,0
50,0
20,0

outras modalidades de integração da educação sexual na escola para este nível de ensino. Nas
poucas escolas em que o Presidente do Conselho Executivo indicou a psicóloga da escola como
a pessoa mais relacionada com a educação sexual na comunidade escolar, as entrevistas (n=5)
permitiram detectar que os conteúdos focados pelas psicólogas da escola no seu gabinete de
trabalho eram concordantes com esta diversidade temática que os professores estavam a tentar
implementar em conjunto com os colaboradores nos GAA que estavam a começar a funcionar:
“No primeiro ano, os meninos vinham para cá no horário extracurricular. Tinham Ciências e
tinham o programa extracurricular à parte. (…) Por um lado, trabalho toda a parte da tomada de
decisão e da comunicação com exemplos ligados à área da sexualidade. Trabalho também o
corpo, o que é que eu gosto em mim ou não gosto, a aceitação corporal, a responsabilização…”
(Epsi1, p.2638-2639). O extracto seguinte mostra uma dinâmica diferente na educação sexual a
partir do gabinete da psicóloga numa escola secundária. O primeiro objectivo foi criar uma
dinâmica de formação de professores para a partir daí alargar a formação aos alunos e pais:
O Presidente da escola falou com o serviço de psicologia, comigo, e fizemos uma acção de
sensibilização para Directores de Turma que resultou muito mal pois estes queixavam-se que não se
sentiam preparados. (…) O serviço de psicologia com alguns professores, com a Associação de
Estudantes e com alguns alunos, tem tentado promover algumas actividades relacionadas com estas
temáticas, como por exemplo, as comemorações do Dia Mundial Contra a SIDA, desde informação,
debate, solicitação a professores para trabalhar nas disciplinas, etc... (Epsi3, p.2713-2715).

Os objectivos identificados pelos professores que desenvolveram a educação sexual para
este nível de ensino (turmas do 3º ciclo e secundário em simultâneo) foram os seguintes
(quadro 4.13): (1) conhecimento e compreensão – aumentar o conhecimento sobre a
sexualidade humana (70,0%); aumentar o conhecimento sobre os comportamentos de risco e
de prevenção da infecção pelo VIH e outras ISTs (70,0%); (2) competências interpessoais e de

comunicação – aprender como e a quem pedir ajuda (75,0%); melhorar a comunicação
interpessoal oral (começar uma conversa, recusar, elogiar…), melhorar a assertividade e a
resistência à pressão, negociar e lidar com conflitos verbais e optimizar a comunicação não
verbal (contacto visual…) (75,0%); identificar e resolver problemas sociais em situações
simuladas (70,0%); desenvolver a auto-estima, auto-confiança, auto-imagem, o auto-conceito
(50,0%); (3) atitudes e valores – desenvolver o auto-respeito e o respeito pelos outros (65,0%);
aumentar o comprometimento dos estudantes para terem comportamentos sexuais saudáveis
(75,0%); diminuir a discriminação como resultado da não aceitação das diferenças físicas e
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morais, da orientação sexual ou da seropositividade para o VIH (65,0%); clarificar os valores e
atitudes pessoais face ao comportamento sexual (50,0%); identificar e resolver problemas
sociais em contexto real (30,0%); promover a liberdade de acção, autonomia (20,0%) e
desenvolver o pensamento crítico (35,0%).
Figura 4.13: Objectivos dos professores para a educação sexual no 3º ciclo e no ensino secundário de
acordo com as várias formas de integração na escola (n = 20)
Disciplinas
(n=3)
Objectivos ou problemas a resolver
Aumentar o conhecimento sobre a sexualidade
humana.
Aumentar o conhecimento sobre os meios de
transmissão e de prevenção do VIH e outras ITSs.
Aprender como e a quem pedir ajuda.
Melhorar a comunicação interpessoal oral
(começar uma conversa, recusar, elogiar…),
melhorar a assertividade e a resistência à
pressão, negociar e lidar com conflitos verbais e
optimizar a comunicação não verbal (contacto
visual…).
Identificar e resolver problemas sociais em
situações simuladas.
Desenvolver a auto-estima, auto-confiança, autoimagem, o auto-conceito.
Desenvolver o auto-respeito e o respeito pelos
outros.
Aumentar o comprometimento dos estudantes
para terem comportamentos sexuais saudáveis.
Diminuir a discriminação como resultado da não
aceitação das diferenças físicas e morais, da
orientação sexual ou da seropositividade para o
VIH.
Clarificar os valores e atitudes pessoais face ao
comportamento sexual
Identificar e resolver problemas sociais em
contexto real.
Promover a liberdade de acção, autonomia.
Desenvolver o pensamento crítico.

Área de integração das actividades na escola
Disciplinas Formação
Área de
Gabinete
e outras
Cívica
Projecto
Apoio aos
actividades (n=2)
(n=1)
Alunos
(n=2)
(n=12)
f
%
f
%
f
%
f
%

f

%

1

33,3

2

100

1
1

33,3
33,3

2
2

100
100

1

3

100

2

100

1

3

100

2

100

2

66,7

1

50,0

3

100

2

2

66,7

1

TOTAL
(n=20)
%

11

91,7

70,0

100

11
11

91,7
91,7

70,0
75,0

100

9

75,0

75,0

9

75,0

70,0

6

50,0

50,0

100

8

66,7

65,0

2

100

11

91,7

75,0

33,3

2

100

10

83,3

65,0

1

33,3

1

50,0

8

66,7

50,0

2
1
1

66,7
33,3
33,3

50,0

4
3
5

33,3
25,0
41,7

30,0
20,0
35,0

1

1

100

Quando a educação sexual foi feita exclusivamente no âmbito das disciplinas (n=3) ou nas
disciplinas e outras actividades (n=2) os objectivos foram os mesmos acima enumerados. No
entanto, na escola que a educação sexual foi feita na Área – Escola, apenas foram definidos três
objectivos do domínio das competências interpessoais e de comunicação: aprender como e a
quem pedir ajuda; melhorar a comunicação interpessoal oral, melhorar a assertividade e a
resistência à pressão, negociar e lidar com conflitos verbais e optimizar a comunicação não
verbal; desenvolver a auto-estima, auto-confiança, auto-imagem, o auto-conceito (50,0%).
As mensagens veiculadas nas actividades ou projectos desenvolvidos em simultâneo no 3º
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ciclo e ensino secundário estão relacionadas com os seguintes tópicos: (1) masturbação,
fantasias sexuais e pensar em sexo (n=15); (2) intimidade sexual no namoro, incluindo beijar e
tocar nos seios/ vagina/ pénis por cima da roupa (n=1); (1) intimidade sexual no namoro,
incluindo beijar e tocar nos seios/ vagina/ pénis por baixo da roupa (n=1); (4) ter relações
sexuais na adolescência (n=18); (5) aborto (n=12); (6) homossexualidade (n=14); e (7)
discriminação de género (n=3).
As mensagens sobre a masturbação, fantasias sexuais e pensar em sexo (n=15) foram
descritas pela maior parte dos professores independentemente da forma de integração da
educação sexual na comunidade escolar: exclusivamente nas disciplinas (6,7%); nas disciplinas e
outras actividades complementares (13,3%); na Formação Cívica e outras actividades
complementares (13,3%) e no GAA e outras actividades complementares (66,7%). O juízo de
valor final realizado nessas mensagens sobre a masturbação, fantasias sexuais e pensar em
sexo é que era “um assunto pessoal” (100%). Em 66,7% dos casos a mensagem foi a ideia final
salientada pelo professor, em 33,3% dos casos foi a ideia final referida pela maior parte dos
alunos.
A mensagem de que a masturbação é um “assunto pessoal” foi a única que surgiu neste
contexto de formação e a descrição que os médicos e psicólogos fazem para a maneira como
ela surge é semelhante às já descritas anteriormente pelos professores.
As mensagens sobre a intimidade sexual no namoro, incluindo beijar e tocar nos seios/
pénis/ vagina por cima da roupa (n=1) ou incluindo beijar e tocar nos seios/ pénis/ vagina por
baixo da roupa (n=1) só foram descritas no GAA e outras actividades complementares. As
mensagens que foram passadas estavam relacionadas com o valor da intimidade e a falta de
adequação da manifestação de comportamentos considerados íntimos nos espaços públicos,
nomeadamente na escola. Também só havia apenas um juízo de valor final realizado nessas
mensagens: “é um assunto pessoal” (100%) e a mensagem foi sempre a ideia final referida pela
maior parte dos alunos (100%).
As mensagens sobre ter relações sexuais na adolescência (n=18) foram descritas pela
maior parte dos professores independentemente da forma de integração da educação sexual na
comunidade escolar: exclusivamente nas disciplinas (16,7%); nas disciplinas e outras actividades
complementares (11,1%); na Formação Cívica e outras actividades complementares (11,1%) e no
GAA e outras actividades complementares (61,1%). O juízo de valor final realizado nessas
mensagens é que “é imoral ou errado” (5,6%); “ é um assunto pessoal, mas só deve acontecer
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quando houver maturidade, dentro de uma relação estável e usando protecção” (83,3%) ou
surgiram várias ideias finais concorrentes sem que se chegasse a consenso (11,1%) que
incluíram as mesmas razões já enumeradas para o 3º ciclo e ensino secundário. Em 33,3% dos
casos a mensagem foi a ideia final salientada pelo professor, em 55,6% dos casos foi a ideia
final referida pela maior parte dos alunos e em 11,1% dos casos foram as ideias finais dos vários
grupos de alunos e da religião Católica. Um médico descreve o que costuma dizer:
A mensagem que passo é de mais próximo da idade adulta ou mais no fim da adolescência, digo
mais assim: ”se vocês poderem esperar para terem um relacionamento estável... porque também não
quer dizer que se tenham que casar, mas terem já um relacionamento estável, sobretudo para terem
um bom relacionamento afectivo, para de certa forma partilharem já certas questões da vida como os
problemas, as alegrias, as tristezas, então aí se poderem esperar por essa fase, por um
relacionamento mais maduro, mais sério, é melhor. (Eméd03, p.2327).

As mensagens sobre o aborto (n=12) foram descritas pela maior parte dos professores
independentemente da forma de integração da educação sexual na comunidade escolar:
exclusivamente nas disciplinas (16,7%); nas disciplinas e outras actividades complementares
(16,7%); na Formação Cívica e outras actividades complementares (8,3%) e no GAA e outras
actividades complementares (58,3%). O juízo de valor final realizado nessas mensagens é que
“é imoral ou errado” (50,0%); “ é um assunto pessoal” (8,3%) ou o tema foi discutido, mas
nenhuma mensagem foi passada (33,3%). Em 8,3% dos casos a mensagem foi a ideia final
salientada pelo professor e em 50,0% dos casos foi a ideia final referida pela maior parte dos
alunos. O extracto seguinte mostra a opinião de um médico que considera o aborto “um
assunto pessoal”:
Se realmente as pessoas não têm condições, nem mentalidade para ter o filho, aí não me dói
minimamente a consciência quando as pessoas vêm ter comigo à consulta… e já tomaram a decisão
de as encaminhar para alguém que mereça confiança, quer em termos técnicos quer em termos
higiénicos e de segurança. Se eu não fizer isso se calhar vão a outro lado qualquer e as
consequências podem ser catastróficas… Eu trabalhei em Y, vi coisas terríveis. (Eméd9, p.2459).

Uma médica que costuma colaborar com as escolas manifestou uma opinião contrária:”
Eu costumo sempre dizer-lhes que é mais difícil gerir o problema do aborto do que a educação
de um filho”. (Eméd16, p.2573).
As mensagens sobre a homossexualidade (n=14) foram descritas pela maior parte dos
professores independentemente da forma de integração da educação sexual na comunidade
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escolar: nas disciplinas (7,1%); nas disciplinas e outras actividades complementares (14,3%); na
Formação Cívica e outras actividades (14,3%) e no GAA e outras actividades (64,3%). O único
juízo de valor final realizado é que “é um assunto pessoal”, mas só deve acontecer quando
houver maturidade, dentro de uma relação estável e usando protecção (100%). Em 28,6% dos
casos a mensagem foi a ideia final salientada pelo professor e em 71,4% dos casos foi a ideia
final referida pela maior parte dos alunos. As mensagens sobre a discriminação de género (n=3)
foram descritas nas disciplinas e outras actividades (66,7%) e no GAA (33,3%). O único juízo de
valor final realizado é que “é imoral ou errado” (100%) e esse juízo surgiu sempre como a ideia
final salientada pelo professor.
4.2.1.2.4. Metodologia das actividades de educação sexual realizadas
As actividades realizadas na educação sexual serão analisadas em função de três tipos de
métodos de ensino: (1) métodos expositivos; (2) métodos alternativos à exposição; e (3) métodos
de aprendizagem baseados na experiência empírica.
4.2.1.2.4.1. Métodos expositivos
O método expositivo é um método útil para transmitir informação para um grande grupo
numa sala de aula, especialmente quando é necessário apresentar uma grande quantidade de
conhecimento num ambiente de formação. Silberman, Auerbach (1998) argumentam que se
estamos comprometidos com uma aprendizagem activa este método enfrenta um potencial
problema: a exposição coloca os participantes numa posição prolongada de ouvintes e a
aprendizagem não pode ocorrer simplesmente ouvindo e vendo, pois é necessário que ocorra
um processamento mental da pessoa para que a aprendizagem aconteça. Apesar disso, o
método expositivo pode ter um lugar importante num programa de formação activo se forem
utilizadas técnicas participativas para: construir o interesse dos participantes; maximizar a
compreensão e retenção da informação; envolver os participantes durante a exposição e, quando
a exposição estiver completa, reforçá-la (Silberman, Lawson, 1995; Silberman, Auerbach,1998).
As principais técnicas usadas no método expositivo utilizado pelos professores foram
(quadro 4.14): caixa de perguntas anónimas ou brainstorming (74,7%); visionamento de filmes
seguidos de debate (87,4%); exploração de transparências ou slides em diálogo turma (81,6%);
assistir a conferências e seminários (71,3%) e elaboração de página Web informativa (1,1%).
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Quadro 4.14: Tipo de actividades realizadas na educação sexual de acordo com as várias formas de
integração na escola (N = 87)

f

%

Área de integração das actividades na escola
Disciplinas Formação
Área de
Gabinete
e outras
Cívica
Projecto
Apoio
activ. (n=27) (n=10)
(n=15)
(n=17)
f
%
f
%
f
%
f
%

10
16
15
1

55,6
88,9
83,3
5,6

18
23
24
26

Disciplinas
(n=18)
Tipo de actividades
Método expositivo
Caixa de perguntas anónimas ou brainstorming.
Exploração de transparências ou slides em turma.
Visionamento de filmes seguidos de debate.
Assistir a conferências, seminários ou workshops.
Elaboração de página web baseada nas
perguntas dos alunos.
Métodos alternativos à exposição
Estudos de caso com apresentação de dilemas e
resolução de problemas.
Debates entre estudantes.
Resolução de fichas de trabalho.
Análise de anúncios, filmes e programas de TV.
Investigação na Biblioteca.
Investigação na Internet.
Investigação nos Centros de Saúde e Farmácias.
Visitas de estudo ao Centro de Saúde.
Métodos baseados na experiência empírica
Jogos de papéis para treinar a assertividade.
Outros jogos de papéis (Role-play).
Aprendizagem orientada para a acção: Educação
de pares:
Educação de pares através de sessões.
Elaboração de cartazes, folhetos ou
autocolante para distribuição na escola.
Escrita de teatros/ filmes temáticos e sua
dramatização.
Jogos tradicionais e peddy paper.
Elaboração de jogos temáticos pelos alunos
e sua implementação.
Entrevistas (a pais, colegas).

4
16
13
5
14
10
1

22,2
88,9
72,2
27,8
77,8
55,6
5,6

66,7
85,2
88,9
96,3

9
8
8
9

90,0
80,0
80,0
90,0

7
23
21
7
20
19
1
1

25,9
85,2
77,8
25,9
74,1
70,4
3,7
3,7

8
10
6
5
8
7

80,0
100
60,0
50,0
80,0
70,0

1

13
12
14
14

86,7
80,0
93,3
93,3

TOTAL
(N=87)
%

15
12
15
12

88,2
70,6
88,2
70,0

74,7
81,6
87,4
71,3

1

5,9

1,1

10,0

12
13
9
5
13
13
6
4

80,0
86,7
60,0
33,3
86,7
86,7
40,0
26,7

8
15
9
6
10
10
11
2

47,1
88,2
52,9
35,3
58,8
58,8
64,7
11,8

44,8
88,5
66,7
32,2
74,7
67,8
21,8
9,2

2
2

11,1
11,1

3
4

11,1
14,8

4
2

40,0
20,0

6
1

40,0
6,7

11
12

64,7
70,6

29,9
24,1

4

22,2

7

25,9

2

20,0

8

53,3

3

17,6

27,6

3

16,7

7

25,9

2

20,0

8

53,3

5

29,4

28,7

1

5,6

3
2

11,1
7,4

6
1

40,0
6,7

1

5,9

11,5
4,6

2
1

7,4
3,7

4
3

26,7
20,0

1
1

5,9
5,9

8,0
11,5

4

22,2

1

10,0

Geralmente para construir o interesse dos alunos e o seu envolvimento no tema de saúde
sexual ou reprodutiva que iam iniciar, os professores faziam um teste diagnóstico ou pediam aos
alunos para individualmente ou em grupo escreverem anonimamente todas as questões que
gostariam de ver resolvidas sobre o tema. Por vezes, os professores entregavam os subtemas
para que os alunos apreendessem a abrangência do tema e colocassem as questões por
subtemas. A maior parte das vezes era entregue um cartão em branco e o professor,
posteriormente, categorizava as perguntas por subtemas e ia-lhes respondendo à medida que
expunha o tema. A descrição seguinte ilustra este levantamento inicial dos interesses dos alunos
numa turma de 8º ano de Ciências Naturais:
Fazemos sempre uma caixinha na qual eles colocam a sua questão sem ser personalizada, não
assinam, só fazem a questão. Depois guardámos essas perguntas e mais tarde, tal como num teste
diagnóstico, vamos abordando ao longo da unidade. (…) Subdivido as questões e faço pacotes de
acordo com as subunidades que estou a tratar. (Ep38, p1060-1061).

Com o mesmo objectivo, também foi frequente um brainstorming inicial, geralmente em
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turma, com organização por subtemas das ideias levantadas e discussão da abrangência do
tema, mas sem responder às questões ou explicar os tópicos que surgiram:
Normalmente proponho um jogo: escrevo a palavra SIDA no quadro, dentro de um círculo, e cada
aluno vai ao quadro escrever as palavras que lhe vêm logo à cabeça quando ouvem a palavra SIDA.
(…) Surgem variadíssimas coisas: relações sexuais, preservativo, morte, desespero, homossexuais,
heterossexuais, sexo oral, sexo anal, prostitutas, toxicodependência, seropositivos. Surgem palavras
relacionadas com a carga afectiva, com valores e problemas sociais e surgem também palavras
ligadas mais à parte física como doenças oportunistas. (…) Depois explicam a palavra e quando surge
a hipótese separamos as palavras que têm a ver com a afectividade, porque acho que a Educação
Sexual passa muito por esse campo. (Ep35, p.1016-1017).

Uma pequena parte de professores decidiu começar por discutir o conceito de sexualidade
dos próprios alunos e pedir-lhes que o comparassem posteriormente com o da Organização
Mundial de Saúde.
Para maximizar a compreensão e retenção da informação, os professores utilizaram
meios audiovisuais para a projecção de esquemas, gráficos ou imagens em transparências,
slides ou apresentação em Power Point. Geralmente tiveram a preocupação de utilizar como
técnica para envolver os participantes durante essas exposições atribuir aos alunos a
responsabilidade de ouvir activamente através de várias técnicas: fazendo-lhes questões para
clarificar a exposição; pedindo-lhes para no fim responderem ou fazerem questões sobre o
assunto; fazendo o sumário dos conteúdos tratados ou fazendo perguntas orais aos colegas.
Muitas vezes estas técnicas são aplicadas em turma ou em pequenos grupos com exposição
final em turma. Esta técnica da ajuda visual para maximizar a compreensão e retenção da
informação associada a técnicas que tornam o ouvinte activo. Os filmes versaram
essencialmente sobre as mudanças bio-psico-sociais na puberdade, o sistema reprodutor e,
especialmente, a colocação de pensos higiénicos e tampões, pois a maior parte dos filmes que
foram utilizados foram oferecidos pelas empresas de venda de pensos higiénicos. Muitas vezes,
também foram usados filmes de prevenção da infecção pelo VIH/ SIDA essencialmente
associados à CNLCS e á RNEPS. Muito poucos professores referiram usar técnicas para
envolver os participantes activamente na visualização dos filmes. Quando as técnicas foram
referidas consistiram em tomar notas orientadas durante o filme, por exemplo, completando
fichas de trabalho ou fazendo pequenos debates nos intervalos em que se ia parando o filme ou
completando fichas de trabalho no fim do filme com base no que observaram:
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Portanto, isso foi na parte do sistema reprodutor, comecei com as mudanças na puberdade e depois
tinha uma actividade sobre isso (…) foi com um filme que temos aí que se chama “Mudanças”. Os
alunos viram o filme e depois dei-lhes uma folha com um perfil de um rapaz e de uma rapariga e eles
tinham que ir completando as tais diferenças pubertárias. (Ep52, p.1458).

O comportamento convencional na fim da utilização do método expositivo foi reforçar os
aspectos mais importantes num período de pergunta e resposta. Alguns professores já referiram
métodos mais activos para esta fase final, tais como: pedir aos participantes para prepararem
questões para o professor responder; pedir aos alunos para reverem os conteúdos em grupo e
fazerem perguntas para um teste formativo; pedir aos alunos para num pequeno questionário
ou oralmente reflectirem sobre as implicações para eles do assunto exposto (perguntando, por
exemplo, “O que é que aprendeste de novo sobre este assunto?”, “Achas que pode resolver
algum problema relacionado com a sexualidade dos teus colegas?”, “Porquê?”).
Associado a este tipo de técnicas acima descritas surgiu a ideia numa escola (1,1%) de
pedir aos alunos para colocarem questões sobre a sexualidade para serem respondidas pelos
professores numa página Web num projecto extracurricular:
Aproveitando o facto de estarmos a construir uma página na escola e ter educação sexual também,
era capaz de ser engraçado formar-se já um fórum para eles. Portanto, as perguntas que eles possam
querer colocar poderão fazê-lo pela Internet. É um projecto muito simples que tem como objectivo ir
ao encontro das dúvidas dos miúdos, porque eu, aqui na biblioteca vejo entrar muitas vezes revistas
como a “Maria” e a “Ana”. (Ep42, p.1189 e 1206).

Levar os alunos a assistir a conferências, seminários ou workshops orientados por
especialistas convidados, geralmente, médicos, enfermeiros ou psicólogos, também foi uma
estratégias muito utilizada dentro do método expositivo. Só muito raramente é que estas
actividades eram voluntárias. Na maior parte das escolas eram realizadas dentro do horário
lectivo ou como actividades extracurriculares, mas os alunos eram quase invariavelmente
acompanhados por um professor que ajudava a preparar previamente a sessão com o
especialista convidado e durante a sessão exercia um papel de moderador do comportamento
irreverente de alguns alunos. Em alguns casos estas palestras eram sugeridas e organizadas
pelos alunos para resolver problemas (acções) como se verá posteriormente. Na quase
totalidade das palestras descritas as narrações eram do seguinte tipo:
Os alunos colocam questões e enviamos para o Centro de Saúde para a médica. Ela prepara as
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sessões orientadas para responder a essas questões. Primeiro apresenta um vídeo sobre as doenças
sexualmente transmissíveis, contraceptivos… faz aquela elucidação toda e, depois, numa vertente
então mais global e mais abrangente, vai procurando chamar a atenção para outros factores, começa
sempre… ela própria faz a pergunta “Quando é que se deve iniciar a vida sexual?”, a própria médica
faz a pergunta e responde. (…) Faz a pergunta, levanta a questão, deixa-os responder e depois é ela
própria que responde… (Ep13, p. 425-426).

Segundo Hilton (2001) o uso de especialistas externos é muito comum, mas todos os
professores sabem que trazer um perito nem sempre é a resposta. Os peritos têm um
conhecimento particular mas podem não ter a habilidade para controlar a turma ou entusiasmar
os alunos. Com material tão sensível como é o de educação sexual alguns alunos podem-se
sentir intimidados com uma pessoa que não é professor trabalhando na área, embora alguns se
possam sentir mais relaxados com alguém de fora. Na opinião da maior parte dos professores
deste estudo, os colaboradores que se têm deslocado às escolas são excelentes comunicadores
e preocupam-se com aspectos pedagógicos que por tradição só eram inerentes aos professores.
Também defenderam que a maior parte das vezes os alunos se sentem mais à vontade com
especialistas convidados porque não têm que lidar com eles todos os dias e sentem que expõem
os seus problemas de uma forma mais anónima.
Para Douglas, Kemp, Aggleton, Warwick (2001) as características que contribuem para
um trabalho de sucesso dos especialistas externos com as pessoas jovens inclui: divertimento;
abertura; alegria, boa disposição; e um estilo de ensino sem julgamentos não didáctico e
participativo onde os jovens são convidados a determinar e discutir os seus próprios pontos de
vista e valores. Na opinião desses investigadores, a discussão sobre assuntos de orientação
sexual parece funcionar bem com as pessoas jovens dentro de um contexto de igualdade de
organização de trabalho. Também é crucial que o profissional tenha competências profissionais
e interpessoais e experiência demonstrada e habilidade para combinar e compreender as
necessidades das escolas e professores, uma consciência das complexidades políticas locais e
contextos; e as competências necessárias para trabalhar com pessoas jovens. Isto capacita o
especialista a ganhar o acesso às escolas, desenvolver um currículo apropriado e determinar os
métodos sucessivos de o aplicar.
4.2.1.2.4.2. Métodos alternativos à exposição
Os métodos alternativos à exposição podem ser utilizados para a substituir totalmente ou
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para a reforçar. Nesta investigação alguns desses métodos foram utilizados com um dos dois
objectivos acima referidos ou como estratégias isoladas para tratar factualmente temas de uma
maneira mais lúdica e activa do que o método expositivo o permitiria. Esses métodos incluíram
nesta investigação: estudos de caso; procura de informação; grupos de estudo; grupos de
investigação e demonstrações.
a) Estudos de caso
Os estudos de caso com apresentação de dilemas e resolução de problemas foram
aplicados por 44,8% dos professores investigados. Os professores apresentaram aos alunos uma
narrativa de situações reais ou fictícias com o detalhe necessário para ser possível aos grupos
analisarem os problemas envolvidos e apresentarem soluções para a sua resolução. A narrativa
seguinte conta um estudo de caso, sobre a orientação sexual:
O Manuel que tem 15 anos e não mostra nenhum interesse pelas raparigas, passa todos os seus dias
na companhia do Luís, o seu melhor amigo. No bar comenta-se que o Manuel é homossexual e a mãe
está preocupada. Na escola também se fala um bocado sobre isso. A mãe do Manuel já nem sequer
consegue dormir. Como é que ela vai sair deste dilema? (…) Nunca disse se havia ou não uma
solução mais correcta, nunca fiz isso. (Ep50, p.1407).

A metodologia seguida pelos professores que aplicaram estudos de caso foi muito
semelhante à descrita no extracto acima, embora as variações apresentadas possam ser
relevantes nos objectivos que se pretendem atingir com a actividade (gráfico 4.1).
Em primeiro lugar, o facto do problema em análise ser identificado numa história
simulada contada num filme ou texto (n=25; 64,1%) ou numa história da vida real do dia-a-dia
dos alunos (n=24; 61,5%) interfere, segundo os professores, não só na motivação dos alunos
para debaterem qual teria sido a melhor hipótese para resolver o problema e quais teriam sido
as causas e consequências do problema, como também pode interferir no facto de sentirem que
há maior probabilidade do acontecimento descrito lhes poder vir a acontecer. No entanto, pode
levantar problemas graves de juízos de valor que sejam negativos para a pessoa em causa. A
maior parte dos professores, mesmo que já tivesse optado por histórias reais e simuladas para
debater, achou mais útil as histórias simuladas. Por exemplo uma professora explicou a sua
opinião da seguinte forma:
Eu julgo que ao explorar as histórias reais que eles contam há alguns riscos que se podem correr.
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Pode-se gerar uma situação bastante sensível e complicada para resolver, mas se nós lhes pedirmos
que elaborem histórias segundo essas temáticas, julgo que o texto que eles vão elaborar pode ter
muito a ver com eles ou com alguém que eles conhecem e, portanto, estamos a trabalhar na história
que ele pretende explorar para resolver os seus problemas. (Ep05, p.137).

Gráfico 4.1: Metodologia das actividades orientadas para a resolução de problemas de saúde sexual e
reprodutiva em situação simulada nos Estudos de Caso (N = 87)

A construção do conhecimento orientado para a resolução do problema também variou
em função dos professores: 56,4% dos professores referiu que neste tipo de actividades os
alunos discutiam mais as causas do que as consequências; 25,6% referiu que discutiam mais as
consequências do que as causas do problema e 17,9% considerou que os alunos discutiram
com a mesma ênfase as causas e as consequências do problema.
O tipo de participação dos alunos na sugestão das hipóteses para resolver o problema e
na decisão sobre a(s) melhor(es) hipótese(s) para ser(em) seguida(s), variou desde um nível de
baixa participação em que “as hipóteses para resolver o problema foram apresentadas pelo
professor que decidiu com os alunos qual seria a(s) melhor(es) hipótese(s) a ser(em) seguida(s)”
(n=2; 5,1%), passando por um nível de participação intermédia onde “os alunos sugeriram as
hipóteses para resolver o problema e decidiram por si próprios qual seria a(s) melhor(es)
hipótese(s) a ser(em) seguida(s)” (n=4; 10,3%), até um nível máximo de participação onde os
alunos sugeriram a(s) hipótese(s) e decidiram em conjunto com o professor (n=33; 84,6%).
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A maior parte dos professores (66,7%) referiu que posteriormente à exploração das
histórias simulados os alunos contavam histórias semelhantes da sua vida quotidiana. Isto
significa que as histórias foram bem seleccionadas pois, tal como é previsto na sua utilização,
identificavam-se com a vida real dos alunos.
Hilton (2001) defende que muitas vezes as “histórias “ ou “cenários” estimulam a
discussão. No entanto, investigadores por si revistos salientaram, por um lado, que os rapazes
muitas vezes acham essas abordagens aborrecidas e irrelevantes por causa da sua geralmente
baixa preocupação com a literacia e não gostam de “histórias” que os encorajem a ver a leitura
como útil e não como alguma coisa que dá prazer. Por outro lado, referiram que o uso de uma
grande variedade de métodos de ensino mantém os rapazes interessados, em particular, as
abordagens factuais que exigem respostas curtas e rápidas e aulas com objectivos de curto
prazo. Na sua opinião, os rapazes gostam de competições e tendem a responder sem reflectir ou
pensar cuidadosamente.
Os estudos de caso construídos a partir das histórias da vida real são, segundo Cash,
Khan, Nasreen, Bhuiya, Chowdhury, Chowdhury (2001), uma excelente forma de comunicação
em educação sexual. Estes investigadores, partiram do pressuposto que, em primeiro lugar, a
educação sexual é uma conversa e que as pessoas aprendem sobre sexo, comportamento
sexual e sexualidade através de histórias públicas e privadas contadas em conversas no dia-adia. Partilhar histórias comunica as ofensas morais pessoais, as suas descrenças, o seu
interesse no prazer sexual, a sua compaixão e comiseração, por exemplo, com as vítimas de
abuso sexual, a sua curiosidade sobre o que os outros fazem e sobre como se “faz” sexo.
Nestas histórias partilhadas as pessoas aprendem sobre o que o homem espera da mulher e
vice versa e sobre os valores normativos associados ao comportamento sexual. Na sua
investigação, as experiências pessoais e dos outros apresentadas pelos entrevistados em relação
ao sexo marital e extramarital, sexo forçado, violação, violência familiar e sexual, desarmonia,
ansiedades sexuais, impotência, desejo sexual, higiene sexual e DSTs mostraram o contexto
psico-social do risco e vulnerabilidade das pessoas que queriam educar. Como consequência,
foram coleccionados dados qualitativos na forma de histórias com o objectivo de converter esses
dados numa estratégia de comunicação. As histórias foram transformadas em histórias
desenhadas de resolução de problemas em que se sugeriam possíveis soluções para o
problema. Estas histórias “serviram como um espelho para que as pessoas pudessem discutir
os seus riscos e vulnerabilidades” (Cash et al., 2001, p. 48).
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b) Procura de informação
Este método de aprendizagem como alternativa ao método expositivo foi usado pelos
professores geralmente com o objectivo final de implementar um debate na turma (88,5%). Uma
das formas mais usadas para os alunos procurarem a informação que podia ser ensinada pelo
professor numa aula expositiva foi dividir os alunos em grupos, distribuir (ou pedir aos alunos
para trazerem) documentos, folhetos ou livros de referência e permitir o acesso a informação
relevante na internet e biblioteca ou a filmes relacionados com o tema, para se prepararem o
melhor possível para o debate final. Por vezes, houve a organização de um painel de discussão
com os porta-vozes dos grupos, moderado pelo professor ou por um aluno, em que os restantes
alunos participavam como assistência. No entanto, a maior parte das vezes este debate consistia
simplesmente numa apresentação final dos factos, conceitos e opiniões a que cada grupo tinha
chegado, apresentados oralmente com a ajuda de transparências ou cartazes, e numa troca de
esclarecimentos entre os grupos quando os resultados finais eram diferentes:
No projecto não usei acetatos. Na cartolina eu fiz o esboço do corpo humano vazio, mulher e homem,
os grupos recheavam aquele esboço desenhando lá os órgãos. (…) Depois, dentro do grupo se
houvesse alguém que não aceitasse, por exemplo, que ali eram os testículos, cortava fazendo uma
cruz com uma cor e desenhava noutro sítio com a cor dele. E é óptimo porque parte-se daquilo que
eles sabem e daquilo que eles não sabem, e isso é interessante, e depois é uma aprendizagem muito
mais significativa porque são eles praticamente que constroem o saber. (Ep29, p.892-893).

c) Grupos de estudo
A técnica mais usada como método alternativo à exposição foi o grupo de estudo. Os
professores referiram frequentemente a utilização de fichas de trabalho (66,7%) para os alunos
resolverem em grupo, clarificando os conteúdos. Um grupo de estudo é um meio excelente para
aprender novos conteúdos sem ser por exposição. A análise em grupo de filmes, e a análise de
programas informativos da televisão também foram várias opções referidas pelos professores
para o trabalho dos alunos em grupos de estudo (87,4%). O extracto da entrevista seguinte
descreve a análise de filmes e de programas de televisão num grupo de estudo:
Então, passei o filme “Os homens não choram”, é um caso de uma rapariga que não se sente
rapariga, sente-se rapaz, arranja uma série de estratégias para ser considerada rapaz até que
descobrem e a matam. Passei-o numa turma que discriminava muito a homossexualidade. Viram o
filme, discutiram em grupo e analisaram depois num debate em turma. (Ep40, p.1135-1136).
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O método geral seguido pelos professores incluiu dar aos alunos uma pequena
quantidade de material informativo (como o anterior ou, por vezes, notícias de jornais ou
revistas, exercícios do livro de Ciências ou pequenas quantidades de informação de outros
livros), pedir-lhes para o lerem ou verem em silêncio e formarem grupos de trabalho para
estudarem o material seguindo instruções precisas do professor do tipo: indicar os conteúdos
que foram clarificados; identificar aspectos com que não concordam ou que para eles são
confusos; arranjar argumentos para o debate final que apoiem as ideias do texto/ filme e que
apoiem pontos de vista diferentes; dar exemplos de aplicação desses conhecimentos na sua
vida do dia-a-dia e avaliar se compreenderam bem o material. Geralmente o trabalho do grupo
foi liderado por um porta-voz que era o representante do grupo nos debates em turma, embora
todos os alunos acabassem por falar, especialmente quando não se chegava a um consenso.
d) Grupo de investigação
Muitas vezes, os professores organizaram os alunos em grupos e pediram-lhes para
investigar um tema, sobre o qual tinham feito uma breve apresentação geral. Em muitas
situações a turma foi organizada para cada grupo investigar um subtema dentro do tema geral:
Em Área de Projecto fiz 4 ou 5 grupos e depois disse: “Escolhem o tema e no fim resumimos.”. Nas
duas turmas que eu tinha em Área de Projecto, uma trabalhou na “Sida. Fizeram a pesquisa naquelas
revistas da farmácia, nos livros da escola, em material da Internet. (…) Foram os alunos que
seleccionaram os temas e os problemas que queriam investigar. As actividades também foram eles
que escolheram. (…) Decidiram tudo, o meu trabalho foi orientar. (…) Organizaram esse material
numa apresentação de Power Point e fizeram inclusivamente um jogo. (Ep85, p.2150-2151).

Os recursos para a investigação foram geralmente sugeridos e decididos pelos alunos,
que recorreram principalmente à biblioteca da escola (74,7%), à Internet (67,8%) e aos Centro
de Saúde e farmácias (21,8%).
A metodologia que os professores seguiram foi em vez de fazerem perguntas, como nas
técnicas anteriores, proporcionarem condições para que os alunos fizessem as suas próprias
questões para a sua futura compreensão do tópico. Muitos professores, como os alunos tinham
pouco conhecimento sobre os temas à priori fizeram uma breve apresentação dos temas para
lhes despertar a curiosidade e interesse e estimular a emergência de questões para
investigarem. Este método, como o professor do extracto anterior refere permite-lhe ensinar de
acordo com as necessidades dos participantes.
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e) Demonstrações
Demonstrar a informação em acção é um modo alternativo à exposição de um conceito,
procedimento ao conjunto de factos. Geralmente os professores, médicos, enfermeiros e
psicólogos envolveram os alunos nas demonstrações dos métodos contraceptivos,
especialmente da colocação do preservativo. Este envolvimento é importante para que eles
possam ver, ouvir e tocar nos materiais de aprendizagem. Em seguida, apresenta-se um desses
exemplos num workshop realizada por uma médica:
O preservativo feminino só há em Espanha bem como as esponjas (…) e trago os dispositivos, os
vários tipos de pílulas.... o diafragma é um método praticamente em desuso... eu mostro-lhes o DIU
mostro-lhes a cânula fininha para inserir, mostro o DIU colocando-o dentro de uma cânula e depois
mostro-lhes o DIU na mão, aquilo é molinho, eles mexem-lhe e vêm que aquilo não magoa que é
maleável. Mostro mais do que um tipo de DIU e eles mexem, aquilo passa na sala de mão em mão
para eles verem. Depois, em relação ao preservativo, eu costumo dizer-lhes assim “Pronto e agora eu
digo: o preservativo. E vocês dizem assim: Ah tudo tão animado, tudo tão bem e agora vem o
preservativo. Que seca! Não é seca, vocês querem ver como é que isto se transforma de uma seca
numa coisa até muito agradável? Vocês pegam no preservativo dão o preservativo à namorada e a
namorada coloca o preservativo. E vocês dizem: ah mas ela não sabe. Não sabe mas vai saber que
eu vou ensinar”. E aí aproveito, eu não vou ensinar os rapazes a colocar preservativos porque eles
”todos sabem”, isso seria quase uma afronta e então eu com o pretexto de ensinar ás raparigas
ensino-os a todos. (Eméd18, p.2600-2601).

Esta demonstração equaciona, por um lado, a utilização do “erotismo” e da dimensão do
prazer sexual para educar, que vários autores (Allen, 2001; Ingham, 2005) têm vindo a referir
como um factor de grande importância na educação sexual. Por outro lado, chama a atenção
para a possibilidade da utilização de estratégias criativas para contornar as expressões de
“machismo” na sala de aula na aprendizagem de assuntos relacionados com a sexualidade, que
prejudicam inclusive o próprio rapaz, como foi anteriormente referido.
4.2.1.2.4.3. Abordagens de aprendizagem baseadas na experiência empírica
O ensino activo promove a aprendizagem “enquanto se faz”. As abordagens de
aprendizagem baseadas na experiência empírica (aprendizagem experiencial) são centradas na
aprendizagem activa e participativa. Essas actividades são particularmente adequadas para
atingir objectivos educativos afectivos e comportamentais, porque ajudam os participantes a
tornarem-se mais conscientes sobre os seus sentimentos e reacções a certos problemas e a
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novas ideias (Silberman, Lawson, 1995; Silberman, Auerbach,1998). As maiores abordagens de
aprendizagem baseada na experiência empírica utilizadas pelos professores neste estudo foram
(quadro 4.18): role playing; observação activa, tarefas escritas e projectos de aprendizagem
orientados para a acção (action learning projects).
a) Role playing
Os jogos de papéis (role playing) foram pouco utilizados pelos professores (24,1%), mas
foi uma das técnicas principais no GAA (70,6%). Este método era o que os professores
conheciam melhor para ajudar os participantes a experimentarem certos sentimento e a
praticarem competências pessoais (e.g. assertividade e a comunicação verbal e não verbal de
um modo geral) numa situação simulada. O role playing é muito aplicado em educação para a
saúde para promover o desenvolvimento de competências sociais e de auto-regulação do
comportamento e desenvolver a capacidade de recuperação rápida da percepção da autoeficácia. As situações de role playing devem ser reais, descrevendo com precisão as situações de
alto risco e as pressões que as crianças experienciam e integrando a sua história de vida e as
suas palavras, frases e sintaxes. Bandura (1989) salienta que mesmo quando as crianças já
desenvolveram novas capacidades e estratégias sociais, serão necessárias orientações e
oportunidades para as aperfeiçoarem, o que é muito bem conseguido em situações de role

playing. Na sua opinião, a prática simulada deve ser continuada até que as capacidades sejam
realizadas profícua e espontaneamente.
Esta técnica ajuda os personagens a colocarem-se na pele de outra pessoa. Trata-se de
fazer viver experimentalmente uma situação que pode vir a acontecer. Vilaça (2000) defende que
é preciso vivenciar a situação simulada não apenas cognitivamente, mas também, com as
emoções, sentimentos e as reacções corporais que lhe estão associadas. Na sua opinião o papel
deverá ser assumido com realismo em função da sua história pessoal, mas sem cair em
teatralização. O papel dos observadores (uma ou mais pessoas para cada actor) consiste em
analisar o comportamento dos personagens (a argumentação, as emoções, os sentimentos, a
estratégia, as reacções face a uma situação imprevista, etc.). A autora refere que estas situações
podem ser dadas pelo educador ou criadas pelos alunos e que a actividade pode ser feita em
pares, em pequenos grupos ou com toda a turma (Vilaça, 2000). Muitos professores neste
estudo (n=47; 54,0%) (gráfico 4.2) referiram que nunca experimentaram esta técnica e
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explicaram que não o faziam porque não tinham preparação técnica para o realizar e/ou
achavam a sua aplicação num contexto de sala de aula difícil, especialmente para os alunos com
baixa auto-estima e/ ou inibidos.

Gráfico 4.2: Metodologia das actividades orientadas para a resolução de problemas de saúde sexual e
reprodutiva numa situação simulada em Jogos de Papéis (N=87)

Há muitas hipóteses possíveis quando se planifica um exercício de role playing para a
selecção do documento original (scripting) que vai ser apresentado à turma: prescrição de
papéis; semi-prescrição de papéis; os participantes prepararem o documento original;
improvisação; leituras dramáticas e voltar a repetir situações reais que já viveram.
Prescrição de papéis
Algumas vezes os alunos foram divididos em pequenos grupos para prepararem o papel
que lhes foi atribuído (n=9; 22,5%), no entanto, a maior parte das vezes trabalharam-no
individualmente (n=28; 70,0%) quer fosse um papel prescrito quer fosse semi-prescrito.
Geralmente, esse papel foi preparado na turma, sob a orientação do professor (n=35; 87,5%).
Quando o papel era prescrito, o documento original além da descrição da situação em que o
drama se desenrolava descrevia um conjunto de papéis que foram vividos pelos actores. Esses
papéis descreveram um conjunto bem preparado de instruções para os actores representarem e
indicavam como se deveriam comportar. Em seguida descreve-se a dinâmica de jogos de papéis
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com os papéis prescritos:
Geralmente faço uns textos e forneço-lhes. Eles, à partida, não têm conhecimento dos textos, só cada
pessoa que os vai representar.(…) Levam para casa os papéis, interiorizam a personagem, às vezes
quando têm dúvidas perguntam. É uma coisa que eles gostam muito de fazer. Eu tento ser o mais
distante possível dessa discussão e de preferência se for só entre eles, óptimo, é só ir introduzindo
temas. Fico só como moderadora, mas o mais oculta possível. (…) No fim pego nos aspectos mais
focados, nas ideias principais e inclusive nas ideias divergentes. (Ep38, p.1094-1096).

Esta abordagem dá ao professor um maior controlo sobre o documento original, por isso,
a tensão dramática que queria criar e os conhecimentos científicos, valores e mensagens que
queria passar foram facilmente obtidos. Todavia, os participantes podem não se identificar com
as situações e papéis do drama descrito ou podem sentir-se perdidos se o cenário for complexo.
Semi-prescrição de papéis
Quando os papéis foram semi-prescritos foi dada informação sobre a situação e as
personagens a serem representadas mas não lhes foi dito como lidar com a situação. O extracto
abaixo representa uma dessas situações:
Era teatralizar um diálogo imaginário entre a Ana e os pais sobre uma saída à noite. “A Ana é uma
rapariga de 15 anos que tinha acabado o liceu e queria entrar para a faculdade e decidiu dedicar
umas horas aos trabalhos de casa, mas agora conheceu uma pessoa que considera especial e há já
algumas semanas que não passa quase tempo nenhum em casa. Os pais depois de falarem com ela
e de lhe lembrarem o compromisso em várias ocasiões, castigaram-na e agora ela não vai sair tantas
vezes”. Agora era desenvolver um diálogo entre a Ana e os pais e dar a sua opinião sobre este
conflito. (Ep50, p.1406-1407).

Ao não prescrever como é que as personagens se têm que comportar, esta abordagem
proporciona um maior poder de decisão e uma maior amplitude de expressão de
comportamentos e sentimentos. Por vezes, os alunos para prepararem os seus papéis
entrevistaram pessoas para clarificar o papel que iriam representar (n=1; 2,5%) e/ ou os alunos
investigaram em livros didácticos e revistas científicas o problema, para prepararem os papéis
que iriam representar (n=2; 5,0%). O extracto da entrevista seguinte mostra a dinâmica criada
numa turma de 11º ano na disciplina de Ciências da Terra e da Vida que utilizou a investigação
em livros e a entrevista a pessoas com as características da personagem (padres, políticos,
adolescentes e mulheres) que iriam desempenhar para tornar a sua dramatização mais real:
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[O jogo de papéis foi preparado] com três semanas de antecedência antes de o realizar. Fui eu que
determinei os personagens, mas não sugeri qualquer tipo de ideias, comportamentos ou valores a
defenderem, eles é que tinham que decidir. No quadro coloquei os vários personagens e o tema geral:
“O aborto e a sua liberalização”. Eles discutiram entre eles e formaram grupos e decidiram quem ia
ficar com cada papel. Aconselhei pesquisa bibliográfica e de imprensa e como deveriam fazer a
preparação, pois não podiam ir para casa dormir e passado 15 dias fazer um debate. Achei que devia
haver fundamentação e eles fizeram isso, colaboraram bem e trouxeram inclusive bibliografia para a
aula e apontamentos que tinham tirado sobre perguntas que fizeram a várias pessoas para
prepararem o seu papel. (Ep49, p.1355-1357).

Como a professora refere esta é uma alternativa possível para os alunos resolverem o
problema da sua falta de conhecimento e clarificação dos seus valores pessoais sobre uma tema
sem confrontar directamente as pessoas que para eles são significativas neste processo. Neste
caso, a sugestão da realização das entrevistas informais foi dos alunos que decidiram o tipo de
questões e quem queriam entrevistar. O resultado final desta investigação poderia ter sido um
painel em turma, um relatório, a escrita de uma notícia para o jornal da escola ou muitos outros
produtos finais, mas foi apresentado de uma forma extremamente criativa dramatizando em
turma o conhecimento adquirido e os valores construídos para os seus personagens.
Utilizar papéis semi-prescritos também foi muito frequente no treino da assertividade
(gráfico 4.3) para “expressar desacordo ou defender uma opinião” (100%); “dar e receber
elogios” (34,6%) e “simular pedidos difíceis aos pais, professores e namorado” (26,9%) .
Geralmente o professor deu uma frase, do tipo “se me amasses terias relações sexuais comigo”
ou “todos têm relações sexuais” e dois alunos de improviso criam um diálogo entre eles para
dizer “não” a essas frases de pressão. Em algumas escolas parte deste treino foi feito de forma
mais criativa porque contrataram uma companhia de teatro profissional que trabalha em
educação para a saúde e envolve os alunos nos diálogos que cria convidando-os a ir a palco
quando não concordam com as posições que os actores estão a defender.

Gráfico 4.3: Problemas tratados no treino da assertividade (N = 87)
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A narrativa seguinte ilustra este tipo de diálogo criado entre os actores e os alunos numa escola:
Então os artistas vão para lá e mostram a primeira cena, “O João, ainda não namora com a Rita e
agora quer namorar pode ser ela ou pode ser ele a dar o primeiro passo?”, e uma das cenas era “A
primeira vez”, eles já namoravam há muito tempo, então a Clara e o Joaquim imaginemos, o Joaquim
estava a fazer pressão à Clara para iniciarem a vida sexual e então quando chegaram a essa parte a
cena passou-se no quarto dele, não estava ninguém em casa e ela disse que não, e depois o que é
que acontecia? Os alunos sempre que houvesse alguma coisa que não concordavam com o
desempenho dos artistas levantavam o dedo e poderiam eles tomar o papel do artista, então a actriz
diz “Não, eu ainda não estou preparada” e o actor diz ”Pois, às vezes o não das raparigas quer dizer
o sim”, e logo levanta-se o A da plateia e nós pensávamos que ele ia contrapor e ele diz “E é verdade
elas muitas vezes gostam de se fazer difíceis”, e gerou-se logo, zum, zum, zum. (Ep56, p.1647).

Por vezes, este treino da assertividade foi feito colocando os alunos a defender a sua
opinião cientificamente informada justificando a sua opção numa escala do tipo “concordo”,
“discordo “ ou “concordo ou discordo parcialmente”. Alguns professores fazem referência ao
papel do professor como moderador que é crucial para que se atinjam os objectivos pretendidos
com este tipo de jogo, independentemente do papel ser prescrito, semi-prescrito ou de
improviso. Na realidade, durante o jogo, os professores nem sempre desempenharam o papel
que lhe estava atribuído (gráfico 4.2), pois embora 77,5% (n=31) dos professores que realizaram
estes jogos tivesse mostrado que “durante o jogo os alunos construíram modelos de respostas
seguras para as situações representadas”, apenas 22,5% mostrou que “houve estratégias de
feedback, instrução correctiva e reforço para ajudar cada participante a redefinir as suas
competências de assertividade” e só 15,0% estabeleceu com os alunos, no final do jogo,
objectivos para terem comportamentos sexuais saudáveis.
Improvisação
Alguns professores utilizaram esta técnica do role playing com papéis improvisados. Neste
caso, foi dado aos alunos um cenário geral e foi-lhes pedido para completarem os detalhes por si
próprios. Esta abordagem promove a espontaneidade e a oportunidade para gerar o cenário com
a sua própria experiência. A narrativa seguinte ilustra esse cenário:
Simulei uma situação. Levei escovas de dentes, corta-unhas, seringas – não tinham agulhas mas
pronto – luvas, uma garrafa de lixívia e álcool. Depois conversei um bocado com eles sobre qual era o
significado das siglas SIDA e VIH e tal. Depois criei uma situação. Disse: “Vamos imaginar que este
vosso amigo, vocês não sabem, tem SIDA e mesmo que não tivesse SIDA, o que é que vocês tinham
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que fazer?” e eles simulavam a situação. Penso que a informação passou. Os miúdos portaram-se
muitíssimo bem. Gostaram muito e estavam extremamente atentos. (Ep26, p.811-812).

Os professores ainda poderiam ter utilizado o role playing pedindo aos participantes para
prepararem o documento original (scripting). Os alunos reagem particularmente bem a esta
abordagem se tiverem sido convidados a falar sobre problemas da vida real e a incorporá-los
nos seus documentos, todavia, é perdida muita da espontaneidade das formas pelas quais os
professores optaram. Também pode ser pedido aos participantes para fazerem “leituras
dramáticas” de cenários que lhes foram previamente distribuídos. Esta abordagem cria menos
ansiedade do que as anteriores mas também permite menos praticar competências.
Embora anteriormente se tenha dado particular realce ao tipo de papéis atribuídos aos
alunos o tipo de encenação e técnicas de processamento da mensagem no final do jogo
também são relevantes para a sua eficácia. A encenação informal, isto é, o role playing evoluir
informalmente a partir de uma conversa, por exemplo: “É claro que consegues dizer que não à
tua namorada. Imagina que eu sou ela. O que me dizias?” foi muito raramente usada pelos
professores. O mesmo aconteceu com o “role playing em simultâneo” em que os alunos aos
pares ou em trios desempenham ao mesmo tempo os seus papéis. Esta abordagem diminui
muito a ansiedade e permite a todos participarem, mas o professor tem dificuldade em
monitorizar os dramas.
A forma de encenação mais usada pelos professores foram a “encenação frontal “em que
um grupo fez a encenação à frente da turma e a turma observou e deu feedback. Este processo
é talvez o que levantou maior ansiedade nos alunos. Por vezes também usaram o “role playing
rotativo” onde os actores à frente do grupo foram rodados, geralmente interrompendo o
progresso do jogo e substituindo um ou mais dos actores. Esta abordagem é menos
ameaçadora para os alunos que a anterior. Também foi utilizada uma situação muito
semelhante em que, sem interromper a dramatização se usaram diferentes actores para o
mesmo papel fazendo um troca discreta. Isto permite ao grupo mostrar mais do que um estilo
de abordagem, todavia, o professor tem que ter muito cuidado para não encorajar a
comparação entre os actores.
Os professores também usaram diferentes processamentos finais do role playing. Um dos
métodos mais usados foi o “feedback de pares” em que um ou mais observadores estava
associado a cada actor e recebeu instruções específicas sobre o que observar e como dar
feedback ao par que observou enquanto esteve a representar. Outros dois métodos muito
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usados foram uma discussão aberta com os participantes ou a discussão em subgrupo, que
fizeram o feedback da encenação a partir das instruções que tinham recebido no início do role
playing.
b) Observação activa e tarefas escritas
A análise às várias narrações anteriores incluídas nos métodos expositivos, alternativos à
exposição ou experienciais denotam uma grande preocupação dos professores deste estudo
com a criação de condições para que os alunos façam uma observação activa. O
desenvolvimento de fichas de trabalho simples ou instruções precisas antes da observação de
um filme, um jogo ou actividades afins e as técnicas de processamento final da informação já
referidas revelaram consistentemente esta preocupação dos professores.
As tarefas escritas, nomeadamente o recurso aos exercícios de avaliação existentes nos
livros adoptados para a disciplina também foram uma preocupação destes professores para
tornar os alunos responsáveis pela sua própria aprendizagem e ouvintes activos. Escrever
permite a cada participante reflectir sobre a sua própria compreensão dos factos e responder ao
processo de aprendizagem. Completar uma ficha de trabalho ou escrever uma notícia para o
jornal da escola sobre as actividades que desenvolveram foram alguns dos resultados que os
professores descreveram como demonstrando o grau de consecução de alguns dos resultados
de aprendizagem previamente definidos.
c) Projectos de aprendizagem orientada para a acção e participação: Educação de pares
Os projectos de ensino orientados para a acção, dentro da perspectiva democrática,
implicam trabalhar num campo amplo de conhecimentos que inclui conhecimentos não só
acerca das consequências dos problemas de saúde mas, também, das suas causas, das visões
sobre o futuro e do conhecimento sobre as estratégias para encontrar soluções para os
problemas reais encontrados. Isto significa que o conhecimento orientado para a acção é um
conhecimento interdisciplinar complexo, construído num processo partilhado de diálogo crítico,
reflexão, desenvolvimento de visões (hipótese para resolver o problema), planificação de acções
para atingir essas visões e realização e avaliação dessas acções (Jensen, 1994 a, 1994 b, 1995,
1997 a, 2000, 2003; Jensen, Schnack, 1994; Jensen, Nielsen, 1996; Schnack, 1994;
Simovska, 2000; Simovska, Jensen, 2003).
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Alguns professores que fizeram parte desta investigação, embora muito poucos (29,9%),
utilizaram alguns dos métodos expositivos, alternativos à exposição e baseados na experiência
empírica acima descritos para orientarem a construção do conhecimento dos alunos (sobre as
consequências e causas do problema, estratégias que possibilitam a mudança e hipóteses de
resolução do problema) no sentido de realizarem acções (actividades orientadas para a
resolução de problemas em contexto real, decididas pelos alunos). Em alguns casos, este
processo de ensino e aprendizagem orientados para a acção foram intencionais e conscientes,
embora na maior parte dos casos tenham surgido como um processo natural e intuitivo de
alunos e professores que estavam muito envolvidos e comprometidos com os problemas que
começaram a trabalhar e com vontade de os resolver ou ajudar a resolver. Em seguida serão
descritas algumas experiências de acção narradas por estes professores e/ou pelos médicos e
psicólogos envolvidos no processo, no âmbito da educação de pares.
O termo “pares” está relacionado com as pessoas que têm o mesmo status, por isso, a
educação (sexual) de pares pode ser definida como “o ensino ou a partilha de informação
(sobre a saúde sexual), valores e comportamentos pelos membros de grupos com idade ou
status parecido” (Sciacca segundo Stephenson, Strange, Forrest, Oakley, Copas, Allen, Babiker,
Black, Ali, Monteiro, Johnson and RIPPLE study team, 2004, p.338). Actualmente têm vindo a
ser desenvolvidos vários estudos sobre a eficácia da educação pelos pares na educação para a
saúde sexual e reprodutiva (ver por exemplo, Evans, Tripp, 2006; Ingham, 2005; Morgan,
Robbins, Tripp, 2004; Stephenson et al., 2004; Stephenson, et al., 2005; Stephenson, Oakley,
Johnson, Forrest, Strange, Charleston, Black, Copas, Petruckevitch, Babiker, 2003).
Neste estudo, a educação para a saúde sexual e reprodutiva dos colegas da mesma idade
ou mais novos manifestou-se em várias actividades com características diferentes: (a) educação
dos colegas fazendo a orientação de sessões sobre tópicos de saúde sexual e reprodutiva como
“professores monitores”; (b) concepção e apresentação de cartazes, autocolantes e notícias
para jornais; (c) organização e/ou realização de teatros ou filmes, peddy paper, jogos
interactivos ou programas de rádio; e (d) catalizadores de mudanças nos colegas (e nos pais)
através da realização de entrevistas.
A educação dos colegas fazendo a orientação de sessões sobre tópicos de saúde sexual e
reprodutiva como “professores monitores” foi referida por 27,6% dos professores (quadro 4.19).
Esta modalidade foi realizada de duas maneiras diferentes. Quando a educação sexual foi
organizada a partir das disciplinas (22,2%) ou das disciplinas complementadas com outras
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actividades (25,9%) a educação de pares foi realizada dentro da própria turma, por sugestão do
professor ou dos alunos, mas só era realizada se os alunos considerassem que era a estratégia
que queriam seguir. Primeiro, eram detectados os interesses da turma, depois, durante algumas
aulas, os alunos organizados em grupos de investigação preparavam o material didáctico com o
professor como facilitador. Posteriormente, cada grupo ensinava a própria turma com o material
que tinha preparado com a ajuda do professor.
A maior parte da educação de pares através de sessões foi, no entanto, realizada no
âmbito da Área – Escola ou Área de Projecto (53,3%, quadro 4.15) com os alunos mais velhos a
ensinarem os alunos mais novos. O excerto seguinte descreve como foi feita a educação pelos
pares num projecto de dois anos consecutivos na Área – Escola nos 10º e 11º anos de
escolaridade, onde os alunos mais velhos se preparam e ensinaram os mais novos (8º ano):
[Para formar os alunos monitores] dei ênfase a todos os aspectos. Utilizámos excertos do filme
Filadélfia. No 1º ano foi uma aposta no conhecimento, no 2º foi uma aposta no domínio da mudança
de atitudes e comportamentos do Homem. Trabalhámos as duas vertentes diferentes mas que se
completam. (…) Gastei muitas horas de CTV, não consegui acabar o programa, mas acho que valeu a
pena. (…) No 2º ano prepararam uma acção de formação para os alunos do 8º ano. (…) Essa acção
de formação consistiu na exposição em Power Point no que era a SIDA e a infecção pelo VIH e os
meios de transmissão e prevenção da SIDA, que eles seleccionaram como toda a informação
científica adequada ao 8º ano. (Ep37, p.1047-1049).

Estes alunos estiveram a trabalhar intencionalmente e voluntariamente para resolverem
problemas de falta de conhecimento sobre a saúde sexual e reprodutiva nos colegas da mesma
idade ou mais novos. Estas acções colectivas foram orientadas para a mudança das condições
de vida dos colegas, mais especificamente para a criação de uma política de suporte entre
pares no âmbito da saúde sexual e reprodutiva na escola. O seu objectivo era influenciar os
colegas para fazerem alguma coisa no sentido de contribuírem para resolver os problemas de
saúde sexual individual ou colectiva em questão (acções indirectas) (ver capítulo II, 2.4.1).
A concepção e apresentação de cartazes, autocolantes e notícias para os jornais referida
por 28,7% dos professores foi essencialmente descrita pelos professores que leccionaram
disciplinas e outras actividades (25,9%), a Área – Escola ou Área de Projecto (53,3%) e que
faziam parte da equipa do GAA (29,4%). Estes materiais geralmente eram sugeridos pelos
alunos ou professores, mas cabia sempre ao aluno a decisão final de optar ou não por esta
modalidade. Quando eram produzidos havia sempre a intencionalidade de os fazer surgir como
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um produto final, de um conjunto de actividades ou projecto de educação para a saúde sexual,
para partilhar com os colegas o que consideravam que tinham aprendido de mais importante.
Este tipo de acções colectivas indirectas funcionaram com o mesmo objectivo das
anteriores: criar uma política de suporte no âmbito da saúde sexual e reprodutiva na escola
entre pares e influenciar os colegas para fazerem alguma coisa no sentido de contribuírem para
resolver os problemas de saúde sexual individual ou colectiva em questão.
Também foram referidos por alguns professores a organização e/ou realização de teatros
ou filmes (11,5%), realização de jogos tradicionais e peddy paper (4,6%), jogos interactivos ou
programas de rádio (8,0%). Estas actividades foram geralmente sugeridas pelos alunos e
organizadas por eles com a colaboração dos professores. Alguns destes exemplos já foram
descritos (ver extractos anteriores Ep30, Ep24). O extracto seguinte mostra como é que os
alunos decidiram organizar para os colegas jogos tradicionais e um peddy paper:
Muitas vezes era eu que sugeria as actividades depois eles criavam à maneira deles. Esses jogos
penso que na altura foram eles que deram a ideia. Depois tínhamos o tal dia em que fazíamos
algumas actividades tipo jogos tradicionais, também já fizemos várias vezes peddy paper. Então aí,
eles tinham de elaborar as questões antes da realização do peddy paper, o regulamento e tinham que
escolher as actividades que iriam ser realizadas pelos colegas. (Ep46, 1227).

Os professores entrevistados mostraram que os alunos também funcionaram como
catalizadores de mudanças nos colegas (e nos pais) através da realização de entrevistas. Essas
entrevistas ou são sugeridas pelo professor ou pelos alunos, tal como as questões que a
constituem, no entanto, foi sempre decisão dos alunos optar ou não por as implementar:
Para clarificarem o conceito de sexualidade e sexo, peço-lhes para fazerem uma entrevista aos
colegas cujo tema é: “para que serve o sexo?” e dou sempre quatro respostas para eles escolherem:
“1ª para se afirmar como machão ou como mulher boa; 2ª para sentir prazer; 3ª para ter filhos; e 4ª
para mostrar o amor”. Outras perguntas são: “Há diferença entre a sexualidade humana e animal?” e
“O que entendem por sexualidade?”. Eles fazem esta sondagem, discutimos na aula as diferentes
opiniões e constatam que a maioria relaciona o sexo com o prazer. (Ep11, p. 366-367).

Estas entrevistas, também poderão ser consideradas como acções porque estão dirigidas
para a resolução do mesmo problema das outras acções anteriores, a educação de si próprios e
dos pares, neste caso, no debate sobre um conceito amplo e positivo de sexualidade e sexo na
comunidade escolar. Além disso, ao agirem na escola como investigadores estão a contribuir
para a mudança dos colegas porque lhes estão a pedir para reflectir sobre o tema.
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4.2.1.2.5. Co-parcerias estabelecidas nos projectos ou actividades de educação sexual
Desde a primeira conferência europeia da Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde
(ENHPS, WHO Regional Office for Europe, 1997a) é sistematicamente enfatizado que uma
escola como um lugar de promoção da saúde tem que desenvolver uma forte ligação entre a
escola e as organizações na comunidade. Reconheceu-se que a EPS não poderia fazer tudo, por
isso é necessário desenvolver abordagens criativas e inovadoras e enfatizar que a escola deverá
ser responsável com os pais e a comunidade local pelas suas acção de promoção da saúde.
Como já foi descrito nas formas de integração da educação sexual nas actividades da escola, os
professores deste estudo criaram abordagens inovadoras para dinamizar a escola em conjunto
com colaboradores específicos ou criando co-parcerias com os Centros de Saúde.
Os colaboradores já referidos anteriormente desempenharam vários papéis na escola
(quadro 4.15). Participaram na planificação dos projectos de educação sexual (21,8%); na
formação de professores (29,9%); em reuniões de pais e professores na escola (24,1%); na
educação sexual dos alunos fazendo workshops, seminários ou palestras (71,3%); oferecendo
material didáctico (especialmente as instituições) (72,4%); na formação de auxiliares de acção
educativa (13,8%) e dando apoio individualizado a alunos em risco (4,6%).
Quadro 4.15: Contributo dos colaboradores nas actividades ou projectos de educação sexual desenvolvidos
segundo as várias formas de integração na escola (N = 87)
Formas de integração das actividades ou projecto de educação sexual
Desenvolvido
no âmbito das
disciplinas
(n=18)
f
%

Actividades em que os
colaboradores
participaram
Colaborar na planificação
das actividades (n=19)
Colaborar na formação de
professores (n=26)
1
Colaborar em reuniões de
pais e professores (n=21)
Fazer workshop para os
alunos (n=62)
1
Dar à escola material
didáctico sobre educação
sexual (n=63)
9
Fazer workshop para os
auxiliares da acção
educativa (n=12)
Dar apoio individualizado
a alunos em risco (n=4)

Desenvolvido
nas disciplinas
e activ.extrac.
(n=27)
f
%

Desenvolvido no
âmbito da
Formação
Cívica (n=10)
f
%

Área Projecto e
Área - Escola e
(n=15)

GAA
(n=17)

f

%

f

%

4

14,8

4

40,0

5

33,3

6

35,3

21,8

5

18,5

6

60,0

4

26,7

10

58,8

29,9

5

18,5

5

50,0

3

20,0

8

47,1

24,1

5,6

26

96,3

9

90,0

14

93,3

12

70,6

71,3

50,0

20

74,1

10

100

12

80,0

12

70,6

72,4

3

11,1

3

30,0

3

20,0

3

17,6

13,8

1

3,7

1

10,0

2

11,8

4,6

5,6

TOTAL
(N=87)

Como os principais colabores foram os médicos especialistas em Saúde Pública ou em
Clínica Geral, dos Centros de Saúde, (além das empresas de venda de pensos higiénicos) o
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objectivo desta síntese das colaborações que foram sendo referidas ao longo das secções
anteriores é realçar as barreiras encontradas pelos médicos entrevistados na sua participação na
promoção da saúde na comunidade escolar. A primeira barreira é a promoção da saúde ocupar
uma carga horária muito reduzida no trabalho dos médicos do Centro de Saúde. A segunda
barreira é o facto da maior parte das escolas não terem um projecto de promoção da saúde e
realizarem apenas actividades pontuais:
Na promoção de saúde nós tentamos colaborar com os projectos das escolas. Pedimos que as
escolas elaborem os seus projectos e o que elas têm são coisinhas muito pontuais, separadas. As
escolas têm alguma dificuldade na continuidade das actividades. Aquilo que eu noto nos
professores é a dificuldade de integrar a educação sexual num projecto contínuo, então, fazem uma
actividade e já é a promoção da saúde. (Eméd2, p.2312-2313).

A forma principal que os médicos encontraram para ultrapassar a barreira da falta de
tempo para trabalhar com as escolas foi proporem fazer formação aos professores e manteremse disponíveis para colaborações pontuais dentro de um projecto educativo contínuo:
(…) Devido aos poucos recursos das classes mais jovens, ao aumento da população estudantil e
aos poucos recursos para a saúde escolar, pois praticamente sou eu e uma enfermeira, decidi que
era melhor formar os adultos para eles trabalharem com os alunos, porque nessa altura havia uma
rede de projectos que era muito grande. E prontos, como estavam assinados os contratos com as
EPS eu não podia fugir disso, mas, como a saúde escolar terminou eles queriam ocupar-nos a todos
nas urgências. (Eméd2, p.2316-2317).

4.2.1.2.6. Envolvimento dos pais nos projectos ou actividades de educação sexual
Em 2005, a maior parte dos países da região Europeia já participava na REEPS com
programas focados em factores que têm impacto no ambiente da escola e que se estão a mover
para o desenvolvimento de um currículo de promoção da saúde, que não significa ter um
currículo de educação para a saúde mas ter a promoção da saúde integrada nas disciplinas do
currículo. Envolver as comunidades e os pais é um dos aspectos essenciais a ter em
consideração, porque “a escola não opera no vácuo – ela é para , e parte da comunidade”
(Rasmussen, Rivett, 2005, p.12). A família foi desde o início descrita na Lei Portuguesa como a
pedra angular da educação sexual na escola (Lei nº 3/84, de 24 de Março; Lei nº120/99, de 11
de Agosto; Decreto – Lei nº 259/2000, de 17 de Outubro). No entanto, os professores, médicos
e psicólogas entrevistados neste estudo referiram sistematicamente a falta de colaboração dos
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pais nas actividades da escola, embora, aparentemente, pareçam colaborar mais na área da
educação sexual no que nas outras áreas para que são solicitados.
Nas escolas do Distrito de Braga, no período a que se reporta esta investigação, os pais
colaboraram na planificação das actividades de educação sexual (21,8%); em reuniões de pais e
professores sobre o tema que não envolveram a planificação dos projectos (29,9%); a dar
formação aos alunos em educação sexual (1,1%); dando material didáctico à escola sobre
educação sexual (4,6%); assistindo a sessões que ensinam sobre o tema (24,1%); recebendo
materiais em casa sobre o tema e dando feedback sobre eles (25,3%) e ajudando os alunos no
trabalho de casa sobre o tema (29,9%).
Na opinião dos entrevistados, a grande maioria dos pais com quem têm contactado no
âmbito da educação sexual, não só são a favor da educação sexual como agradecem à escola
por estar a promover actividades nesta área. Uma médica fala sobre esse assunto:
O ano passado já fizemos na escola acções para pais. Interveio a nossa psicóloga do Centro de Saúde
e depois mais tarde fiz eu uma intervenção. (…) No entender deles, haver pessoas que têm bons
conhecimentos sobre sexualidade a falar com os filhos e com os pais, faz com que os filhos estejam á
vontade para falar e faz com que os próprios pais se sintam mais á vontade. (Eméd05, p.2365).

A maior parte dos professores considerou que a opinião dos pais sobre a educação sexual
depende muito se o meio é rural ou urbano. No entanto, como foi sendo anotado anteriormente
na origem dos projectos de educação sexual, os professores na formação eram por vezes
avisados que: “Ah, atenção que aqueles com maior formação são os que põem mais
obstáculos” (Ep53, p.1486). A maior parte dos professores considerou que geralmente os pais
que iam à escola a reuniões de educação sexual, independentemente do meio ser rural ou
urbano, concordavam e até se sentiam aliviados por esses assuntos serem tratados na escola.
A investigação realizada por Kakavoulis (2001) na Grécia mostrou que os pais acreditam
que as pessoas (pais e professores) envolvidas na educação sexual deverão ter algumas
características pessoais particulares e um bom treino. Neste estudo, os problemas mais sérios
relacionados com desenvolvimento sexual dos seus próprios filhos eram: a influência dos mass

media; a falta de informação adequada; os perigos físicos e psicológicos para a saúde; a falta de
educação sexual nas escolas; as influencias sociais negativas (drogas, violência, criminalidade,
anormalidades, etc.); como se tornar um homem e mulher maduros; amizade; como falar sobre
sexo; a primeira experiência sexual e falta de valores morais. Hilton (2001) referiu que os
rapazes recebem pouca educação sexual em casa e bastante menos que as raparigas. Os pais
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parecem estar mais preocupados em proteger as raparigas e menos concentrados nas
necessidades dos rapazes. Também observou que o rito de passagem para “ser homem” de
muitos rapazes é a relação sexual. O estudo de Halstead, Waite (2001) acrescentou que a
principal fonte de informação sexual para as raparigas era a família e para os rapazes eram os
amigos e os média.

4.2.1.3. Avaliação dos projectos ou actividades de educação sexual realizados
Esta secção começa por focar a avaliação que os professores fazem do processo de
aprendizagem dos alunos, a nível do desenvolvimento da sua competência de acção (4.2.1.3.1)
e do tipo de participação nas actividades ou projecto de educação sexual (4.2.1.3.2). Depois,
continua com a avaliação que fazem sobre as evidências de mudança na comunidade escolar
(4.2.1.3.3) e termina com as barreiras e dilemas enfrentados pelos professores durante a
implementação da educação sexual na escola (4.2.1.3.4).
4.2.1.3.1. Competência de acção dos alunos
A competência de acção dos alunos tem vindo a ser operacionalizada, pelo menos, em
quatro variáveis principais: insight e conhecimento, visões, experiências de acção e
comprometimento (Jensen, 1995; 1997 a; Simovska, Jensen, 2003). Através da análise do
discurso dos professores enquanto contavam como é que os alunos foram reagindo antes,
durante e após as actividades de educação sexual realizadas foi possível fazer uma avaliação
parcial de todas essas variáveis. Como já referido na metodologia das actividades realizadas (ver
4.2.1.2.5) apenas uma parte muito pequena de projectos foram orientados para a acção e
participação. Por essa razão, a avaliação sobre as visões desenvolvidas pelos alunos e as
experiências de acção realizadas serão apenas reportadas a esses projectos.
a) Insight, conhecimento e outras mudanças globais
Todos os professores que participaram neste estudo, excepto um, referiram que como
consequência das actividades ou projectos de educação sexual os alunos aumentaram os seus
conhecimentos na área que foi trabalhada (quadro 4.16). A “participação”, operacionalizada não
como “quem sugere e quem decide” mas entendida globalmente como a realização das
actividades activas propostas e o entusiasmo manifestado nesse desempenho, foi avaliada por
80,5% professores como tendo melhorado nos alunos.
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Quadro 4.16: Evidências de mudança nos alunos que participaram nas actividades ou projectos de
educação sexual desenvolvidos segundo as várias formas de integração na escola (N = 87)
Formas de integração das actividades ou projecto de educação sexual
Disciplinas
(n=18)
Evidências de mudança
nos alunos
Aumentaram
o
conhecimento (n=86)
Melhoraram
a
participação (n=70)
Melhoraram o respeito
pelas diferenças (n=52)
Melhoraram a autoestima (n=16)
Melhoraram
a
assertividade (n=26)
Começaram a falar mais
facilmente
sobre
sexualidade com amigos
e professores (n=51)
Começaram a falar mais
facilmente
sobre
sexualidade com os
pais (n=14)
Tinham intenção de usar
o preservativo (n=68)
Tinham intenção de
iniciar diálogos com o
parceiro(a) sobre sexo
seguro (n=64)

Disciplinas e em
activ.extrac. (n=27)

f

%

f

%

Formação Cívica Área Projecto e
(n=10)
Área - Escola
(n=15)
f
%
f
%

Gabinete de
Apoio aos
Alunos (n=17)
f
%

17

94,4

27

100

10

100

15

100

17

100

13

72,2

19

70,4

8

80,0

15

100

15

88,2

9

50,0

13

48,1

5

50,0

13

86,7

12

70,6

2

11,1

2

7,4

2

20,0

5

33,3

5

29,4

5

27,8

4

14,8

3

30,0

7

46,7

7

41,2

8

44,4

13

48,1

10

100

12

80,0

8

47,1

4

14,8

3

30,0

5

33,3

2

11,8

10

55,6

23

85,2

10

100

14

93,3

11

64,7

8

44,4

21

77,8

10

100

14

93,3

11

64,7

No âmbito do desenvolvimento de competências interpessoais e de comunicação os
professores observaram evidências positivas de mudança a nível da auto-estima (18,4%), da
assertividade (29,9%), de começarem a falar mais facilmente sobre sexualidade com amigos e
professores (58,6%) e começarem a falar mais facilmente sobre sexualidade com os pais
(16,1%).
Os professores também notaram evidências de mudança positivas a nível de algumas
atitudes e intenções dos alunos. Mais de metade dos professores (59,8%) considerou que os
alunos melhoraram o respeito pelas diferenças, começarem a ter intenção de usar o
preservativo (78,2% ) e tinham intenção de iniciar diálogos com o(a) parceiro(a) sobre sexo
seguro (73,6%).
Quando se avalia comparativamente as evidências de mudança referidas pelos
professores em função da forma de integração da educação sexual na escola, há alguns
aspectos diferenciais. Quando as actividades foram centradas exclusivamente na disciplina
(n=18), as mudanças mais referidas foram a nível do conhecimento (94,4%) e da participação
(72,2%). Quando foram centradas nas disciplinas e noutras actividades extracurriculares (n=27)
às duas mudanças anteriores acresceram a intenção de usar o preservativo (85,2%) e a
intenção de iniciar diálogos com o(a) parceiro(a) sobre sexo seguro (77,8%). Quando o âmbito
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foi a Formação Cívica (n=10), às quatro evidências de mudança anteriores acresceu começar a
falar mais facilmente sobre sexualidade com os amigos e professores (100%). Na Área de
Projecto ou Área – Escola (n=15), aos cinco tipo de mudanças positivas anteriores nos alunos
ainda se acrescentou melhorar o respeito pelas diferenças (86,7%).
No GAA (n=17) as evidências de mudança notaram-se fundamentalmente a nível do
conhecimento (100%), participação (88,2%), respeito pelas diferenças (70,6%) e intenção de usar
o preservativo (64,7%) e iniciar diálogos com o(a) parceiro(a) sobre sexo seguro (64,7%).
b) Visões e experiências de acção
Como já referido na metodologia das actividades realizadas (ver 4.2.1.2.5) os projectos
orientados para a acção e participação foram geralmente uma visão dos alunos para educar os
colegas mais novos ou da mesma idade sobre a saúde sexual e reprodutiva através de alunos
como (quadro 4.17): professores monitores em sessões (27,6%); catalizadores de mudanças nos
pares através da concepção e apresentação de cartazes, autocolantes e notícias para jornais
(28,7%); organizadores e responsáveis pela implementação de jogos tradicionais e peddy paper
(4,6%); elaboradores de jogos temáticos e responsáveis pela sua implementação (8,0%) e
catalizadores de mudanças nos pares e pais pela realização de entrevistas (11,5%).
Quadro 4.17: Experiências de acção realizadas nos projectos de educação sexual por formas de
integração das actividades ou projectos de educação sexual (N=87)
Disciplinas
(n=18)
Acções
Educação de pares através de sessões (n=24).
Catalizadores de mudanças nos pares através da
concepção e apresentação de cartazes,
autocolantes e notícias para jornais (n=25)
Escrita de teatros/ filmes temáticos e sua
dramatização (n=10).
Jogos tradicionais e peddy paper (n= 4).
Elaboração de jogos temáticos pelos alunos e sua
implementação (n=7).
Catalizadores de mudanças nos pares e pais pela
realização de entrevistas (n=10)
Investigação orientada para a resolução de
dúvidas/ problemas sobre a sua própria vida
sexual e reprodutiva (n=8)
Auto-organização para pedir ajuda no Gabinete
de Atendimento a Jovens da Escola (n=3)
Auto-organização para pedir ajuda na Consulta
Jovem dos Centros de Saúde (n=1)
Não existiram experiências de acção(n=61)

Área de integração das actividades na escola
Disciplinas e Formação
Área de
GAA (n=17)
outras activ. Cívica
Projecto
TOTAL
(n=27)
(n=10)
(n=15)
(N=87)

f %
4 22,2

f
7

%
25,9

f
2

%
20,0

f
8

%
53,3

f
3

%
17,6

%
27,6

3 16,7

7

25,9

2

20,0

8

53,3

5

29,4

28,7

1 5,6

3
2

11,1
7,4

6
1

40,0
6,7

1

5,9

11,5
4,6

2

7,4

4

26,7

1

5,9

8,0

4 22,2

1

3,7

3

20,0

1

5,9

11,5

2 11,1

3

11,1

2

13,3

1

5,9

9,2

3

17,6

3,4

14 77,8
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1

8

10,0

80,0

1
7

6,7
46,7

12 70,6

1,1
70,1

Além das acções colectivas indirectas anteriores orientadas para a mudança das
condições de vida na escola os alunos também realizaram acções individuais dirigidas para a
mudança dos seus estilos de vida, tais como: investigação orientada para a resolução de
dúvidas/ problemas sobre a sua própria vida sexual e reprodutiva (9,2%); auto-organização para
pedir ajuda no Gabinete de Atendimento a Jovens da Escola (3,4%) e auto-organização para pedir
ajuda na Consulta Jovem dos Centros de Saúde ou IPJ (1,1%). Uma análise comparativa das
experiências de acção realizadas pelos alunos em função das várias áreas de integração da
educação sexual na escola permite concluir que estas se realizaram principalmente na Área de
Projecto ou Área – Escola (53,3%).
c) Comprometimento
Segundo os professores entrevistados, o comprometimento dos alunos com a promoção
da saúde sexual manifestou-se apenas quando foram realizadas acções. No entanto, uma
análise comparativa entre os quadros 4.17 e 4.18 permitiu verificar que nem todos os
professores que descreveram acções consideram os seus alunos comprometidos com
comportamentos sexuais saudáveis.
Quadro 4.18: Comprometimento dos alunos com a promoção da saúde sexual durante as actividades ou
acções realizadas (N= 87)
Actividades que levaram
ao comprometimento dos
alunos e tipo de
comprometimento
desenvolvido

Formas de integração das actividades ou projecto de educação sexual
Disciplinas
(n=18)

Disciplinas e em
Formação Cívica
Área Projecto e
Gabinete de
activ. extrac.
(n=10)
Área - Escola
Apoio aos
(n=27)
(n=15)
Alunos (n=17)
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
Actividades que levaram os alunos a sentirem-se comprometidos para terem comportamento sexual saudável
Leccionação de sessões para
os seus pares (n=20)
4
22,2 5
18,5
1
10,0
8
53,3
2
11,8
Elaboração e exposição de
cartazes e afins (n=19)
2
11,1 3
11,1
1
10,0
8
53,3
5
29,4
Apresentação de teatros
sobre saúde sexual (n=7)
1
5,6
2
7,4
4
26,7
Realização de entrevistas aos
colegas e aos pais (n=7)
3
16,7 1
3,7
2
13,3
1
5,9
Procura voluntária do Centro
de Saúde para esclarecer
dúvidas (n=1)
1
5,9
Colaboração com ONGs(n=3)
2
13,3
1
5,9
Comportamento sexual saudável com que se sentem comprometidos
Uso do preservativo para
prevenção de DSTs (n=20)
8
44,4 2
7,4
7
46,7
3
17,6
Uso do preservativo para
prevenção de DSTs e de
gravidez (n=8)
4
22,2 2
7,4
1
6,7
1
5,9
Uso da pílula para prevenção
da gravidez (n=6)
3
11,1
1
6,7
2
11,8
Falar com o(a) parceiro(a)
sobre sexo seguro (n=20)
6
33,3 10
37,0
3
20,0
1
5,9
Tentar melhorar o diálogo
com os pais para falar
sobre sexualidade (n=4)
2
13,3
2
11,8
Falar com os colegas sobre
saúde sexual (n=20)
4
22,2 5
18,5
1
10,0
8
53,3
2
11,8
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A ajuda dos alunos a Organizações Não Governamentais (ONGs) relacionadas com a SIDA
foi referida pela primeira vez neste contexto (3,4%). Os comportamentos sexuais saudáveis com
que estes alunos se sentiram mais vezes comprometidos foi com o uso do preservativo para a
prevenção de DSTs (23,0%), falar com o(a) parceiro(a) sobre sexo mais seguro (23,0%) e falar
com os colegas sobre a promoção da saúde sexual (23,0%). Os professores referiram menos que
os alunos se sentiram comprometidos como uso do preservativo, em simultâneo para a
prevenção de DSTs e de uma gravidez não desejada (9,2%), do uso da pílula para a prevenção
de uma gravidez não desejada (6,9%) e de tentar melhorar o diálogo com os pais para falar de
sexualidade (4,6%).
4.2.1.3.2. Tipo de participação nas actividades ou projecto de educação sexual
De acordo com Jensen e colaboradores (Jensen, 2000; Simovska e Jensen 2003), a
participação genuína dos alunos tem como principal objectivo a sua socialização através de um
processo democrático de tomada de decisões em conjunto com os outros, atingindo a partilha
de objectivos e significados e, também, o desenvolvimento de competências emocionais e
pessoais. Os investigadores argumentam que a participação genuína dos alunos não significa,
todavia, que eles tenham que tomar todas as decisões por si próprios (ver capítulo II, ponto
2.4.3).
Os investigadores definiram um processo para operacionalizar a análise dos diferentes
tipos de participação dos alunos durante um projecto de educação para a saúde (ou ambiente)
orientado para a acção. Este processo parte de um nível de base de “não – participação” em
que “os professores decidem por si próprios” para os quatro níveis seguintes de codeterminação. O primeiro, refere-se a uma situação em que o professor apresenta uma proposta
que é aceite pelos alunos sem muita discussão – “Os professores decidem mas consultam os
alunos” – e os outros três níveis distinguem-se um do outro pela combinação de: (1) quem
coloca a ideia ou proposta para discussão, e (2) quem realmente toma a decisão final. Esses
três níveis são: “os professores sugerem e decidem em conjunto com os alunos”; “os alunos
sugerem e decidem por si próprios” e “os alunos sugerem e decidem em conjunto com os
professores”.
No âmbito desta investigação tornou-se útil acrescentar outro tipo distinto de participação,
anterior aos níveis de co-determinação. Esse tipo de participação foi definido por Hart (1992)
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como “manipulação” e corresponde à situação em que “os professores e alunos sugerem, mas
os professores decidem sem consultar os alunos”. Isto significa que os alunos foram
consultados, mas não lhes foi dado nenhum feedback sobre como é que as suas ideias foram
aplicadas e as decisões foram tomadas sem consultar os alunos. Neste contexto, nas secções
seguintes far-se-á uma análise do tipo de participação dos alunos em função das seis áreas de
integração da educação sexual na escola utilizando a seguinte tipologia de análise:

Base de não participação: (1) os professores decidem por si próprios; (2) os professores e
alunos sugerem, mas os professores decidem sem consultar os alunos;

Base de co-determinação: (3) os professores decidem mas consultam os alunos; (4) os
professores sugerem e decidem em conjunto com os alunos; (5) os alunos sugerem e
decidem por si próprios; (6) os alunos sugerem e decidem em conjunto com os
professores.
Como a maior parte da educação sexual realizada não se organizou em projectos
orientados para a acção, mas apenas na realização de algumas actividades esporádicas e não
sequenciais, esta tipologia foi aplicada à análise da maior parte das actividades descritas por
cada professor entrevistado. Isto significa que as partes do projecto que não foram realizadas
aparecerão em branco no esquema gráfico.
a) Tipo de participação na educação sexual realizada exclusivamente nas disciplinas
A decisão dos alunos fazerem actividades de educação sexual ou entrarem para o projecto
em 77,8% das escolas foi inteiramente do professor (gráfico 4.4), numa escola os professores só
decidiram que os alunos iriam ter educação sexual depois de os consultar e em 16,7% das
escolas os alunos sugeriram realizar as actividades ou entrarem para o projecto e tomaram essa
decisão sozinhos.
Os temas ou problemas tratados em 66,7% das escolas foram decididos pelos
professores, em 11,1% das escolas os professores só decidiram os temas depois de consultar os
alunos e em 22,2% das escolas os alunos sugeriram os temas e decidiram sem a intervenção
do professor quais seriam os temas a tratar. Os aspectos dos temas a serem desenvolvidos ou
os problemas a serem resolvidos foram decididos pelos professores em 16,7% das escolas; em
11,1% das escolas foram sugeridos pelos professores e alunos mas decididos pelos professores
sem consultar os alunos; em 44,4% foram decididos pelos professores depois de terem ouvido
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Gráfico 4.4: Tipo de participação dos alunos nas actividades ou projectos de educação sexual desenvolvidos
exclusivamente nas disciplinas (n = 18)

os alunos e em 27,8% das escolas foram sugeridos pelos alunos que também decidiram quais
deveriam ser tratados.
As investigações, entendidas como quem sugere e quem decide as actividades a realizar
para responder aos problemas ou temas anteriormente seleccionados foram decisão do
professor em 11,1% das escolas, decisão do professor depois de ter consultado os alunos em
61,1% das escolas e sugeridas pelos professores e decididas em conjunto com os alunos em
27,8% das escolas.
Nas escolas em que foram desenvolvidas visões, entendidas como a habilidade para
seguir um processo de resolução do problema pensando em soluções criativas, foram sugeridas
pelos professores e decididas em conjunto com os alunos em 11,1% das escolas e sugeridas
pelos alunos que também decidiram quais as melhores visões a seguir em 11,1% das escolas.
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Nas escolas que realizaram acções (22,2%) foram sempre os alunos que sugeriram as
várias acções possíveis e a escolhas das que queriam começar a realizar foi feita em conjunto
com os professores.
A avaliação da educação sexual realizada foi decisão do professor em 88,9% das
escolas. Apenas em duas escolas (11,1%) a decisão dos professores foi feita depois de
consultarem os alunos.
O extracto seguinte mostra um projecto orientado para a acção realizado no âmbito
exclusivo da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica que ilustra o tipo de categorização
anteriormente descrita:
Só falámos de temas relacionados com o namoro e esses assuntos se os alunos disserem que
querem falar. Eu digo que são alguns dos temas possíveis do programa [Entrada para o projecto: 4- o
professor sugere e decide em conjunto com os alunos]. (…) Os temas que os alunos neste momento
querem trabalhar não foram tanto, não sei porquê, nestes dois últimos anos não foram tanto para
estes assuntos. (…) Um dos temas que já abordamos foi o “namoro” (…) eu disse que podíamos falar
sobre isso e eles mostraram interesse [Selecção do tema: 4- o professor sugere e decide em conjunto
com os alunos]. (…) A partir da escolha do namoro, as aulas são dadas por eles, dão-me mais
trabalho a mim porque mudam de turma a turma, mas são dadas de acordo com uma espécie de
diagnóstico de curiosidades que eles fazem antes, (…) dentro desse diagnóstico eles decidem o que
querem trabalhar em cada grupo [Aspectos do tema a tratar: 5- os alunos sugerem e decidem]. (…) A
dinâmica das aulas acaba por ser sempre em grupos. (…) Eles gostam, e em função do trabalho
deles eu sugiro ou não a mudança de estratégias, mas geralmente eles preferem o trabalho de grupo.
[Investigação: 4- o professor sugere e decide em conjunto com os alunos]. Na apresentação dos
trabalhos deles, enquanto eles vão explicando aos colegas o que descobriram, aí sim, é que eu vou
metendo a minha colherada de vez em quando... (…) Fizeram acetatos e apresentaram, mas foram
eles que trabalharam eu apenas fui orientando e dando a minha opinião. A nível de linguagem
utilizada, a nível de profundidade dos temas ou das questões levantadas etc. surpreenderam-me
muito. [Investigação: 6- os alunos sugerem e decidem em conjunto com o professor]. (…) Já sabem o
ritmo das aulas, já conhecem o professor, conversam uns com os outros e, regra geral, estão em
grupo e, regra geral, há sempre um ou outro que quebra o gelo e a partir dali falamos sobre estes
temas. Eles já sabem que são avaliados por tudo isso. Nem preciso dizer. [Avaliação: 1- o professor
decide]. (Ep19, p.623).

b) Tipo de participação na educação sexual realizada no âmbito das disciplinas e de outras
actividades
Quando a educação sexual foi implementada no âmbito das disciplinas e de outras
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actividades curriculares e extracurriculares (gráfico 4.5), a decisão dos alunos fazerem
actividades de educação sexual ou entrarem para o projecto em 81,5% das escolas foi decisão
do professor; em 3,7% das escolas os professores decidiram depois de consultar os alunos e em
14,8% das escolas os professores sugeriram aos alunos fazerem educação sexual e decidiram
em conjunto com eles.
Seguindo o padrão de participação anterior, a selecção dos temas ou problemas a tratar
também foram decisão do professor em 70,4% dos casos; do professor depois de consultar os
alunos em 14,8% dos casos; por sugestão do professor mas decidido em conjunto com os
alunos em 3,7% dos casos; sugerido e decidido pelos alunos em 3,7% dos casos e sugerido
pelos alunos e decidido em conjunto com os professores em 7,4% das escolas.
Nos aspectos do tema ou problemas a focar manteve-se praticamente o mesmo padrão
de participação uma vez que em 18,5% dos casos foi o professor que decidiu e em 55,6% dos
casos foi o professor que decidiu depois dos alunos também terem apresentado sugestões sobre
as quais não receberam nenhum feedback na decisão final. Em algumas escolas já se notou
diferentes graus de co-determinação nesta selecção: em 11,1% das escolas os
professoresdecidiram só depois de consultar os alunos; em 3,7% das escolas os alunos
sugeriram e decidiram sozinhos e em 11,1% das escolas os alunos sugeriram e decidiram em
conjunto com o professor.
Na investigação houve quase sempre a decisão do professor depois de consultar os
alunos (88,9%). Só em duas escolas (7,4%) é que foi decisão exclusiva do professor e apenas
numa escola (3,7%) foi sugestão dos alunos e decisão em conjunto com os professores. Nas
escolas em que os alunos trabalharam as visões, geralmente essas visões foram criadas pelos
professores (14,8%) e a decisão sobre as que iriam ser exploradas foi tomada em conjunto com
os alunos. Apenas numa escola (3,7%) houve a sugestão e decisão das visões pelos alunos e
noutra escola (3,7%) foram sugeridas pelos alunos e decididas em conjunto com o professor. A
realização de acções ocorreu fundamentalmente por sugestão dos alunos e decisão em conjunto
com os professores (14,8%) ou por sugestão e decisão dos próprios alunos (7,4%). Apenas numa
escola (3,7%) foi o professor que sugeriu mas decidiu em conjunto com os alunos. A avaliação
foi decidida em todas as escolas pelos professores e só numa escola é que essa decisão foi
tomada depois de consultar os alunos.
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Gráfico 4.5: Tipo de participação dos alunos nas actividades ou projectos de educação sexual desenvolvidos
no âmbito das disciplinas e de outras actividades curriculares e extracurriculares (n = 27)

O extracto seguinte descreve partes de um projecto orientado para a acção realizado
numa das disciplinas do currículo e em actividades extra-aula:
Numa das aulas, fiz três situações dilema diferentes. No primeiro, uma menina entrou para o curso,
engravidou do namorado e decidiriam fazer o aborto. Na outra, uma miúda que embriagada
engravidou duma pessoa que até nem queria nem conhecia, que já nem se lembrava quem era,
decidiu abortar só que aí teve como consequência nunca mais poder ter filhos. E outro caso de uma
senhora também solteira mas que o filho teve malformações.. Os alunos foram abordando aquelas
temáticas e havia uma série de questões em baixo para reflectirem. (…) Primeiro debatiam-se as
situações dilema, depois, pelo final de tudo os alunos acharam bem que se fizesse um referendo.
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Prepararam uns cupões em que eles votavam e depois a professora nas aulas trataria com eles os
resultados, se eram ou não contra o aborto e em que situações, o que é que os colegas pensavam
sobre isso. (…) A avaliação foi feita pela professora que depois ficou de me entregar um relatório.
(Ep56, p.1626-1643).

Este extracto chamou a atenção para um projecto orientado para a acção (referendo) em
que nas fases de entrada para o projecto, selecção do tema/ problema, aspectos do tema/
problema a debater e actividades de investigação os professores decidiram depois de consultar
os alunos. Na fase de desenvolvimento de visões para resolver o problema em causa os
professores sugeriam como é que eles poderiam contribuir para a resolução do problema em
estudo e decidiram em conjunto com os alunos fazer. Na fase de acção parece que foram os
alunos que sugeriram e organizaram o processo em conjunto com os professores. E, para
terminar o processo, a fase de avaliação ficou totalmente sob decisão do professor.
c) Tipo de participação na educação sexual realizada no âmbito da Formação Cívica e
de outras actividades
Na educação sexual realizada no âmbito da Formação Cívica e de outras actividades
curriculares e extracurriculares (gráfico 4.6), 60,0% dos professores decidiram que os alunos
iriam ter educação sexual depois de os consultar e 40,0% dos professores sugeriram aos alunos
e decidiram com eles fazer o projecto.
A decisão dos temas gerais do projecto foi feita pelos professores em 80,0% das escolas;
foi sugerida e decidida pelos alunos numa escola (10,0%) e sugerida pelos alunos que decidiram
em conjunto com o professor noutra escola. Nos aspectos seleccionados dentro de cada tema
continuou a ser o professor que decidiu na maior parte das escolas: em 30% das escolas decidiu
sem consultar os alunos e em 40% das escolas decidiu depois dele próprio e dos alunos terem
feito sugestões. Em três escolas houve, no entanto, diferentes tipos de co-determinação nesta
fase do projecto: numa escola os professores decidiram as subtemas depois de consultarem os
alunos, noutra foram os alunos que os sugeriram e decidiram e noutra, ainda, os alunos
sugeriram os subtemas e decidiram-nos em conjunto com os professores. Na quase totalidade
das escolas (90,0%) a investigação foi decidida pelos professores depois de consultarem os
alunos.
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Gráfico 4.6: Tipo de participação dos alunos nas actividades ou projectos de educação sexual desenvolvidos
no âmbito da Formação Cívica e de outras actividades curriculares e extracurriculares (n = 10)

Numa das duas escolas em que os projectos foram orientados para a acção, as visões
foram sugeridas pelo professor e decididas em conjunto com os alunos e na outra foram
sugeridas e decididas pelos alunos. A realização da acção numa escola foi sugerida pelos
professores e decidida em conjunto com os alunos e na outra foi sugerida pelos alunos e
decidida em conjunto com os professores. Ao terminar os projectos, a avaliação foi em todas as
escolas inteiramente da responsabilidade dos professores.
d) Tipo de participação na educação sexual realizada no âmbito da Área – Escola ou Área
de projecto e de outras actividades
Em 66,7% das escolas a decisão dos alunos trabalharem na Área - Escola ou Área de
Projecto na educação sexual (gráfico 4.7) foi do professor e em 33,3% das escolas o professor
sugeriu e decidiu em conjunto com os alunos. Aproximadamente em metade das escolas os
temas/ problemas foram decididos pelos professores depois de consultarem os alunos (33,3%)
ou sugeridos pelos professores e decididos em conjunto com os alunos (20,0%). No entanto, em
26,7% das escolas a decisão foi exclusiva do professor. Os aspectos do tema a serem
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investigados foram preferencialmente sugeridos pelos alunos e professores mas decididos pelos
professores sem os consultarem (40,0%) ou sugeridos pelos alunos e decididos em conjunto
com os professores (33,3%).
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Gráfico 4.7: Tipo de participação dos alunos nas actividades ou projectos de educação sexual desenvolvidos
no âmbito da Área Projecto ou Área - Escola e de outras actividades curriculares e
extracurriculares (n = 15)

Em 60,0% das escolas as investigações foram decididas pelos professores depois de
consultarem os alunos, em 26,7% dos casos foram sugeridas pelos professores e decididas em
conjunto com os alunos e em 13,3% dos casos os alunos e professores sugeriram as actividades
a realizar mas o professor é que tomou a decisão.
Nas oito escolas em que o projecto foi orientado para a acção, as visões surgiram em
20,0% dos casos como propostas dos professores para serem decididas em conjunto com os
alunos e em 33,3% dos casos como propostas dos alunos para serem decididas em conjunto
com o professor. As acções em todas as escolas, excepto numa que foram sugeridas e
decididas pelos alunos, foram sugeridas pelos alunos e decididas em conjunto com os
professores. A avaliação, excepto numa escola em que foi decidida pelo professor depois de
consultar os alunos, foi sempre decisão exclusiva da professor.
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O extracto seguinte descreve parte de um projecto orientado para a acção, organizado por
professores de Ciências, realizado na Área – Escola:
Os alunos do grupo do teatro eram de 11º ano. Nesse teatro falamos sobre a droga, sexualidade e o
aborto. (…) O tema tinha a ver com as motivações deles. (…) Para eles escreverem o teatro falamos
sobre esses assuntos, arranjamos basicamente revistas, umas trouxeram eles outras não, e falamos
sobre os assuntos que surgiam. Fizemos o teatro (…) a peça foi construída por mim, por outro
professor e pelos miúdos. (…) Na peça de teatro abordou-se tudo, quer o contexto social quer as
repercussões familiares da toxicodependência e da gravidez e todas essas situações relacionadas com
a toxicodependência e sexualidade. (…) nós trabalhamos em conjunto no texto, ajudámos os miúdos a
ensaiar, montar o espectáculo, a apresentação, e fizemos aquelas coisas… (…) Os miúdos ficaram
muito orgulhosos e gostaram muito de participar. (…) Os pais também gostaram muito, pusemos
aquelas mesas redondinhas, com docinhos e viram o teatro sentados. (Ep85 e Ep86, p.2139- 2218).

e) Tipo de participação na educação sexual realizada no âmbito do GAA e de outras
actividades
No GAA os professores decidiram trabalhar a educação sexual depois de consultarem os
alunos em 64,7% das escolas (gráfico 4.8). Em 29,4% das escolas o professor sugeriu trabalhar
o assunto e tomou essa decisão em conjunto com os alunos e numa escola foram os alunos
que sugeriram e decidiram fazê-lo em conjunto com o professor.
Os temas abordados foram decisão do professor em 23,5% dos Gabinetes, decisão dos
professores depois de consultarem os alunos em 35,3% dos Gabinetes, sugestão dos
professores que decidiram em conjunto com os alunos em 23,5% dos Gabinetes, sugestão e
decisão dos alunos num único Gabinete (5,9%) e sugestão dos alunos que decidiram em
conjunto com os professores em 11,8% dos Gabinetes. Nos aspectos dos temas a tratar houve
uma maior participação dos alunos: em 41,2% dos Gabinetes os alunos sugeriram-nos e
decidiram com o professor quais seriam tratados; em 5,9% dos Gabinetes os alunos sugeriram e
decidiram por si próprios; noutros 5,9% os professores sugeriram e decidiram e na mesma
percentagem de Gabinetes os professores sugeriram e decidiram em conjunto com os alunos;
em 29,4% dos Gabinetes os professores e alunos fizeram sugestões mas o professor decidiu
sem consultar os alunos e num Gabinete foi o professor que decidiu. Na maior parte dos casos
(88,2%) os professores decidiram o tipo de investigação a realizar depois de consultarem os
alunos e nos restantes casos (11,8%) foi o professor que decidiu.
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Gráfico 4.8: Tipo de participação dos alunos nas actividades ou projectos de educação sexual desenvolvidos
no âmbito do GAA e de outras actividades curriculares e extracurriculares (n = 17)

Quando houve projectos orientados para a acção, em 11,8% dos Gabinetes foram os
professores que sugeriram as visões e decidiram em conjunto com os alunos as que deveriam
ser seguidas; numa percentagem de casos igual os alunos sugeriram-nas e decidiram sozinhos
e numa escola os alunos sugeriram e decidiram em conjunto com o professor. Verificou-se
exactamente o mesmo tipo de participação da sugestão e decisão sobre as acções. O único
responsável pela avaliação em todos os Gabinetes foi o professor.
f) Análise comparativa do tipo de participação dos alunos na educação sexual em função
das áreas de integração na escola: Alunos como parceiros activos e participativos no
processo de ensino e aprendizagem
A primeira grande diferença encontrada numa análise comparativa da educação sexual
implementada a partir das áreas curriculares disciplinares e não disciplinares (Formação Cívica,
Área de Projecto) e extracurriculares (GAA) é que nas primeiras, os tópicos de saúde sexual e
reprodutiva fazem parte do currículo e, por isso, são obrigatórios. Alguns professores só criaram
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condições para que os alunos co-optassem pelo tratamento ou não desses temas porque, como
não havia tempo para leccionar todo o programa os professores poderiam ou não optar por
incluir essa unidade. Nas outras situações, uma percentagem semelhante de professores
(aproximadamente 60,0%) decidiu fazer educação sexual depois de consultar os alunos. Assim,
pode-se concluir que os alunos geralmente não tiveram uma participação activa nesta fase de
entrada para o projecto. No primeiro caso, porque ela não era possível e nas outras formas de
integração da educação sexual porque a maior parte dos professores apenas apresentou a
proposta aos alunos sem muita discussão.
Na fase de selecção dos temas e problemas na educação centrada nas disciplinas
manteve-se o padrão de participação anterior pelas mesmas razões expostas. Apesar disso, a
profundidade dos subtemas tratados nas disciplinas foi essencialmente decidida pelos
professores só depois de conhecer o interesse dos alunos (44,4%) e nas disciplinas
complementadas com actividades extracurriculares, embora a maior parte dos professores
tivesse ouvido os alunos, decidiu sem a sua colaboração (55,6%). Na Formação Cívica não há
um currículo de educação sexual, no entanto, geralmente (80,0%) os professores decidiram os
temas a tratar e decidiram também os subtemas (30,0%) ou ouviram os alunos mas decidiram
sem os consultar (40,0%). Na Área de Projecto/ Área – Escola e no GAA a selecção dos temas e
subtemas localiza-se essencialmente nos três níveis de co-opção, embora na selecção dos
temas cerca de 30,0% de professores tenha decidido depois de ouvir os alunos e na selecção
dos subtemas tenha existido uma percentagem semelhante de professores que ouviu os alunos
mas decidiu sem a sua colaboração.
Este nível de não participação que corresponde ao facto dos professores ouvirem as
opiniões dos alunos mas decidirem sem a sua colaboração, ficando os alunos sem perceber
como é que as suas ideias foram aplicadas nessa decisão do professor, é referido por Hart
(1992, 1997) como um nível de “manipulação”, embora ele defenda que essas acções do
professor são mais “mal orientadas” do que manipulativas. Hart (1992) fala sobre o nível de
“manipulação” associado, por exemplo, a consultas públicas feitas por organizações
internacionais a crianças que depois não recebem qualquer feedback sobre elas ou associado a
uma fase de acção, onde, por exemplo, crianças do infantário transportam cartazes sobre o
impacto das políticas sociais nas crianças sem compreenderem as suas acções. O autor reforça
que as crianças nestas situações não compreendem o problema e por isso não compreendem
as suas acções. Neste estudo, este nível de manipulação esteve fundamentalmente associado à
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selecção dos subtemas/problemas.
Na fase de investigação, em qualquer forma de integração da educação sexual na escola,
a maior parte dos professores só decidiu que tipo de actividades e estratégias iam ser seguidas
depois de conversar com os alunos. Quando os projectos foram orientados para a acção a maior
parte das vezes as visões foram sugeridas pelos professores e decididas em conjunto com os
alunos e as acções geralmente foram sugeridas pelos alunos e decididas em conjunto com os
professores. A avaliação realizada em qualquer forma de integração da educação sexual na
comunidade escolar foi quase exclusivamente decidida pelo professor.
Por um lado, as linhas orientadoras nacionais para a educação sexual revistas, inclusive
as de Portugal, salientam sempre na metodologia proposta que os métodos de ensino
necessitam ser “activos e participativos”. Por outro lado, em todos os modelos de Escola
Promotora de Saúde revistos nos vários países, o objectivo principal da escola é “capacitar e
promover a competência de acção dos alunos”. Segundo Weare (1998) e Tossavainen e
colaboradores (2002) o objectivo da capacitação é a autonomia, que significa auto-determinação
e controlo sobre o seu próprio trabalho e vida, pensar por si próprio e ser crítico e independente,
enquanto se é capaz de assumir a responsabilidade total pelas suas próprias acções. Isto
significa que os projectos descritos neste estudo, para terem como objectivo a “capacitação”
dos alunos deverão ser melhorados no sentido de tornar mais frequente a co-determinação dos
alunos nas actividades ou várias fases dos projectos a realizar. Além disso, Ware (1998) afirmou
que os alunos aprendem mais e têm resultados melhores, gostam mais de aprender, estão mais
motivados e assistem melhor às aulas se os professores lhes permitirem altos níveis de
liberdade e de responsabilidade.
A noção muito popularizada de que os grupos-alvo deverão ser directamente envolvidos

como agentes activos nos processos de educação para a saúde e ambiente levou Jensen
(2000) a salientar a necessidade de atingir uma discussão mais diferenciada sobre o que é
realmente o termo, para examinar criticamente o conceito de participação dos alunos que tem
sido disseminado em educação. Esse modelo, inicialmente referido para a categorização dos
resultados desta investigação, foi criado pelo investigador para se fazer uma abordagem
sistémica dos projectos contribuindo para uma discussão futura e o desenvolvimento do
conceito de participação. Segundo Jensen (2000), como já referido, a primeira razão para o
forte desejo de envolver os grupos-alvo, e a que é mais vezes apresentada, está relacionada
com reflexões sobre os efeitos de certas actividades que puxam activamente os grupos-alvo
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para dentro do processo originando-lhes, com maior probabilidade, um sentimento de posse
sobre o projecto ou área de investigação. Este sentimento de posse aumenta a probabilidade
das actividades deixarem características permanentes no grupo-alvo, na forma de mudança de
práticas, comportamento ou acção. A segunda razão, são os benefícios potenciais para a

democracia e a educação liberal que tais abordagens orientadas para o envolvimento podem
facilitar. Além disso, há considerações éticas relacionadas com a obrigação de envolver os
participantes num processo que está centralmente relacionado com as suas próprias vidas.
Para terminar a breve argumentação sobre a importância da análise anterior neste estudo
e das suas implicações para o futuro da educação sexual em Portugal é importante destacar
que a participação é um pré-requisito para desenvolver a competência de acção nos alunos e
um resultado desse processo. Uma das ligações chave entre os conceitos de competência de

acção e participação dos alunos é a noção de acção e a acção é impossível sem participação
(Simovska, 2000). Urge terminar com a aprendizagem efectuada quando se cruza a análise
sistémica feita ao tipo de participação dos alunos nesta secção com a avaliação que os
professores fizeram de grau de comprometimento dos alunos com a promoção da saúde sexual
como consequência da educação sexual (ver quadro 4.18 anterior). As fases dos projectos de
maior participação dos alunos corresponderam ao desenvolvimento de visões e realização de
acções dentro dos projectos orientados para a acção. Essas experiências de acção foram os
únicos acontecimentos da educação sexual que os professores avaliaram anteriormente como
levando os alunos a sentirem-se comprometidos com a promoção da saúde sexual.
4.2.1.3.3. Evidências de mudança na comunidade escolar como consequência dos
projectos ou actividades de educação sexual realizados
Os professores observaram evidências de mudança na comunidade escolar como
consequência da educação a três níveis: nos pais; nos professores que participaram na
educação sexual; e (d) na restante comunidade.
a) Mudanças nos pais
Os pais quando assistiram a reuniões na escola em que se falou sobre educação sexual
ou quando foram envolvidos de algum modo, mesmo que fosse apenas na colaboração nos
trabalhos de casa, aumentaram a aceitação da educação sexual na escola (34,5%):
A primeira intervenção dos pais foi solicitada logo no início quando eu reuni com os eles, no final do
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primeiro período. (…) Os pais são muito colaborativos, mas estão sempre receosos que se diga
qualquer coisa para além daquilo que eles acham aceitável. (…) Não fizeram recomendações, não.
Mas nota-se que estão assim ansiosos. Agora no final do ano sentimo-nos satisfeitos e disse-lhes que
vou continuar a desenvolver para o ano a educação sexual (Ep76, p.2053).

Por outro lado, ao compreenderem que a educação sexual não é falar de sexo, mas das
várias dimensões da sexualidade (biológica, ética, psicológica e social) e das suas várias
expressões, onde também se inclui o sexo, diminuíram o medo de que a educação sexual fosse
um incentivo ao início das relações sexuais (29,9%). Alguns professores (27,6%) também
referiram que na sua opinião se tornou mais fácil para os pais falar com eles sobre sexualidade
depois destes projectos.
b) Mudanças nos professores que participaram nos projectos
Os professores entrevistados notaram que a principal mudança que ocorreu neles como
consequência da sua participação na educação sexual na escola foi começarem a falar entre
eles sobre sexualidade e educação sexual (28,7%) e, de um modo geral, sentirem-se mais à
vontade para falar sobre sexualidade em qualquer situação (28,7%).
c) Mudanças na comunidade escolar
As mudanças na comunidade escolar fizeram-se sentir a nível dos auxiliares de acção
educativa e dos professores que não estavam directamente envolvidos na educação sexual na
escola. Em 17% das escolas os auxiliares de acção educativa frequentaram acções de formação
sobre educação sexual, orientadas pelos professores envolvidos no projecto ou por especialistas
externos. Independentemente de quem orientou essa formação, alguns professores envolvidos
na educação sexual (12,6%) referiram que os auxiliares de acção educativa os procuraram por
iniciativa própria para tirar dúvidas sobre sexualidade e inclusive lhes pediram para falar com os
próprios filhos (2,3%), uma vez que eles não se sentiam capazes ou não lhes queriam dar “essa
confiança” como pais. Por outro lado, os professores que faziam educação sexual notaram que
também mudou o próprio ambiente da escola em relação aos outros professores: 21,8% dos
professores referiu que começou a falar com os colegas sobre sexualidade e 1,1% notou que na
sua escola os professores não envolvidos na educação sexual mostraram interesse em obter
formação nesta área.
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4.2.1.3.4. Barreiras e dilemas enfrentados pelos professores durante a implementação da
educação sexual na comunidade escolar
Esta secção irá descrever, em primeiro lugar, as barreiras encontradas pelos
professores durante a implementação da educação sexual e, em segundo lugar, irá descrever
os dilemas vividos pelos professores no âmbito da sexualidade dos alunos e da educação
sexual na comunidade escolar.
4.2.1.3.4.1. Barreiras enfrentadas pelos professores
Quando se analisaram as barreiras enfrentados pelos professores emergiram seis
categorias de análise: (a) mitos e medos dos pais; (b) mitos e medos dos alunos; (c)
preocupações dos professores face aos pais; (d) preocupações dos professores face aos
alunos; (e) preocupações dos professores face a si próprios; e (f) preocupações dos
professores face à definição da estratégia pedagógica.
a) Mitos ou medos dos pais
Duas das preocupações principais da maior parte dos professores era a sua percepção de
que os pais pensavam que a educação sexual era apenas falar de comportamento sexual
(85,1%) e que encorajava o início das relações sexuais (85,1%):
O meu medo sobre o que os pais possam dizer é mais um bocado sobre o comportamento sexual.
Tento não falar sobre isso (Ep72, p.2041). O medo primordial dos pais é que os seus filhos iniciem
a vida sexual e engravidem e eles têm medo que a educação sexual incentive a vida sexual dos
filhos. Das filhas, das raparigas que nos rapazes não há mal, eles dizem: “O meu moço bem anda
com montes delas a rodear”, assim todo contente, claro! (Ep56, p. 1638).

Outra preocupação dos professores em relação aos pais é eles considerarem que a
educação sexual é apenas responsabilidade dos pais (78,2%): “Uma encarregada de educação
disse uma coisa que eu achei muito interessante, disse que a escola deveria dar conhecimento
relativamente à morfologia, ela não disse assim mas era o que queria dizer, "os valores...deixem
os valores connosco". (Ep2, p.49).
b) Mitos e medos dos alunos
Uma pequena parte dos professores descreveu que também tinha sentido como uma
493

barreira para a colaboração dos alunos o facto deles acharem que a educação sexual seria mais
uma aula teórica como as outras disciplinas (3,4%), pensarem que os professores vão fugir às
suas perguntas sobre sexo (4,6%) e pensarem que só falarão sobre afectos e não sobre prazer
sexual (5,7%).
c) Preocupações face aos pais
Outro tipo de barreiras que os professores sentiram estavam relacionadas com a ausência
dos pais nas actividades de educação sexual que aconteceram na escola (27,6%), não
colaborarem nas actividades de educação sexual que os alunos levavam para casa para
completarem com os pais (37,9%) e, até, como aconteceu a um professor ouvir um pai dizer que
os professores estão a perder tempo lectivo a falar de sexualidade em vez de darem o programa
da disciplina.
d) Preocupações face aos alunos
A preocupação em relação aos alunos referida pelo maior número de professores (46,0%)
é não ir de encontro às expectativas dos alunos, como se pode ver pelo extracto seguinte:
Ás vezes já me tenho sentido num dilema porque não sei até que ponto devo avançar no
conhecimento para responder ás questões porque eles são… eles já são espertinhos, eles perguntam
um bocado sobre as posições sexuais, como têm mais prazer, orgasmos… (Ep72, p.2041).

Outra preocupação de alguns professores (23,0%) é não serem interpretados
correctamente pelos alunos, quer a nível dos conteúdos quer a nível das metodologias
utilizadas, onde se inclui a preocupação de não cumprir os programas disciplinares por se estar
a colaborar na educação sexual. Os professores também têm como preocupação não permitir
que os alunos exponham involuntariamente em público os seus sentimentos íntimos
relacionados com a sexualidade (21,8%) e promover situações que levem os alunos a criar
valores sexuais diferentes dos pais, podendo originar conflitos entre os pais e os filhos é também
uma preocupação dominante para 36,8% dos professores:
Temos que ter muito cuidado com aquilo que estamos a transmitir aos nossos alunos, podemos estar
a entrar em confronto com os valores deles e os dos próprios pais. (…) É uma preocupação para mim
na educação sexual, o medo de entrar em confronto com os valores dos pais, porque a minha forma
de ver as coisas não é igual à da maior parte dos pais. (Ep2, p.50).
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Um número mais reduzido de professores também referiu que tinha medo que a
educação sexual incentivasse o início das relações sexuais (6,9%). A última preocupação referida
pelos professores era o medo que alguns alunos ficassem chocados com as perguntas dos
colegas ou a maneira como os professores lhes respondiam, por não estarem no mesmo nível
de desenvolvimento afectivo - sexual dos colegas.
e) Preocupações do professor face a si próprio
Foram várias as preocupações que os professores referiram associadas ao seu próprio
conhecimento ou atitudes enquanto ensinavam educação sexual. Uma dessas preocupações
estava relacionada com o medo de não terem conhecimento biológico ou médico suficiente para
responder ás questões dos alunos (17,2%). Outra era não terem conhecimento suficiente para
desenvolver as competências pessoais e sociais dos alunos (14,9%). Outra ainda era não serem
capazes de permanecer neutros durante as discussões relacionadas com os valores sexuais
(17,2%):
Eu penso que a escola deve ter valores; eu tenho muito medo das neutralidades, provavelmente eu
nunca serei neutro; agora, o que eu não posso ser nunca é desonesto, nem manipulador. (…) Para
mim o conceito de neutralidade passa por aceitar uma diversidade de valores e não haver um valor
único. Se eu entender desse modo, então sou maximamente neutro, isto é, eu não faço juízos de
valor, eu não digo “Ah, o que fizeste foi tão mau!!”. (Ep7, p.194-196).

O conceito de neutralidade na educação sexual foi várias vezes questionado implícita ou
explicitamente pelos professores, partindo do pressuposto que o que se espera deles é que
“não expressem a sua opinião, mesmo quando questionados pelos alunos”. Nas Linhas
Orientadoras para a Educação em Portugal pode ler-se a esse respeito na descrição do “perfil
do professor em Educação Sexual” entre outras coisas que, segundo Sanders e Swiden,
“consideram-se como factores de sucesso no desenvolvimento de acções de Educação Sexual
as situações em que o professor: seja tão neutro quanto possível; não atribua previamente
“certos” e “errados”; “controle a emissão de juízos de valor; proporcione a identificação de
valores pessoais (criando um clima aberto e não constrangedor); actue pedagogicamente
através da partilha em vez da imposição de definições do saber; permita que se façam
escolhas” (Ministério da Saúde et al., p.41-42). Jensen (2000) refere que no contexto de
escola, o nível mais elevado de participação dos alunos (ver capítulo II, ponto 2.4.3) enfatiza
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como é necessário o professor aparecer como um adulto responsável com as suas opiniões
próprias, quando está envolvido num projecto construído à volta da participação dos alunos.
Por mais que os alunos estejam envolvidos por si próprios, o mais importante,
presumivelmente, será o professor ser visível e ter um papel activo nas discussões. Para
enfatizar a importância desta visão democrática da participação, Jensen cita Hart: ”A
colaboração produtiva entre os jovens e os mais velhos deverá ser o núcleo de qualquer
sociedade democrática que se deseja melhorar a si própria, embora proporcione continuidade
entre o passado, o presente e o futuro” (Jensen, 2000, p. 226).
Um dos professores (1,1%) também referiu que tinha medo de expor involuntariamente os
seus próprios sentimentos e comportamentos íntimos sobre sexualidade durante as aulas e 3,4%
dos professores referiu que os preocupava poderem ser vistos negativamente pelos colegas por
os considerarem sexualmente liberais por ensinarem educação sexual:
Acho que me consideram demasiado liberal por estar a trabalhar nesta área. Vou-lhe dizer mais, eu tive
uma colega que me disse assim, “Ah és tu que estás no projecto, ai que bom, com a tua
experiência...”, e eu fiquei assim, “Com a minha experiência, não me conheces, não sabes”, “Ai não,
dá para notar, tu és toda assim...”, e eu comecei-me a rir baixinho debaixo do meu bigode e a pensar:
“Se tu soubesses que eu só namorei uma vez com um rapaz aos vinte e três anos. (Ep56, p. 1637).

f) Preocupações do professor face à definição da estratégia pedagógica
Na definição da estratégia pedagógica os professores preocuparam-se com a construção
de um projecto transversal (54,0%); a inclusão de várias turmas (40,2%); a integração dos pais e
dos auxiliares de acção educativa (43,7%); terem a colaboração de profissionais de saúde
(42,5%) e terem um professor coordenador que incentivasse constantemente os colegas
envolvidos (10,3%).
Uma percentagem pequena de professores ainda considerou como preocupações
dominantes durante a implementação dos seus projectos de educação sexual a possibilidade de
terem alunos com características muito diferentes na turma, tais como: falar para alunos
homossexuais num projecto orientado para a heterossexualidade (4,6%); falar para alunos de
diferentes culturas num projecto orientado para a nossa cultura (1,1%); falar simultaneamente
para alunos com diferentes experiências sexuais (5,7%) e falar sobre o aborto podendo existir
mães de alunas ou alunos que já abortaram (5,7%). A diferenciação dos projectos em função
desses aspectos, como já foi referido numa secção anterior (ver ponto 4.2.1.1), é uma
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característica chave para o sucesso da educação sexual.
4.2.1.3.4.2. Dilemas vividos pelos professores
Quando se analisaram os dilemas vividos pelos professores emergiram três categorias de
análise: dilemas face aos projectos de educação sexual; dilemas relacionados com questões ou
problemas dos alunos e o dilema da educação sexual poder ser prejudicial para os alunos.
a) Dilemas face aos projectos de educação sexual
O dilema mais vezes referido pelos professores foi: “Como agir com as famílias quando os
valores que a maior parte dos alunos defende na aula são diferentes dos valores da família?
Como resolver os possíveis choques entre a família e a escola?” (31,0%). O segundo dilema mais
vezes referido foi se deveriam tratar só os problemas que os alunos colocam ou também os que
os professores pensam que são importantes para os alunos (14,9%). É importante notar que nos
projectos em que os alunos participam dentro de algum tipo de co-determinação este dilema não
se coloca. O terceiro dilema foi colocado por um único professor e está relacionado com o
envolvimento dos pais. O que o professor questiona é se deve ou não continuar com os projectos
de educação sexual quando não consegue envolver e comprometer os pais nesses projectos.
b) Dilemas relacionados com questões ou problemas dos alunos
Poucos professores sentiram dilemas em relação a situações ou questões vividas com os
alunos, no entanto, as que foram referidas, ilustram com clareza os grandes dilemas que eles
viveram relacionados com os seguintes aspectos: “Como ajudar uma adolescente grávida que se
recusa a contar à família e só confiou na professora?” (11,5%); “Como ajudar a menina a contar
aos pais que engravidou?” (10,3%); “O que dizer a uma adolescente que percebemos que está
indirectamente a pedir informações para abortar?” (6,9%); “Como avisar a família quando
apenas se suspeita de abuso sexual do(a) aluno(a) dentro da família?” (10,3%); “Como educar a
curto prazo meninas que se consta que iniciaram uma vida sexual com muitos parceiros, por
vezes em troca de prendas?” (2,3%).
O extracto seguinte narra um episódio vivido por uma professora do ensino secundário
que ilustra os dilemas acima assinalados por vários professores:
Claro que não lhe dei opinião em relação ao que deve fazer ou não deve. Só lhe disse que as duas
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opções implicavam riscos, se optasse por fazer um aborto que deveria fazê-lo num sítio adequado e
com acompanhamento médico e que se fizesse essa opção, se precisasse de mim, que eu estaria
presente. Ela já tinha 17 ou 18 anos, acabou por fazer o aborto, numa clínica, pago pelo namorado.
Entretanto veio para a faculdade, tentou acabar com o namorado, ele não aceitou, um dia agrediu o
pai dela e o irmão dela matou o namorado, no cemitério. (Ep3, p.74-75).

c) Dilema da educação sexual poder ser prejudicial para os alunos
Mais de metade dos professores (52,9%) considerou que apenas em circunstâncias muito
restritas a educação sexual pode ser prejudicial aos alunos. Essas circunstâncias eram as
seguintes: quando os professores não estão bem preparados e ensinam erros científicos ou
podem levar os alunos a ficar com concepções erradas (41,4%); quando o professor impõe
valores em vez de criar condições para que os alunos os clarifiquem (8,1%) e quando o professor
transmite valores contrários aos da família (3,4%).
Langille, Mackinnon, Marshall, Graham (2001) identificaram como potenciais barreiras
para a educação sexual na escola o currículo, os professores e as relações de género. A nível do
conteúdo curricular referiram como barreira o facto da educação sexual ser centrada na fisiologia
dando pouca atenção à complexidade das relações. Na opinião das alunas entrevistadas o
conteúdo da educação sexual era repetitivo, não inspirador e sem relevância pessoal, porque era
focado em assuntos tais como a anatomia em vez de ser focado nas suas próprias experiências,
sentimentos e interacções. Os participantes indicaram que era necessário um exame mais
realista dos factores subjacentes à sexualidade e à actividade sexual, porque havia uma
dissonância entre as suas aulas e a vida do dia-a-dia dessas raparigas. As alunas também
referiram que havia tópicos que ou não eram cobertos ou eram propositadamente evitados e
acreditavam que as razões dessas variações estavam relacionadas com os caprichos e o nível de
conforto do professor e não necessariamente com o facto de considerarem as necessidades dos
alunos. Outro aspecto identificado foi o timing da educação relacionado com a fase do
desenvolvimento sexual e actividade sexual. As raparigas indicaram que acharam difícil pensar
sobre a sua sexualidade em assuntos que não tinham importância imediata para elas, isto é,
antes de se tornarem sexualmente activas ou mesmo pensar sobre tornar-se sexualmente
activas. Os que já eram sexualmente activos acharam que as aulas foram demasiado básicas e
apresentavam material que não ia muito de encontro às suas necessidades. As alunas sentiram
que a educação sexual não era levada a sério pelos professores.
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A nível dos professores, os investigadores descreveram que há evidências que as
estratégias usadas pelos professores são limitadas. As aulas de educação sexual tendem a “dar
informação” em vez de “partilhar ideias”, o que é evidenciado pelo tipo de estratégias utilizadas,
pois entre as mais comuns estavam o uso de filmes e vídeos. Os métodos de aprendizagem e de
avaliação (testes para completar e testes de escolha múltipla) foram sentidos por não estarem
relacionados com o mundo real da tomada de decisão sexual que os estudantes experienciam.
Os professores eram vistos como tendo diferentes valores e fazendo julgamentos. Os
participantes consistentemente referiram-se aos seus professores como sendo “velhos”,
podendo isto significar que percepcionaram os seus professores como vindo de uma geração
que tem diferentes valores sobre a sexualidade, o que criou um problema de credibilidade para
os alunos. Eles sentiram que os professores não eram capazes de perceber as suas experiências
e faziam, ou podiam fazer, juízos de valor sobre o seu comportamento sexual. Como resultado,
os alunos sentiram pouca vontade para ouvir os professores e não consideraram a hipótese de
lhes fazer perguntas, mesmo quando queriam essa informação para o futuro. Os participantes
tinham experienciado situações em que os professores estavam visivelmente desconfortáveis e
evitavam discutir material de saúde sexual. Esses sinais foram: evitar o uso de terminologia
própria (e.g. pénis) a favor de termos inoportunos e menos específicos (e.g. partes privadas);
voltar-se de costas para a turma quando falava; não responder a questões; e evitar certos
tópicos. Por vezes, quer os professores homens quer mulheres falharam ao não discutir
assuntos importantes de saúde sexual para as raparigas, mas isso foi mais evidente com os
professores homens. As participantes também sentiram que alguns professores tinham falta de
conhecimento sobre a saúde sexual. Elas aceitavam que o professor nem sempre tivesse
resposta para as questões, mas a maneira como lidavam com isso era a chave. Tanto quanto
possível era esperado que os professores tivessem boa vontade para ouvir as suas questões, as
discutissem e procurassem mais informação, os alunos respeitavam o conhecimento de base do
professor. Se todavia o professor não discutia os assuntos subjacentes ao livro de texto e evitava
questões, as alunas tinham menos respeito pelas habilidades dos professores.
As barreiras relacionadas com os alunos estavam, em primeiro lugar, relacionadas com a
dinâmica de género da turma, pois afirmaram que havia sempre alguns rapazes fazendo
brincadeiras inapropriadas e agindo desrespeitosamente. Os professores gozavam com os
rapazes criando um ambiente de aprendizagem desconfortável, em que os alunos não queriam
fazer questões. Os participantes também falaram sobre os rapazes agirem desrespeitosamente
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na aula, colocando as raparigas para baixo e sendo mais vezes contra o material de educação
sexual do que as raparigas.
As relações de género na sala de aula, embora não tenham sido explicitamente
identificadas neste estudo pelos professores como uma barreira foram-no de uma forma
implícita ao descreverem as reacções dos rapazes na sala de aula (ver anteriormente ponto
4.2.1.1). Measor Measor, Tiffin, Miller (2000), como já referido, conduziram um estudo
qualitativo sobre programas de educação sexual em 6 escolas secundárias de Inglaterra focado
nas experiências e comportamentos de alunos na sala de aula de 14 e 15 anos. O que emergiu
revelou as dificuldades encontradas pelos professores e a maneira como a tentativa de explorar
a sexualidade de uma maneira informativa pode ser boicotada especialmente pelos rapazes
jovens. Os rapazes e raparigas jovens estão socializados de diferentes maneiras nos assuntos de
comportamento sexual, feminilidade e masculinidade e assistem a aulas de educação sexual,
como consequência, com interesses diferentes. Os rapazes necessitam ser vistos como machos
e conquistadores sexuais (Giddens,1992; Epstein & Johnson, 1998). Epstein & Johnson (1998)
argumentam que os rapazes usam as aulas de educação sexual como um meio de publicamente
espalhar a sua heterosexualidade e mencioná-la, usando muitas vezes a fanfarronice para falar
das suas performances sexuais.

4.2.1.4. Visões dos professores e médicos ou psicólogos que colaboraram com eles sobre
a implementação da educação sexual no futuro
Nesta secção serão descritos os temas que os professores consideram adequados para
serem tratados antes do 3º ciclo, no 3º ciclo e no ensino secundário, as principais razões por
que nunca os trataram nos seus projectos se os consideravam importantes e a avaliação que
fazem sobre o seu grau de preparação para os leccionar (4.2.1.4.1). Também serão descritas as
suas visões para o futuro sobre o público alvo a atingir, as melhores formas de integração dos
projectos na escola, o tipo de notificação dos pais desejada e as estratégias que deverão ser
privilegiadas para que os alunos se tornem capazes de resolver problemas relacionados com a
sexualidade (4.2.1.4.2). Para terminar, serão descritas as co-parcerias que os professores
consideram que é melhor estabelecer na educação sexual no futuro (4.2.1.4.3).
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4.2.1.4.1. Visões sobre os temas e problemas na educação sexual no futuro
Os temas ou problemas que os professores consideraram importante trabalhar na
educação sexual fizeram emergir sete categorias de análise (quadro 4.19): (1) sexualidade e
educação sexual; (2) despertar da maturidade sexual; (3) competências interpessoais e de
comunicação; (4) Relações interpessoais; (5) comportamento sexual; (6) fertilidade humana; (7)
sexualidade e reprodução; e (8) saúde sexual.
O primeiro tema sexualidade e educação sexual foi referido por uma quantidade pequena
de professores para ser tratado no 3º ciclo e no ensino secundário (29,9% e 23,0%
respectivamente).
Os tópicos a tratar no tema despertar da maturidade sexual são bastante diferentes em
função do nível de ensino. Por um lado, os professores consideraram que antes do 3º ciclo e no
3º ciclo deveria falar-se sobre as mudanças corporais e mudança na vivência e expressão dos
afectos na puberdade (82,8% e 82,8% respectivamente) e a anatomia e fisiologia do sistema
reprodutor (82,8% e 83,9% respectivamente). Estes tópicos foram referidos por uma quantidade
muito menor de professores para o ensino secundário. Por outro lado, os outros tópicos foram
referidos por uma pequena quantidade de professores para serem tratados antes do 3º ciclo e
por uma elevada percentagem para serem tratados no 3º ciclo e no ensino secundário: autoerotismo (masturbação) (69,0% e 66,7% respectivamente); aceitação da imagem corporal: corpo,
beleza e moda (diferentes modelos em diferentes épocas, sociedades e grupos sócio-culturais)
(86,2% e 46,0% respectivamente); papéis de género e fenómenos de discriminação social
baseados nos papéis de género (feminismo, machismo, sexismo) (69,0% e 71,3%
respectivamente) e conceito de orientação sexual e clarificação de valores (67,8% e 79,3%).
No terceiro tema, competências interpessoais e de comunicação, há duas competências
que a maior parte dos professores considerou importante trabalhar em qualquer nível de ensino:
aprender a falar com os pais sobre os problemas das relações com os amigos e amorosas e
sobre sexo (46,0%, 85,1% e 62,1% respectivamente) e aprender a ponderar as consequências de
ser sexualmente activo (83,9%, 70,1% e 75,9%). As outras competências foram referidas por
mais de metade dos professores apenas para o 3º ciclo e ensino secundário: desenvolvimento
de competências pessoais e sociais sem actividades específicas (67,8% e 81,6%
respectivamente); aprender onde e como adquirir contraceptivos (72,4% e 72,4%
respectivamente); aprender a falar com o(a) namorado(a) sobre prevenção da gravidez e DSTs
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(65,5% e 80,5% respectivamente) e aprender a lidar com a pressão e a pressão para ter sexo
(78,2% e 72,4% respectivamente).
Quadro 4.19: Visões dos professores sobre os temas ou problemas que deverão ser tratados nos programas
de educação sexual no futuro antes do 3º ciclo, no 3º ciclo e no ensino secundário (N = 87)
Nível de ensino
Antes do
No 3º ciclo
3º ciclo
f
%
f
%

Temas ou problemas a tratar

No ensino
secundário
f
%

(1) Sexualidade e educação sexual
O que é a sexualidade e a educação sexual.
(2) Despertar da maturidade sexual
Puberdade: mudanças corporais e mudança na vivência e expressão dos afectos.
Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor.
Auto-erotismo (masturbação): falsos mitos e clarificação de valores
Aceitação da imagem corporal: corpo, beleza e moda (diferentes modelos em
diferentes épocas, sociedades e grupos sócio-culturais).
Papéis de género e fenómenos de discriminação social baseados nos papéis de
género (feminismo, machismo, sexismo).
Orientação sexual: conceitos e clarificação de valores.
(3) Competências interpessoais e de comunicação
Desenvolvimento de competências pessoais e sociais.
Aprender onde e como adquirir contraceptivos
Aprender a falar com o(a) namorado(a) sobre prevenção da gravidez e DSTs.
Aprender a lidar com a pressão e a pressão para ter sexo.
Aprender a falar com os pais sobre os problemas das relações com os amigos e
amorosas e sobre sexo.
Aprender a ponderar as consequências de ser sexualmente activo.
(4) Relações interpessoais
O que é a amizade, o amor, paixão e sedução.
Vários modelos familiares e várias relações de parentesco: casamento,
coabitação, relações pré-matrimoniais, divórcio.
Fidelidade e honestidade como valores que protegem as relações.
Relações extra-matrimoniais/ adultério: clarificação de valores.
Poligamia em diferentes momentos históricos, sociedades e grupos.
(5) Comportamento sexual
Fisiologia do prazer: zonas erógenas e resposta sexual.
Posições de coito e práticas sexuais.
Virgindade e castidade: clarificação de valores.
Celibato: clarificação de valores.
Travestismo, transsexualidade e técnicas de mudança de sexo.
(6) Fertilidade humana
Fecundação, gravidez e parto.
Desenvolvimento embrionário e fetal.
Cuidados necessários durante a gravidez, parto, amamentação.
Infertilidade e técnicas de reprodução assistida.
(7) Sexualidade e reprodução
Contracepção e o planeamento familiar.
Causas e consequências da gravidez na adolescência.
Adopção: leis em Portugal e no mundo e clarificação de valores.
Como é feito um aborto, lei e clarificação de valores.
(8) Saúde sexual
Meios de transmissão e de prevenção do VIH/ SIDA.
Conhecer os meios de transmissão e de prevenção de outras DSTs .
Como colocar o preservativo.
Saber onde fazer o teste para o VIH/SIDA e outras DSTs.
Disfunções sexuais (e.g. impotência, frigidez, anorgasmia, ejaculação precoce) e
terapias sexuais.
Estimulantes sexuais.
Variações no comportamento sexual (e.g., exibicionismo, sadismo)
Saber o que fazer se ele ou um amigo sofrer abuso sexual.
Prostituição: prevenção e clarificação de valores.
Pornografia e erotismo
Informar onde recorrer para resolver problemas de saúde sexual.
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3
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9
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10
8
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23
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26,4
63,2
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69,0
72,4

36
6
15
6

41,4
6,9
17,2
6,9

No quarto tema, relações interpessoais, a maior parte dos professores considerou que se
devia trabalhar o que é a amizade, o amor, paixão e sedução em todos os níveis de escolaridade
(55,2%, 75,9% e 72,4% respectivamente) e a fidelidade e honestidade como valores que
protegem as relações no 3º ciclo e ensino secundário (64,4% e 78,2% respectivamente). Os
outros tópicos só foram referidos por um grande número de professores para serem tratados no
ensino secundário: os vários modelos familiares e as várias relações de parentesco como
casamento, coabitação, relações pré-matrimoniais, divórcio (60,9%); as relações extramatrimoniais/ adultério (64,4%) e a poligamia em diferentes momentos históricos, sociedades e
grupos (66,7%).
No comportamento sexual, a virgindade e a castidade (81,6% e 66,7%) e o celibato (48,3%
e 59,8%) foram temas que a maior parte dos professores considerou que embora não fossem
muito importantes poderiam ser discutidos no 3º ciclo e ensino secundário. As posições de coito
e as práticas sexuais foram consideradas pela maior parte dos professores como um aspecto
que não deverá ser tratado em nenhum nível de ensino. Os outros aspectos do comportamento
sexual foram referidos pela maior parte dos professores para serem tratados apenas no ensino
secundário: zonas erógenas e resposta sexual (72,4%) e travestismo, transsexualidade e técnicas
de mudança de sexo (66,7%).
No sexto tema, a fertilidade humana, o tópico da fecundação, gravidez e parto foi
considerado como um tema a tratar em todos os níveis de escolaridade (46,0%, 83,9% e 64,4%
respectivamente). O desenvolvimento embrionário e fetal (52,9% e 70,1%) e os cuidados
necessários durante a gravidez, o parto e a amamentação foram considerados importantes no 3º
ciclo e no ensino secundário. A infertilidade e as técnicas de reprodução medicamente assistida
foram consideradas importantes apenas para o ensino secundário (78,2%).
No sétimo tema, sexualidade e reprodução, excepto as leis da adopção e a clarificação de
valores sobre ela que só foi considerado pertinente para o ensino secundário (52,9%), a maior
parte dos professores considerou importante trabalhar todos os outros tópicos no 3º ciclo e no
ensino secundário: contracepção e planeamento familiar (87,4% e 78,2%); causa e
consequências da gravidez na adolescência (93,1% e 59,8%) e como é feito um aborto, leis e
clarificação de valores (46,0% e 85,1%).
Para terminar, o oitavo tema, saúde sexual, apresenta muitas variações por nível de
escolaridade em função do tópico a tratar. A maior parte dos professores considerou que se
deveria tratar em todos os níveis de escolaridade os tópicos “meios de transmissão e prevenção
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do VIH/ SIDA”(46,0%, 94,3% e 62,1% respectivamente) e “aprender a saber o que fazer se o
aluno ou um amigo sofrer abuso sexual” (41,4%, 77,0; e 66,7% respectivamente). No 3º ciclo e
no ensino secundário deverão ser tratados os seguintes tópicos: conhecer os meios de
transmissão e de prevenção de outras DSTs (89,7% e 65,5%); como colocar o preservativo
(77,0% e 69,0%); saber onde fazer o teste para o VIH/SIDA e outras DSTs (55,2% e 73,6%);
prevenção da prostituição e clarificação de valores (64,4% e 64,4%); pornografia e erotismo
(48,3% e 69,0%) e informar onde recorrer para resolver problemas de saúde sexual (74,7% e
72,4%). Os outros tópicos, com excepção dos estimulantes sexuais, foram considerados pela
maior parte dos professores tópicos a tratar só no ensino secundário: disfunções sexuais (e.g.
impotência, frigidez, anorgasmia, ejaculação precoce) e terapias sexuais (78,2%) e variações no
comportamento sexual (e.g., exibicionismo, sadismo) (63,2%).
Quando se perguntou aos professores quais foram as principais razões para não terem
abordado durante a implementação das actividades ou projectos de educação sexual realizados
os tópicos que indicaram que consideravam importante trabalhar na educação sexual no futuro,
as razões apresentadas foram de vária ordem: falta de tempo no currículo da disciplina (5,7%);
porque o professor pessoalmente sentiu que não devia ser tratado (27,6%); porque a política da
escola foi não tratar esses assuntos (6,9%); o tópico foi tratado num ano anterior (51,7%); o
tópico seria tratado num ano posterior (50,6%); o tópico nunca surgiu (94,3%) ou porque o tópico
não fazia parte do programa da disciplina/área (32,2%).
A razão mais vezes apresentada em qualquer forma de integração da educação sexual na
escola para os tópicos não terem sido tratados foi eles nunca terem surgido. Isto pode significar
que os professores estariam disponíveis para debater os tópicos com os alunos se eles os
tivessem sugerido. Quando a educação sexual foi centrada exclusivamente na disciplina houve
mais duas razões frequentemente apresentadas: o tópico já ter sido tratado num ano anterior
(72,2%) ou vir a ser tratado num ano posterior (72,2%).
A percepção dos professores sobre o seu grau de preparação pessoal (quadro 4.20) para
trabalhar os temas referidos pelos professores como devendo fazer parte de um programa de
educação sexual até ao fim do ensino secundário, mostrou três graus de preparação, não em
função dos temas gerais mas em função de tópicos específicos dentro de cada tema. Assim, a
maior parte dos professores percepcionou-se com mal preparado ou com uma preparação
suficiente para leccionar os seguintes temas: celibato (71,2%); travestismo, transsexualismo e
técnicas de mudança de sexo (71,2%); disfunções sexuais e terapias sexuais associadas (72,4%);
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Quadro 4.20: Percepção dos professores sobre o seu grau de preparação pessoal para os temas ou
problemas que deverão ser tratados na educação sexual no futuro (N = 87)
Fraco
f
%

Temas ou problemas a tratar
(1) Sexualidade e educação sexual
O que é a sexualidade e a educação sexual.
(2)Despertar da maturidade sexual
Puberdade: mudanças corporais e na vivência dos afectos.
Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor.
Auto-erotismo (masturbação): falsos mitos e clarificação de valores
Aceitação da imagem corporal: corpo, beleza e moda (modelos em
diferentes épocas, sociedades e grupos sócio-culturais).
Papéis de género e fenómenos de discriminação social baseados
nos papéis de género (feminismo, machismo, sexismo).
Orientação sexual: conceitos e clarificação de valores.
(3) Competências interpessoais e de comunicação
Desenvolvimento de competências pessoais e sociais.
Aprender onde e como adquirir contraceptivos.
Aprender a falar com o(a) namorado(a) sobre prevenção da
gravidez e DSTs.
Aprender a lidar com a pressão e a pressão para ter sexo.
Aprender a falar com os pais sobre os problemas das relações com
os amigos e das relações amorosas e sobre sexo.
Aprender a ponderar as consequências de ser sexualmente activo.
(4) Relações interpessoais
O que é a amizade, o amor, paixão e sedução.
Vários modelos familiares e várias relações de parentesco:
casamento, coabitação, relações pré-matrimoniais, divórcio
Fidelidade e honestidade como valores que protegem as relações.
Relações extra-matrimoniais/ adultério: clarificação de valores.
Poligamia em diferentes momentos históricos, sociedades e
grupos.
(5) Comportamento sexual
Fisiologia do prazer: zonas erógenas e resposta sexual.
Posições de coito e práticas sexuais.
Virgindade e castidade: clarificação de valores.
Celibato: clarificação de valores.
Travestismo, transsexualidade e técnicas de mudança de sexo.
(6) Fertilidade humana
Fecundação, gravidez e parto.
Desenvolvimento embrionário e fetal.
Cuidados necessários durante a gravidez, parto, amamentação
Infertilidade e técnicas de reprodução assistida.
(7) Sexualidade e reprodução
Contracepção e o planeamento familiar.
Causas e consequências da gravidez na adolescência.
Adopção: leis em Portugal e no mundo e clarificação de valores.
Como é feito um aborto, lei e clarificação de valores.
(8) Saúde sexual
Meios de transmissão e de prevenção do VIH/ SIDA.
Conhecer os meios de transmissão e de prevenção de outras
DSTs.
Como colocar o preservativo.
Saber onde fazer o teste para o VIH/SIDA e outras DSTs.
Disfunções sexuais (e.g. impotência, frigidez, anorgasmia,
ejaculação precoce) e terapias sexuais.
Estimulantes sexuais.
Variações no comportamento sexual (e.g., exibicionismo, sadismo).
Saber o que fazer se ele ou um amigo sofrer abuso sexual.
Prostituição: prevenção e clarificação de valores.
Pornografia e erotismo
Informar onde recorrer para resolver problemas de saúde sexual e
reprodutiva: recursos de saúde.

Grau de preparação pessoal
Suficiente
Bom
Muito Bom
f
%
f
%
f
%
46

52,9

1
5
10

1,1
5,7
11,5

16
17
45

18,4
19,5
51,7

50
28
20

57,5
32,2
23,0

20
36
10

23,0
41,4
11,5

6

6,9

41

47,1

33

37,9

6

6,9

13
13

14,9
14,9

28
46

32,2
52,9

38
25

43,7
28,7

7
2

8,0
2,3

10
1

11,5
1,1

45
28

51,7
32,2

20
42

23,0
48,3

10
15

11,5
17,2

6
16

6,9
18,4

33
38

37,9
43,7

39
27

44,8
31,0

7
4

8,0
4,6

12
7

13,8
8,0

46
47

52,9
54,0

24
29

27,6
33,3

1
2

1,1
2,3

1

1,1

36

41,4

43

49,4

6

6,9

16
5
14

18,4
5,7
16,1

44
45
48

50,6
51,7
55,2

23
26
15

26,4
29,9
17,2

1
9
5

1,1
10,3
5,7

20

23,0

33

37,9

23

26,4

1

1,1

11
10
6
17
33

12,6
11,5
6,9
19,5
37,9

48
45
50
45
29

55,2
51,7
57,5
51,7
33,3

21
14
22
17
17

24,1
16,1
25,3
19,5
19,5

3

3,4

7
5

8,0
5,7

5
6
5
16

5,7
6,9
5,7
18,4

22
18
27
31

25,3
20,7
31,0
35,6

33
34
41
30

37,9
39,1
47,1
34,5

26
27
13
9

29,9
31,0
14,9
10,3

1
3
38
17

1,1
3,4
43,7
19,5

26
22
32
44

29,9
25,3
36,8
50,6

39
53
14
33

44,8
60,9
16,1
37,9

20
8

23,0
9,2

1

1,1

1

1,1

16

18,4

36

41,4

33

37,9

2
3
12

2,3
3,4
13,8

28
25
28

32,2
28,7
32,2

29
35
31

33,3
40,2
35,6

27
22
14

31,0
25,3
16,1

25
36
25
13
12
15

28,7
41,4
28,7
14,9
13,8
17,2

38
24
41
33
39
30

43,7
27,6
47,1
37,9
44,8
34,5

20
7
15
36
27
36

23,0
8,0
17,2
41,4
31,0
41,4

2

2,3

4
5
1

4,6
5,7
1,1

4

4,6

36

41,4

22

25,3

24

27,6

estimulantes sexuais (69,0%) e parafilias sexuais como o exibicionismo, masoquismo, etc.
(75,8%). Em oposição, a maior parte dos professores considerou-se com uma preparação boa ou
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muito boa para leccionar os seguintes tópicos: o que é a sexualidade e a educação sexual
(52,9%); mudanças corporais e na vivência e expressão dos afectos na puberdade (80,5%);
anatomia e fisiologia do sistema reprodutor (73,6%); fecundação, gravidez e parto (67,8%);
desenvolvimento embrionário e fetal (70,1%) e meios de transmissão e prevenção do VIH/ SIDA
(79,3%). Em todos os outros tópicos os professores consideraram-se com uma preparação
suficiente a boa. Estes dados poderão ser relevantes para a formação contínua destes
professores em educação sexual se a intenção for incorporar os tópicos em análise.
4.2.1.4.2. Caracterização de projectos ideais na comunidade escolar
A maior parte dos professores (quadro 4.21) idealizou projectos de educação sexual que
incluíssem turmas de vários anos (92,0%) e que durassem um período todos os anos lectivos
(51,7%) ou um período durante todos os anos lectivos e um gabinete de Apoio aos Alunos
durante todo o ano, pelo menos durante alguns dias por semana (20,7%).
Esse projecto deveria ser integrado nas áreas curriculares disciplinares (89,6%); nas
actividades de enriquecimento do currículo (conferências e mesas redondas) (94,2%), na
Formação Cívica (57,5%), na Área de Projecto (29,9%), no GAA (21,8%) e ser explícito no
Projecto Curricular de Turma (67,8%).
A maior parte dos professores considerou que a melhor forma de integração da educação
sexual é nas disciplinas e nas áreas curricular não disciplinar e não curricular (conferências e
palestras), porque há conhecimento e perspectivas de diferentes profissionais (73,6%) e deve
fazer parte do Projecto Curricular de Turma, porque assim a sexualização das várias disciplinas é
possível e o ensino de educação sexual será feito por vários professores com diferentes
formações e personalidades (63,2%). Mais de metade dos professores também considerou que
era importante a educação sexual ser integrada na Formação Cívica e/ou Área Projecto, porque
a educação sexual faz parte dos temas possíveis a serem abordados nessa área (60,9%).
Aproximadamente 22% dos professores considerou que idealmente a educação sexual
também deverá ser integrada num Gabinete de Apoio aos Alunos na escola, para que os alunos
lá possam recorrer voluntária e anonimamente, individualmente ou em grupo, para resolver
problemas relacionados com a sexualidade ou a saúde em geral.
Na opinião da maior parte dos professores (72,9%) as sessões de educação sexual
deverão ter alunos de ambos os sexos. No entanto, 24, 7% dos professores considerou que
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algumas sessões deverão ter alunos só do mesmo sexo. Em relação ao tipo de notificação dos
pais, 84,5% dos professores considerou que os pais terão que ser informados sobre a educação
sexual mas não terão que dar permissão para que os filhos participem nela.
Quadro 4.21: Caracterização dos projectos de educação na comunidade escolar desejáveis para o futuro
(N= 87)
Características desejáveis para a educação sexual no futuro
Nível de ensino a atingir
Todas as turmas de um ano do ensino básico.
Turmas de vários anos.
Duração do projecto
Algumas aulas dependendo do interesse dos alunos.
Um período todos os anos lectivos.
Um ano lectivo a escolher.
O ano inteiro todos os anos lectivos.
Um período durante todos os anos lectivos e um GAA durante todo o ano, pelo menos durante
alguns dias por semana.
Tipo de integração nas actividades da escola que o professor considera
mais eficaz
Áreas curriculares disciplinares.
Área curricular não disciplinar – Área de Projecto.
Área curricular não disciplinar – Formação Cívica.
GAA.
Actividades de enriquecimento do currículo (conferências, mesas redondas).
Projecto Curricular de Turma.
Argumentos em que o professor se fundamenta para decidir qual a
melhor forma de integrar a educação sexual
Nas disciplinas e nas áreas curricular não disciplinar e não curricular (conferências e palestras),
porque há conhecimento e perspectivas de diferentes profissionais.
Numa área curricular não disciplinar (área transversal), porque geralmente é desenvolvido por
um único professor que tem uma boa formação na área.
Como parte do Projecto Curricular de Turma, porque a sexualização das várias disciplinas é
possível e o ensino de educação sexual será feito por vários professores com diferentes
formações e personalidades.
Em várias áreas curricular disciplinares e não disciplinares (áreas transversais), para não haver
nenhum professor conotado como o "o professor que faz coisas engraçadas".
Numa área não curricular (não obrigatória), porque só os estudantes que estão
verdadeiramente motivados participam.
Na Formação Cívica e/ou Área Projecto, porque a educação sexual faz parte dos temas
possíveis dessa área.
Numa disciplina que coordene e que peça a colaboração de outras áreas curriculares
disciplinares e não disciplinares, para que haja um professores de referencia para o projecto
e qualquer dúvida sobre sexualidade.
Um Gabinete de Apoio aos Alunos na escola, para que os alunos lá possam recorrer voluntária
e anonimamente, individualmente ou em grupo, para resolver problemas relacionados com a
sexualidade ou a saúde em geral.
Sexo dos alunos nas sessões
Todas as sessões deverão ser mistas.
Só algumas sessões deverão ter alunos só do mesmo sexo.
Todas as sessões deverão ter alunos só do mesmo sexo.
Notificação dos pais
Os pais terão que dar permissão para os filhos terem educação sexual.
Os pais terão que ser informados sobre a educação sexual mas não terão que dar permissão.
Os pais não terão que ser informados e não terão que dar permissão.
Estratégias que deverão ser privilegiadas para que os alunos se tornem
capazes de resolver problemas relacionados com a sexualidade
Organização de palestra sobre a prevenção primária da SIDA e de outras DSTs.
Organização de palestras sobre os métodos contraceptivos.
Preparação, visitas de estudo ao Centro de Saúde.
Organização de palestras para pais.
Educação de pares.

f

%

7
80

8,0
92,0

14
45
8
3

16,1
51,7
8,0
3,4

18

20,7

78
26
50
19
82
59

89,6
29,9
57,5
21,8
94,2
67,8

64

73,6

3

3,4

55

63,2

1

1,1

16

18,4

53

60,9

15

17,2

19

21,8

62
21
1

72,9
24,7
1,2

11
71
2

13,1
84,5
2,4

83
82
2
27
24

95,4
94,3
2,3
31,0
27,6

Embora neste estudo os professores tenham utilizado uma grande variedade de
actividades e estratégias para fazer educação sexual, consideraram que as que deverão ser
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privilegiadas para que os alunos se tornem capazes de resolver problemas relacionados com a
sexualidade são as seguintes: organização de palestra sobre a prevenção primária da SIDA e de
outras DSTs (95,4%); organização de palestras sobre os métodos contraceptivos (94,3%);
organização de palestras para pais (31,0%); educação de pares (27,6%) e preparação de visitas
de estudo ao Centro de Saúde (2,3%). A sua opinião baseou-se na eficácia dessas actividades já
aplicadas no desenvolvimento de competências de acção nos alunos. Na opinião de 51,7% dos
professores nessas actividades não existiu a resolução de problemas de saúde sexual dos
alunos, mas houve algum desenvolvimento das competências pessoais e sociais que tornou os
estudantes capazes de resolver os seus problemas sexuais no futuro; 87,4% considerou que
nessas actividades não existiu a resolução de problemas de saúde sexual dos alunos, mas houve
algum aumento de conhecimento que tornou os alunos capazes de resolver os seus problemas
sexuais no futuro; 10,3% dos professores considerou que não existiu a resolução de problemas
de saúde sexual dos alunos e o projecto não foi suficiente para tornar os estudantes capazes de
resolver os seus problemas sexuais e reprodutivos no futuro; 11,5% dos professores considerou
que com essas actividades os estudantes tornaram-se capazes de resolver os seus problemas de
saúde sexual e reprodutiva e os dos outros porque têm mais conhecimento e 1,1% considerou
que os alunos se tornaram capazes de resolver os seus problemas de saúde sexual e reprodutiva
e os dos outros porque desenvolveram as competências pessoais e sociais necessárias.
4.2.1.4.3. Co-parcerias a estabelecer para o futuro nos projectos de educação sexual e
colaboração esperada
As co-parcerias que os professores consideram útil estabelecer e o tipo de colaboração
esperada é muito semelhante à que tem vindo a ser utilizada pelos professores. Isto pode
significar que eles estão satisfeitos com a dinâmica de trabalho criada a este nível e a acham
eficaz. Os médicos (98,8%), os enfermeiros (83,9%), os pais (86,2%) e outros professores da
escola (86,2%) foram os indivíduos mais referidos pelos professores, tal como o Centro de Saúde
(95,4%) (quadro 4.22).
Esta parceria Saúde e Educação definida na Lei Portuguesa (ver capítulo I, ponto 1.2.3,
Lei nº46/86, Princípios Organizativos, Artigo 28º; Decreto – Lei nº 259/ 2000, Artigo 2º) e
promovida especialmente no âmbito das Escolas Promotoras de Saúde (Relatório Inter –
Ministerial para a Elaboração do Plano de Acção sobre Educação Sexual e Planeamento Familiar,
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Despacho Conjunto nº 271/98), apresenta no entanto barreiras de dinâmica interna dos Centros
de Saúde que foram bem clarificadas pelos professores e médicos.
Quadro 4.22: Co-parcerias a estabelecer para o futuro nos projectos de educação sexual e colaboração
esperada (N=87)
Co-parcerias a estabelecer e tipo de colaboração esperada
Colaboradores externos à escola
Médicos.
Enfermeiros.
Psicólogos.
Sexólogos.
Assistentes Sociais.
Professores Coordenadores da Escola Promotora de Saúde (EPS).
Pais.
Outros professores da escola.
Professores da universidade
Centros de Saúde.
Associação para o Planeamento Familiar (APF).
Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA, ABRAÇO.
Escolas Promotoras de Saúde.
Instituto Português da Juventude (IPJ).
Câmara Municipal.
Empresas de pensos higiénicos.
Envolvimento dos colaboradores externos à escola
Colaborar na planificação das actividades.
Colaborar na formação de professores.
Colaborar em reuniões de pais e professores.
Fazer workshop para os alunos.
Fazer workshop para os auxiliares da acção educativa.
Dar apoio individualizado a alunos em risco.
Envolvimento dos pais
Colaborar na planificação das actividades.
Colaborar na formação de professores.
Colaborar em reuniões de pais e professores.
Fazer workshop para os alunos.
Dar à escola material didáctico sobre educação sexual.
Assistir a sessões que os ensinam sobre o tema.
Receber materiais em casa sobre o tema.
Ajudar os alunos no trabalho de casa sobre o tema.

f

%

86
73
58
2
6
19
75
75
3
83
27
23
25
16
3
4

98,9
83,9
66,7
2,3
6,9
21,8
86,2
86,2
3,4
95,4
31,0
26,4
28,7
18,4
3,4
4,6

55
56
62
86
82
45

63,2
64,4
71,3
98,9
94,3
51,7

83
1
82
16
5
86
77
74

95,4
1,1
94,3
18,4
5,7
98,9
88,5
85,1

Os professores ainda assinalaram como co-parceiros desejáveis para o futuro os seguintes
colaboradores externos à escola e instituições: psicólogos (66,7%); professores coordenadores da
escola da EPS (21,8%); assistentes sociais (6,9%); professores da universidade (3,4%); sexólogos
(2,3%); Associação para o Planeamento da Família (31,0%); EPS (28,7%); Comissão Nacional de
Luta Contra a SIDA e ABRAÇO (26,4%); Instituto Português da Juventude (18,4%); empresas de
venda de pensos higiénicos (4,6%) e Câmara Municipal (3,4%).
O envolvimento que os professores desejam para os colaboradores externos nos projectos
de educação sexual é semelhante ao já experienciado nos projectos anteriores: fazer workshops
para os alunos (98,9%); fazer workshops para os auxiliares de acção educativa (94,3%); colaborar
em reuniões de pais e professores (71,3%); colaborar na formação de professores (64,4%);
colaborar na planificação das actividades (63,2%) e dar apoio individualizado a alunos em risco
(51,7%). O extracto da entrevista seguinte ilustra a opinião da maior parte dos médicos no tipo
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de dinâmica que se deve criar nestas parcerias ao realizar workshops para os alunos:
Em termos de estratégias, acho que é mais eficaz para os jovens fazerem uma aprendizagem para
aplicar no dia-a-dia. Acho que podemos explicar conteúdos significativos em diálogo através de CD`s e
eles educarem os colegas depois de serem ensinados… Por outro lado, é preciso aprenderem e
ensinarem a colocar o preservativo, manusearem os outros métodos contraceptivos e lerem e
explicarem as brochuras que acompanham as diversas pílulas, procurarem folhetos ou outro tipo de
informação em livros ou na Internet e serem críticos na sua utilização e… aprenderem a reconhecer e
a estabelecer contacto com quem os pode ajudar, isto é fundamental. (Eméd4, p.2343).

No envolvimento dos pais, o desejo para o futuro é claramente conseguir atingir os
objectivos que já se propuseram no passado. Estes desejos são muito consensuais entre os
professores como se pode ver pelo grande número de professores que se lembraram de
mencionar nas entrevistas os aspectos a seguir referidos: assistir a sessões que os ensinam
sobre o tema (98,9%); colaborar na planificação das actividades (95,4%); receber materiais em
casa sobre o tema (88,1%); ajudar os alunos no trabalho de casa sobre o tema (85,1%); fazer
workshops para alunos (18,4%); dar à escola material didáctico sobre educação sexual (5,7%) e
colaborar na formação de professores (1,1%).
Na realidade, as co-parcerias que os professores desejam estabelecer para o futuro nos
projectos de educação sexual e o tipo de colaboração esperada é semelhante à já existente,
embora em dimensões muito reduzidas.

4.2.2. Percepções dos professores e dos médicos ou psicólogos que com eles
colaboraram na educação sexual na comunidade escolar sobre a sexualidade
Esta secção está organizada em sete subsecções: relações interpessoais/igualdade entre
os sexos, desenvolvimento psico-sexual na puberdade e namoro na adolescência (4.2.2.1);
prevenção da gravidez na adolescência (4.2.2.2); prevenção do VIH/SIDA e de outras doenças
de transmissão sexual (4.2.2.3); assuntos relacionados com a sexualidade que têm dominado a
política nacional Portuguesa (4.2.2.4); outros problemas sexuais discutidos nos mass media
(4.2.2.5) e dilemas sexuais dos adolescentes e sistema de apoio à sua saúde sexual (4.2.2.6).
Na última subsecção discute-se as possíveis associações entre as opções metodológicas desses
educadores e as suas concepções sobre a sexualidade dos jovens (4.2.2.7).
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4.2.2.1. Relações interpessoais/igualdade entre os sexos, desenvolvimento psico-sexual
na puberdade e namoro na adolescência
Nesta secção serão descritas e analisadas as percepções dos professores sobre as
relações interpessoais e estereótipos de género (4.2.2.1.1); o desenvolvimento psico-sexual na
puberdade (4.2.2.1.2) e o namoro na adolescência (4.2.2.1.3). O contributo dos médicos e
psicólogos entrevistados será feito em paralelo.
4.2.2.1.1. Relações interpessoais e igualdade entre os sexos
Na primeira entrevista sobre as questões pedagógicas e abordagens práticas da educação
sexual na comunidade escolar foram referidas, várias vezes, diferenças nas formas de
comunicação e comportamento dos adolescentes do sexo masculino e feminino dentro da sala
aula, durante as actividades de educação sexual (ver secção 4.2.1.3.1, evidências de mudança
nos alunos). O mesmo acontece em algumas cenas descritas sobre a interacção entre os pais e
os professores a propósito da educação sexual (ver secção 4.2.1.3.2, evidências de mudanças
nos pais e 4.2.1.3.3, mitos ou medos dos pais). Para clarificar se na opinião dos professores
existem diferenças de género na forma de comunicação e no comportamento dos Portugueses
perguntou-se-lhes se notavam diferenças na forma de comunicação e no comportamento em
sociedade e na família entre os homens e as mulheres Portugueses.
Os comportamentos e as formas de comunicação foram categorizados como “passivos”,
“agressivos” ou “assertivos”. A pessoa descrita foi considerada “passiva” quando foram
referidas pelo menos duas das seguintes características: negava as suas próprias necessidades
e direitos, levava os outros a fazerem escolhas por si e sentia-se ressentida perante os outros e
sobre si própria (Michelson, Sugai, Wood, Kazdin, 1987). O excerto da entrevista seguinte
mostra um comportamento que foi categorizado como “passivo”:
Primeiro é a formação das pessoas mais velhas que faz com que a mulher da geração anterior ainda
não manifeste as suas vontades, porque foi-lhes transmitido que o marido servir-se-ia delas... aliás o
papel dela como esposa passa pelo papel de: serventia submissão e outros papéis como cozinhar,
lavar e ter tudo preparado para o marido. Ela pode sentir-se revoltada mas aceita esse papel porque
foi educada assim… até quase que acha normal! (Ep4, p.128).

Quando a pessoa foi descrita como tentando atingir os seus objectivos ou satisfazer as
suas necessidades à custa dos direitos, necessidades e sentimentos dos outros foi categorizada
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como tendo um comportamento “agressivo” e quando foi descrita com evidências que parecem
mostrar que tenta tornar os seus desejos e necessidades conhecidos e defende os seus direitos
para ter as suas necessidades totalmente satisfeitas, satisfaz totalmente as suas necessidades e
sente-se bem consigo própria e com os outros foi categorizada como “assertiva” (Michelson,
Sugai, Wood, Kazdin, 1987). Um novo excerto mostra um comportamento na sala de aula
assertivo nas raparigas e agressivo nos rapazes:
As miúdas são mais assertivas e têm uma opinião formada, por exemplo, a maioria acha que se deve
prevenir, ir ao médico, ir às consultas de planeamento familiar e dizem-no com um grande à-vontade
na sala de aula. (…) As alunas utilizam bons argumentos para defender as suas ideias e sabem
argumentar. Elas são mais argumentativas e estão mais fundamentadas, eles ainda estão muito na
fase do macho, da afirmação pela força, porque não têm argumentos, até porque eles são muito mais
ignorantes do que elas. (Ep3, p92).

Dos 87 professores entrevistados apenas 74,7 % (65 professores) deu a sua opinião sobre
as diferentes formas de comunicação e comportamento dos Portugueses. A maior parte deles
considerou que actualmente a maior parte dos homens e das mulheres são assertivos (37,9% e
52,9% respectivamente), no entanto, mais de 20% que considerou que a maior parte dos
homens tinha uma forma de comunicação e um comportamento agressivo (29,9%) e as
mulheres passivo (20,7%). Apenas 1,1 % considerou que a maior parte das mulheres era
agressiva e também uma pequena percentagem considerou que a maior parte dos homens era
passiva (8,0%).
A maior parte dos professores também considerou que uma elevada percentagem de
adolescentes atribui diferentes papéis de género aos rapazes e às raparigas da sua idade
(quadro 4.23). Na opinião dos professores, algumas das evidências na família e em sociedade
que mostram diferentes papéis de género para os rapazes e raparigas adolescentes foram os
seguintes: o rapaz diz à mãe/ namorada "vou ajudar-te" a lavar a loiça, pôr a mesa, cozinhar,
etc.. (50,6%); num casal é esperado o rapaz saber mais de sexo e de sexualidade do que a
rapariga (52,9%); num casal o rapaz é que deve pagar quando saem (62,1%); o rapaz ajuda o pai
a lavar o carro, joga à bola, vai ao futebol (77,0%); a menina ajuda a mãe a arrumar a casa e
brinca com as bonecas (77,0%); as meninas são meigas, bem comportadas e estudiosas (12,6%)
e os rapazes são agressivos e não gostam de estudar (10,3%).
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Quadro 4.23: Estereótipos de género (N=87)
Evidências que caracterizam as diferenças de género
f
Estereótipos de género nos adolescentes
O rapaz diz à mãe/ namorada "vou ajudar-te" a lavar a loiça, pôr a mesa, cozinhar, etc..
44
Num casal é esperado o rapaz saber mais de sexo e de sexualidade do que a rapariga.
46
Num casal o rapaz é que deve pagar quando saem.
54
O rapaz ajuda o pai a lavar o carro, joga à bola, vai ao futebol.
67
A menina ajuda a mãe a arrumar a casa e brinca com as bonecas.
67
As meninas são meigas, bem comportadas e estudiosas.
11
Os rapazes são agressivos e não gostam de estudar.
9
Entre os adolescentes não há diferenças de género, tudo é partilhado.
22
Estereótipo dominante em Portugal para o papel de homem
Quando um casal pede um café e um descafeinado ou uma bebida alcoólica e outra não
o café e a bebida alcoólica é dada ao homem.
7
O homem é o chefe de família.
71
O homem é o gestor do dinheiro da família e responsável pelas grandes compras.
70
Os homens de sucesso são preferencialmente profissionais liberais e ocupam cargos de
gestão.
66
Os homens devem ter o ordenado maior que a mulher para serem socialmente bem
aceites.
66
O homem gosta de desportos "masculinos" (futebol…) e carros.
79
É socialmente bem aceite que o homem saia de casa à noite e tenha uma grande
quantidade de amigos/ conhecidos com quem convive fora de casa.
78
Os homens devem ser socialmente intervenientes e politicamente activos.
74
O homem partilha as tarefas de casa.
12
Há igualdade de oportunidades nos estudos, no trabalho e na intervenção social.
9
Há co-responsabilidade na educação dos filhos.
13
Estereótipo dominante em Portugal para o papel de mulher
Num casal a mulher é a "dona da casa", a responsável pela educação dos filhos.
69
A mulher deve ser boa dona da casa.
78
A mulher deve ser responsável pelas compras do dia-a-dia, da vida familiar e
responsável pela educação dos filhos e pela harmonia familiar.
79
A mulher deve ter "profissões de mulher" (professora, empregada de escritório…)
70
A mulher gosta de moda e actividades culturais que envolvam os filhos.
78
É socialmente bem aceite que a mulher pratique a caridade e tenha uma grande
quantidade de amigos/ conhecidos com quem convive em casa.
78
A mulher deve ser submissa ao marido.
29
Partilham as tarefas de casa.
11
Há igualdade de oportunidades nos estudos, no trabalho e na intervenção social.
9
Há co-responsabilidade na educação dos filhos.
10

%
50,6
52,9
62,1
77,0
77,0
12,6
10,3
25,3
8,0
81,6
80,5
75,9
75,9
90,8
89,7
85,1
13,8
10,3
14,9
79,3
89,7
90,8
80,5
89,7
89,7
33,3
12,6
10,3
11,5

Apenas 25,3% dos professores considerou que não há diferenças de género entre os
rapazes e as raparigas, pois tudo é partilhado quer na vida familiar, quer na escola ou sociedade.
A maior parte das pessoas não só acredita que o homem e a mulher diferem como também
partilham crenças semelhantes sobre as maneiras como eles diferem. As crenças deste tipo
mantidas por muitas pessoas e baseadas numa visão muito simplificada de evidências ou
julgamentos acríticos originam estereótipos (Masters, Johnson, Kolodny, 1992) que foram
percepcionados pela maior parte dos professores deste estudo ao identificar características
muito diferentes no homem e na mulher em Portugal. Segundo a percepção dos professores,
embora os estereótipos de género tradicionais se tenham vindo a esbater, ainda há evidências
de que as seguintes atribuições tradicionalmente associadas ao homem se mantêm: quando um
casal pede um café e um descafeinado ou uma bebida alcoólica e outra não alcoólica, o café e a
bebida alcoólica são dadas ao homem (8,0%); o homem é o chefe de família (81,6%); o homem
é o gestor do dinheiro da família e responsável pelas grandes compras (80,5%); os homens de
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sucesso são preferencialmente profissionais liberais e ocupam cargos de gestão (75,9%); os
homens devem ter o ordenado maior que o da mulher para serem socialmente bem aceites
(75,9%); o homem gosta de desportos "masculinos" (futebol…) e carros (90,8%); é socialmente
bem aceite que o homem saia de casa à noite e tenha uma grande quantidade de amigos ou
conhecidos com quem convive fora de casa (89,7%) e os homens devem ser socialmente
intervenientes e politicamente activos (85,1%).
Uma pequena percentagem de professores mostrou uma perspectiva diferente para o
papel de género desempenhado pelo homem Português, segundo a qual o homem partilha as
tarefas de casa (13,8%), é co-responsável na educação dos filhos (14,9%) e tem as mesmas
oportunidades nos estudos, no trabalho e na intervenção social que a mulher (10,3%).
Os estereótipos podem ser perigosos porque levam a julgamentos errados e a
generalizações e podem afectar como é que as pessoas se tratam umas às outras (Masters,
Johnson, Kolodny, 1992). As próprias justificações que alguns professores apresentam para
mostrar como os estereótipos de género tradicionais estão a desaparecer são elas próprias
baseadas em argumentos de discriminação de género, isto é, a mulher não está a desempenhar
um papel que lhe é natural mas “está a ocupar o papel do homem”!
A maior parte dos professores, de acordo com o papel que atribuiu ao homem, também
descreveu evidências para a mulher Portuguesa de um estereótipo de género que as caracteriza
como pessoas submissas, intuitivas, gentis, dependentes, emocionais, sensíveis e que gostam
de conversar e amar. As evidências descritas que mostram estas características foram as
seguintes: num casal a mulher é a "dona da casa" e a responsável pela educação dos filhos
(79,3%), pelas compras do dia-a-dia, da vida familiar e da harmonia familiar (90,8%). A mulher
deve ser boa dona da casa (89,7%), ter "profissões de mulher" (professora, empregada de
escritório…) (80,5%), gostar de moda e de actividades culturais que envolvam os filhos (89,7%)
e ser submissa ao marido (33,3%). É socialmente bem aceite que a mulher pratique a caridade
e tenha uma grande quantidade de amigos ou conhecidos com quem convive em casa (89,7%).
Tal como para o homem uma pequena parte dos professores considerou que já não
existiam diferenças de género, por isso, descreveu que no casal ambos partilham as tarefas de
casa (12,6%), a responsabilidade da educação dos filhos (11,5%) e têm oportunidades iguais
nos estudos, no trabalho e na intervenção social (10,3%).
Estes dados reforçam a necessidade de educar sobre a construção da identidade de
género e dos papéis de género e para os efeitos da imagem de “masculinidade” nas dinâmicas
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sociais e dentro da família, tal como já foi explorado anteriormente a propósito da imagem de
“macho” na dinâmica das aulas de educação sexual (ver capitulo IV, ponto 4.2.1.1.2)
4.2.2.1.2. Desenvolvimento psico-sexual na puberdade
Segundo os professores alguns dos primeiros comportamentos, pensamentos e
preocupações que surgem na puberdade relacionados com a sexualidade estão associados às
mudanças corporais (quadro 4.24).
Quadro 4.24: Percepção dos professores sobre o desenvolvimento psico-sexual na puberdade (N=87)
(1) Mudanças corporais
Ansiedade provocada pelas mudanças do corpo e pela imagem corporal.
Preocupações com o tamanho do pénis que relacionam com a adequação sexual.
Preocupações com o tamanho do seio que relacionam com a adequação sexual e a
capacidade para amamentar.
Ansiedades menstruais relacionadas com o facto de acharem que a menarca foi cedo ou
tarde ou não perceberem as irregularidades menstruais.
(2) Clarificação da identidade de género e da orientação sexual
Clarificação da sua identidade de género.
Clarificação da sua orientação sexual.
(3) Despertar do auto-erotismo
A masturbação é um comportamento sexual frequente e para muitos é o principal
comportamento sexual.
Ter prazer sexual sozinho é normal e saudável, sendo a masturbação um passo normal no
desenvolvimento da maturidade.
A masturbação está carregada de sentimentos de culpa e ansiedade, parcialmente por causa
da ignorância e parcialmente por causa da contínua proibição por algumas religiões, pois é
pecado.
A masturbação não deve ocorrer porque prejudica a saúde, a vida sexual a dois.
(4) Relações interpessoais
(4.1) Despertar do hetero-erotismo
Desejam ter o primeiro namorada(o).
Desejam dar o primeiro beijo.
É normal ter fantasias sexuais e pensar em sexo.
Trocam carícias, abraços e beijos.
Desejam ter prazer sexual, tocando nos seios, pénis e vagina por baixo da roupa.
Muitos casais estimulam um no outro orgasmo mútuo como uma alternativa à relação sexual
vaginal.
Conflitos inter-pessoais
As relações com os pais são mais tensas.
Existem tensões em relação ao sexo oposto por causa da possibilidade de haver atracção
sexual.
Os membros do sexo oposto podem ser vistos como competidores ou podem desencadear
preocupações homossexuais.
Há zangas entre amigas porque o namorado as trocou.
Comportamento versus normas sociais
Comportam-se como acham que os amigos esperam que se portem.
Comportam-se como acham que a namorada espera que se portem.
Comportam-se como acham que os pais esperam que se portem.
Comportam-se como acham que os professores esperam que se portem.

f

%

85
79

97,7
90,8

77

88,5

83

95,4

33
23

37,9
26,4

78

89,7

41

47,1

43
45

49,4
51,7

85
86
75
44
9

97,7
98,9
86,2
50,6
10,3

8

9,2

87

100

87

100

20
7

23,0
8,0

84
2
9
1

96,6
2,3
10,3
1,1

Quase a totalidade dos professores referiu que os alunos manifestaram várias vezes
ansiedade provocada pelas mudanças do corpo e pela imagem corporal (97,7%); preocupações
com o tamanho do pénis que relacionam com a adequação sexual (90,8%); preocupações com o
tamanho do seio que relacionam com a adequação sexual e a capacidade para amamentar
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(88,5%) e ansiedades menstruais relacionadas com o facto de acharem que a menarca foi cedo
ou tarde demais ou com o facto de não perceberem as irregularidades menstruais (95,4%).
Alguns professores também referiram que por vezes surgiam problemas nos alunos
relacionados com a sua clarificação da identidade de género (37,9%) (ver extracto anterior Ep5960) e com a clarificação da orientação sexual.
A auto-estimulação para obtenção de prazer através de carícias ou fricção dos genitais e
outras partes do próprio corpo é uma forma de actividade sexual que ocorre ao longo de toda a
vida, mas que é muito mais frequente na adolescência, porque se converte numa das formas
mais directas e acessíveis para o adolescente satisfazer os seu desejo sexual (Janus, Janus,
1993; López, Fuertes, 1999; Masters, Johnson, Kolodny, 1992; Rathus, Nevid, Fichner, Rathus,
1993). Na adolescência a masturbação adquire uma carácter diferente da infância porque pode
estar associada a fantasias sexuais que geralmente fazem referência a algum objecto ou pessoa
externa, por isso num certo sentido adquire um certo carácter relacional (López, Fuertes, 1999).
De acordo com os professores entrevistados, nos adolescentes Portugueses a
masturbação é um comportamento sexual frequente e para muitos é o principal comportamento
sexual (89,7%). Aproximadamente metade dos professores deste estudo acharam que os
adolescentes consideram que ter prazer sexual sozinho é normal e saudável, sendo a
masturbação um passo normal no desenvolvimento da maturidade (47,1%). No entanto, a outra
metade (51,7%) tinha a percepção que os adolescentes pensam que a masturbação não deve
ocorrer porque prejudica a saúde e a vida sexual a dois. Também para cerca de metade dos
professores (49,4%) a masturbação nos adolescentes está carregada de sentimentos de culpa e
ansiedade, parcialmente por causa da ignorância e parcialmente por causa da contínua
proibição por algumas religiões, pois é pecado.
Estas preocupações também foram referidas pelos médicos e psicólogos nas suas
consultas:
A descoberta do corpo e masturbar-se são sempre preocupações para eles. Depois é também a fase
de indecisão, portanto da atracção pelo mesmo sexo, não é? E até que ponto são homossexuais,
penso que é um problema na nossas sociedade por ter estes preconceitos todos, não é? E depois os
miúdos, nesse aspecto, normalmente se detectam alguma coisa que lhes possa parecer mais de
menina, por exemplo se não gostam de jogar à bola ou, como realmente eles passam uma fase de
descoberta do corpo, se sentiram qualquer tipo de prazer ocasional com outro rapaz ficam com
medo, não é? (Eméd02, p.2317).
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Da análise das relações interpessoais na puberdade descritas pelos professores
emergiram três categorias: o despertar do hetero-erotismo, os conflitos inter-pessoais e a
influência das normas sociais no comportamento dos alunos.
Praticamente a totalidade dos professores referiu que é nesta idade que surge o desejo de
ter o primeiro namorada(o) (97,7%), de dar o primeiro beijo (98,9%), trocam carícias, abraços e
beijos (50,6%) e é normal terem fantasias sexuais e pensar em sexo (86,2%). Alguns referiram
ainda que os alunos do 8º ano que têm namorado(a) desejam sentir prazer sexual, tocando nos
seios, pénis e vagina por baixo da roupa (10,3%). Alguns professores também consideraram que
muitos desses alunos que namoram estimulam um no outro orgasmo mútuo como uma
alternativa à relação sexual vaginal (9,2%). Roque (2001) refere, no seu estudo com jovens
Portugueses, que no acto sexual as raparigas valorizam mais do que os rapazes as carícias,
abraços e beijos, a comunicação verbal e a proximidade emocional entre os parceiros. Os
rapazes valorizam mais do que as raparigas a manipulação dos órgãos genitais, o coito, o
contacto oral - genital e o orgasmo.
Os professores também consideraram que há conflitos inter-pessoais característicos da
puberdade, tais como: relações mais tensas com os pais (100%); tensões em relação ao sexo
oposto por causa da possibilidade de haver atracção sexual (100%); ver os membros do sexo
oposto como competidores ou desencadear preocupações homossexuais (23,0%) e zangas entre
amigas porque o namorado as trocou (8,0%). Este tipo de conflitos já foi várias vezes aflorado
nos extractos das entrevistas anteriores a propósito dos comportamentos e atitudes dentro da
sala de aula e das interacções com os pais.
De acordo com os professores, os jovens adolescentes aproximadamente até ao 9º ano
comportam-se essencialmente como acham que os amigos esperam que se portem (96,6%) e
como os pais esperam que se portem (10,3%). Na opinião da maior parte dos professores, no
ensino secundário os alunos já são mais autónomos das normas do grupo. As normas sociais
percebidas são uma componente importante de várias teorias de mudança de comportamento
que foram desenvolvidas para orientar programas de educação para a saúde (ver capítulo II,
ponto 2.2.3).
4.2.2.1.3. Namoro na adolescência
A percepção dos professores sobre o namoro na adolescência será descrita em função da
selecção do parceiro(a), das expectativas face às atitudes e comportamento sexual no namoro e
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das atitudes e comportamentos sexuais realmente assumidos pelos adolescentes (quadro 4.25).
Quadro 4.25: Percepção dos professores sobre o namoro na maior parte dos adolescentes Portugueses
(N=87)
(1) Selecção do parceiro
(1.1) Idade com que começa a namorar
f
%
No 3º ciclo namoram sem intimidade sexual (andam de mãos dadas, dão beijinhos e abraços e
“curtem” ou “andam” mais do que namoram).
81
93,1
No secundário namoram com maior compromisso e com mais intimidade sexual mas sem
chegar à relação sexual (namoram mais do que “andam”).
70
80,5
No secundário namoram com maior compromisso e com mais intimidade sexual tornando-se
sexualmente activos .
10
11,5
(1.2) Quem inicia geralmente o namoro
f
%
O rapaz
80
92,0
Depende que quem é mais desinibido ou experiente.
7
8,0
(1.3)Quem influencia os adolescentes na escolha do namorado(a)
RapazesRaparigas
f
%
f
%
Os amigos do mesmo sexo.
80
92,0
80
92,0
Os amigos de ambos os sexos.
4
4,6
Os pais.
11
12,6
28
32,2
Os professores.
1
1,1
6
6,9
Os meios de comunicação de massa.
48
55,2
48
55,2
Ninguém
1
1,1
2
2,3
(2) Expectativas face às atitudes e comportamento sexual no namoro
Rapazes
Raparigas
(2.1) Características do namoro
f
%
f
%
Esperam que o namoro seja prolongado.
19
21,8
84
96,6
Esperam que o namoro conduza a um casamento com filhos.
3
3,4
55
63,2
Esperam que o parceiro(a) seja fiel e sincero.
86
98,9
86
98,9
Esperam que as iniciativas de sedução durante o namoro seja:
-do parceiro(a)
64
73,6
-de quem tiver mais à vontade
13
14,9
20
23,0
-dele(a) próprio(a)
74
85,1
3
3,4
(2.2) Expectativa face às relações sexuais
f
%
f
%
A expectativa face às relações sexuais é:
-ser virgem até ao casamento.
29
33,3
-esperar para ter sexo só quando forem jovens adultos e a relação for
estável.
36
41,4
-esperar para ter sexo só quando a relação for estável.
3
3,4
22
25,3
-ter a primeira relação com o parceiro como uma transição gradual para
o prazer sexual, independentemente da estabilidade da relação.
84
96,6
Esperam que a iniciativa para terem relações sexuais seja:
-do parceiro(a)
77
88,5
-de quem tiver mais à vontade
9
10,3
9
10,3
-dele(a) próprio(a)
78
89,7
Esperam ter relações sexuais com o uso de preservativo.
84
96,6
82
94,3
Esperam que a rapariga comece a tomar a pílula antes de terem a primeira
relação sexual.
1
1,1
75
86,2
Se tiverem relações sexuais o rapaz:
-deixa de respeitar a rapariga
36
41,4
34
39,1
-fica a respeitá-la mais e aumenta o compromisso
17
19,5
17
19,5
-não muda a relação
34
39,1
36
41,4
(3) Atitudes e comportamento sexual no namoro
(3.1) Tipo de relação de exclusividade
f
%
O namoro só implica exclusividade
-para a rapariga.
8
9,2
-para os dois.
79
90,8
Se “andarem” (relação com alguma estabilidade mas sem compromisso) há
exclusividade da rapariga.
2
2,3
Se “andarem” (relação com alguma estabilidade mas sem compromisso) há
exclusividade dos dois.
4
4,6
Se apenas “curtirem” (relação pontual sem continuidade) não há
exclusividade de nenhum dos dois.
6
6,9
(3.2) Factores que os adolescentes consideram que protegem as relações amorosas
f
%
Ter respeito por si próprio e pelo outro.
87
100
Honestidade.
87
100
Fidelidade.
83
95,4
Aumento da intimidade emocional.
25
28,7
Aumento da intimidade física.
26
29,9

518

Quadro 4.25: Percepção dos professores sobre o namoro na maior parte dos adolescentes Portugueses
(N=87) (continuação)
(3.3) Factores que os adolescentes consideram que enfraquecem as relações
amorosas
Falta de honestidade.
Infidelidade.
Pouca intimidade emocional.
Não aumentar a intimidade física.
Dependência excessiva.
Ciúme excessivo.
(3.4) Actividades sexuais antes da relação sexual
Carícias, beijos e abraços.
Todas as actividades por cima da roupa, mais que o beijo e menos que a relação sexual.
Todas as actividades por baixo da roupa, mais que o beijo e menos que a relação sexual.
Rapazes
(3.5) Comportamentos e atitudes nas relações sexuais
f
%
Tem relações sexuais:
-quando é jovem adulto e a relação é estável.
5
5,7
-quando a relação é estável.
56
64,4
-como uma transição gradual para o prazer sexual, independentemente
da estabilidade da relação.
26
29,9
Sofre pressão/ coerção para ter sexo:
-dos amigos do mesmo sexo.
83
95,4
-dos amigos do sexo oposto.
1
1,1
-do namorado.
4
4,5
-dos meios de comunicação de massa.
46
52,8
O homem tem necessidade de ter relações sexuais com mais frequência do
que a mulher.
-quase todos (as) pensam isso
64
73,6
-muitos(as) pensam isso
1
1,1
-muito poucos(as) pensam isso
8
9,2
-ninguém pensa isso
14
16,1
O rapaz entende que um “não” da rapariga a carícias mais íntimas ou a
relações sexuais, significa “sim”.
-quase sempre
-muitas vezes
-raramente
-nunca
A rapariga usa a estratégia de dizer “não” às relações sexuais, quando as
quer ter para se mostrar casta.
-quase sempre
-muitas vezes
-raramente
-nunca
(3.6)Percentagem de adolescentes sexualmente activa
No fim do 3º ciclo
-menos de 10%
-10-24%
No fim do secundário
-menos de 10%
-10-24%
-25-50%
-mais que 50%

f

%

87
100
86
98,9
25
28,7
28
32,2
43
49,4
68
78,2
f
%
87
100
70
80,5
7
8,0
Raparigas
f
%
31
55

35,6
63,2

1

1,1

8

9,2

81
46

93,1
52,9

64
1
8
14
f

73,6
1,1
9,2
16,1
%

4
9
67
7

4,6
10,3
77,0
8,0

4
7
69
7
f

4,6
8,0
79,3
8,0
%

70
8

80,5
9,2

6
39
24
8

6,9
44,8
27,6
9,2

Os professores identificaram três formas de relacionamento entre os adolescentes:
“curtir”, “andar” e “namorar”. “Curtir” é uma relação pontual sem continuidade, “andar” é uma
relação com alguma estabilidade mas sem compromisso e “namorar” é uma relação mais
duradoura e que envolve compromisso. Na opinião de uma elevada percentagem de professores,
a maior parte dos adolescentes no 3º ciclo namora sem intimidade sexual, isto é, andam de
mãos dadas, dão beijinhos e abraços e “curtem” ou “andam” mais do que namoram (93,1%).
No secundário namoram com maior compromisso e com mais intimidade sexual mas sem
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chegar à relação sexual e “namoram” mais do que “andam” (80,5%). Uma pequena
percentagem de professores considerou que a maior parte dos alunos no ensino secundário
namora com maior compromisso e com mais intimidade sexual tornando-se sexualmente activos
(11,5%).
Quase a totalidade dos professores indicou que quem inicia geralmente o namoro é o
rapaz (92,0%) e uma pequena parte (8,0%) achou que era quem tinha maior desinibição ou
experiência independentemente do sexo. Também quase todos os professores consideraram que
havia diferenças de género em relação a quem influencia o adolescente na escolha do(a)
namorado(a). Para os rapazes as principais fontes de influência eram os amigos do mesmo sexo
(92,0%) e os meios de comunicação de massa (55,2%). Para as raparigas também eram os
amigos do mesmo sexo (92,0%) e os meios de comunicação de massa (55,2%) mas acrescia a
influência dos pais (32,2%). A maior parte dos professores que tinham experiência no 3º ciclo e
ensino secundário referiram que na sua opinião no ensino secundário os alunos são menos
influenciados por fontes externas até na escolha do(a) namorado(a).
Nas expectativas face às atitudes e comportamento sexual no namoro, os professores
também identificaram diferenças de género. Na sua opinião, a maior parte dos rapazes esperava
que a parceira fosse fiel e sincera (98,9%) e que as iniciativas de sedução durante o namoro
partissem dele. As raparigas tinham mais expectativas para o namoro: esperavam que o namoro
fosse prolongado (96,6%); que conduzisse a um casamento com filhos (63,2%); que o parceiro
fosse fiel e sincero (98,9%) e que as iniciativas de sedução durante o namoro fossem do rapaz
(73,6%).
De acordo com os professores, as expectativas face às relações sexuais no namoro
também apresentam diferenças de género. A maior parte dos professores considerou que os
rapazes queriam ter a primeira relação sexual como uma transição gradual para o prazer sexual,
independentemente da estabilidade da relação (96,6%); queriam que a iniciativa para ter
relações sexuais fosse dele próprio (89,7%); esperavam usar o preservativo (96,6%) e não se
preocupavam se a rapariga iria ou não começar a tomar a pílula antes de terem a primeira
relação sexual. As raparigas, por outro lado, queriam ser virgens até ao casamento (33,3%) ou
esperar para ter sexo só quando fossem jovens adultas e a relação fosse estável (41,4%). No
entanto, uma pequena parte de professores considerou que as raparigas esperavam ter relações
sexuais em qualquer idade, desde que a relação fosse estável (25,3%). Quase todos os
professores referiram que as raparigas esperavam que a iniciativa para terem relações sexuais
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fosse do rapaz (88,5%) e esperavam usar o preservativo na primeira relação sexual (94,3%) e já
estar a tomar a pílula (86,2%).
Segundo os professores a maior parte dos rapazes e das raparigas são de opinião que se
tivessem relações sexuais o rapaz deixava de respeitar a rapariga (41,4% e 39,1%
respectivamente) ou não mudava nada na relação (39,1% e 41,4% respectivamente). Para uma
pequena percentagem de professores, quer os rapazes quer as raparigas achavam que se
tivessem relações sexuais o rapaz ficava a respeitá-la mais e aumentava o compromisso entre
ambos (19,5%).
Os dados seguintes mostram que os professores consideraram que as expectativas dos
adolescentes face ao namoro são diferentes das atitudes e comportamentos que realmente têm.
Quando se analisou o tipo de relação de exclusividade que existia nos relacionamentos entre
adolescentes, 90,8% dos professores considerou que no “namoro” havia exclusividade do rapaz
e da rapariga. Dos seis professores que tinham evidências sobre o “andar”, quatro consideraram
que “andar” implicava exclusividade para os dois, enquanto dois professores consideraram que
só implicava exclusividade para a rapariga. Todos concordaram que curtir não implicava
exclusividade para nenhum dos dois.
Na opinião dos professores os factores que a maior parte dos adolescentes considera que
protegem as relações amorosas são: ter respeito por si próprio e pelos outros (100%); ser
honesto (100%); ser fiel (95,4%); aumentar a intimidade emocional (28,7%) e aumentar a
intimidade física (29,9%). Por outro lado, consideraram que os factores que enfraquecem as
relações amorosas são: a falta de honestidade (100%); a infidelidade (98,9%), o ciúme excessivo
(78,2%); a dependência excessiva (49,5%); não aumentar a intimidade física (32,2%) e pouca
intimidade emocional (28,7%).
Segundo a percepção dos professores, os adolescentes antes de terem relações sexuais
namoram com carícias, beijos e abraços (100%); acariciam-se por cima da roupa para além do
beijo, mas sem relações sexuais (80,5%) ou acariciam-se por baixo da roupa para além do beijo,
mas sem relações sexuais (8,0%). O extracto seguinte mostra a opinião da maior parte dos
médicos sobre o comportamento sexual dos adolescentes:
Nós falámos essencialmente, estamos a falar pelas camadas sociais mais baixas. Eu vou-lhe dizer
isto… um dia esteve aí uma mãe a R que tem um miúdo, um filho com 14 anos e anda
constantemente atrás dele, portanto os papéis estão a ser invertidos e porquê? Porque ela estava
preocupada porque diz que ele tem um pénis muito grande e que as raparigas é uma loucura, andam
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todas atrás dele... Com 14 anos... (Eméd01, p.2311).

Quando começam a ter relações sexuais o comportamento e atitudes dos adolescente
apresenta, na opinião dos professores, diferenças de género. Para mais de metade dos
professores, a maior parte dos rapazes tem relações sexuais quando a relação é estável,
independentemente da idade (64,4%), sofre pressão para ter sexo dos amigos do mesmo sexo
(95,4%) e dos meios de comunicação de massa (52,8%) e quase todos pensam que o homem
tem necessidade de ter relações sexuais com mais frequência que a mulher (73,6%). As
raparigas têm relações sexuais quando são jovens adultas e a relação é estável (35,6%) ou
quando a relação é estável independentemente da idade (63,2%).Sofrem pressão para ter sexo
do namorado (93,1%) e dos meios de comunicação de massa (52,9%) e, tal como os rapazes,
quase todas pensam que o homem tem necessidade de ter relações sexuais com mais
frequência que a mulher (73,6%).
Na opinião dos professores, os adolescentes raramente acham que o rapaz entende que
um “não” da rapariga a carícias mais íntimas ou a relações sexuais significa “sim” (77,0%) e
raramente acham que a rapariga usa a estratégia de dizer “não” às relações sexuais quando as
quer ter, para se mostrar casta (79,3%).
De acordo com a percepção da maior parte dos professores no fim do 3º ciclo menos de
10% dos alunos é sexualmente activa. No fim do ensino secundário 44,8% considerou que entre
10% a 24% dos alunos era sexualmente activa e 27,6% dos professores considerou que eram
sexualmente activos entre 25% a 50% dos alunos.
A seguir os médicos também falam sobre a sua percepção em relação ao início das
relações sexuais nos adolescentes:
Não quer dizer que não existam jovens que desejam chegar ao casamento virgens e que com vinte e
poucos anos com namorada, não têm relações sexuais, portanto há de tudo. Mas penso que a
maioria, pronto, isso já não é assim, a maioria tem relações sexuais....(Eméd02, p.2312). Eu falo,
como médica de família. Elas começam muito novinhas a ter relações sexuais… (Eméd01, p.2308).

Segundo Mabray, Labauve (2002) os adolescentes nos Estados Unidos começam a ter
relações sexuais com uma média de idade de 16,3 anos; em França começam aos 16,6 anos;
na Alemanha aos 17,4 anos e na Holanda aos 17,7 anos. Embora todos se tornem sexualmente
activos à volta da mesma idade, as raparigas Americanas adolescentes têm nove vezes mais
probabilidade de engravidar que as holandesas. Além disso, os adolescentes nos três últimos
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países têm menos parceiros e a mensagem social que recebem não é a pedir-lhes que se
abstenham do sexo. Num estudo nesses três países os investigadores encontraram por consenso
que a sexualidade dos adolescentes era vista não como um problema político ou religioso mas a
partir do ângulo da saúde, os adolescentes recebem mensagens positivas dirigidas para os
resultados negativos tais como gravidez na adolescência e DSTs e são vistos como alguém que é
responsável e que se espera que sejam responsáveis. Segundo Shapiro (2001) na Rússia ocorre
um aumento dramático do interesse nos problemas sexuais e na experimentação activa do sexo
no início do 7º e 8º ano de escolaridade. Isto leva muitas vezes a gravidezes não desejadas que
a maior parte das vezes terminam em aborto.
Um estudo de Schalet (referido por Mabray, Labauve, 2002) sobre a sexualidade dos
adolescentes na América e na Holanda mostra que os pais Americanos dramatizam a
sexualidade dos adolescentes, porque os vêem, por um lado, como sendo incapazes de controlar
os seus impulsos e criando relações com muito significado e, por outro lado, porque os pais
estão simultaneamente no controlo e afastados dos filhos. Os pais Holandeses aceitam como
normal a sexualidade na adolescência pois antecipam o envolvimento emocional do adolescente
com outra pessoa e vêem-no como não ameaçador. Ao aceitar a sexualidade dos adolescentes
os pais estão a proporcionar uma oportunidade para uma apropriada modelação de papéis
construída na teoria que os adolescentes possuem capacidades para experimentar a sua
sexualidade de uma maneira não ameaçadora e normal.
Num estudo realizado por Aarons e Jenkins (2002) o principal factor motivador para a
iniciação sexual entre as mulheres jovens parece ser a pressão social dos namorados, pares e
mesmo irmãos mais velhos. As raparigas que participaram no seu estudo sentiam que muitas
raparigas tinham sexo para acompanhar os seus pares femininos e as mulheres mais velhas.
Mencionaram que as raparigas ouvirem as suas amigas mais velhas falar sobre sexo faz com
que algumas queiram experimentar ter elas próprias relações sexuais. Outras descreveram a
pressão sexual como directa dizendo que as que permaneciam abstinentes são sujeitas a troça e
chamam-lhes nomes. A maior parte delas também falaram sobre a forte pressão dos rapazes.
Os rapazes eram vistos como tendo uma agenda específica: dormir com o maior número de
raparigas possível sem envolvimento emocional ou compromisso. Também disseram que
algumas raparigas sucumbiam a essa pressão dos rapazes para ter sexo para não perderem o
namorado. De acordo com elas, os rapazes diziam às raparigas que o sexo é uma expressão
necessária do verdadeiro amor e compromisso, mas que isso fazia parte do seu jogo para terem
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relações sexuais. Em contraste os homens jovens parecem ser mais motivados pelo desejo físico
e fazem uma distinção clara entre as relações que são exclusivamente sexuais e as que são mais
sérias ou românticas. (…) No seu estudo, a maior parte dos adolescentes acreditavam que a
iniciação da actividade sexual deveria ser adiada até eles crescerem e poderem tomar conta de
si próprios. As raparigas que especificaram uma idade mencionaram uma adolescência tardia,
acima dos 17 anos, como a altura ideal para a iniciação sexual, no entanto, apesar dessas
opiniões 30% dos participantes indicaram que tiveram as primeiras relações sexuais aos 15
anos.
Milton, Berne, Patton, Hunt, Wright (2001) reuniram evidências de investigação que
mostram que na Austrália a idade da primeira relação sexual é mais tarde e a incidência de
DSTs e de gravidez não desejada é mais baixa quando as pessoas jovens participaram em
programas de educação sexual.

4.2.2.2 Prevenção da gravidez na adolescência
A percepção dos professores sobre o que os adolescentes consideram correcto sobre a
contracepção na adolescência (quadro 4.26) incluiu utilizarem métodos contraceptivos para
prevenir a gravidez na adolescência e fazer planeamento familiar (92,0%); falar-se sobre
contracepção com o namorado(a) (92,0%); as meninas esconderem dos pais que usam a pílula
(88,5%) e ir a consultas de planeamento familiar (89,7%).
Na opinião destes professores, na primeira relação sexual a maior parte dos adolescente
não usa nenhum método contraceptivo (89,7%) e após a primeira relação sexual usam o
preservativo (46,0%) ou a pílula e preservativo em simultâneo (41,4%). A percepção que a maior
parte dos professores tinha é que a contracepção era mais da responsabilidade da menina,
porque a pílula é o método mais seguro e é ela que a toma (82,8%).
Em caso de gravidez na adolescência as reacções sociais são, na opinião da maior parte dos
professores, discriminatórias para a rapariga. A percentagem mais elevada de professores
considerou que embora ambos sejam considerados irresponsáveis, porque não usaram métodos
contraceptivos (69,0%), a rapariga é irresponsável, porque teve relações sexuais (64,4%) e fica
com a vida estragada e muito prejudicada (83,9%) enquanto para o rapaz é apenas um
contratempo (83,9%). Além disso, a maior parte dos professores considerou que geralmente na
prática, a responsabilidade do filho é da mãe e dos pais dela (82,8%).
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Quadro 4.26: Percepção dos professores sobre a contracepção na adolescência (N=87)
(1) O que os adolescentes consideram correcto sobre a contracepção na adolescência
Utilizar métodos contraceptivos para prevenir a gravidez na adolescência e fazer planeamento
familiar.
Falar-se sobre contracepção com o namorado(a).
As meninas esconderem dos pais que usam a pílula.
Ir a consultas de planeamento familiar.
(2) Métodos contraceptivos usados na primeira relação sexual
Pílula.
Preservativo.
Não usam nenhum método contraceptivo.
(3) Métodos contraceptivos usados após a primeira relação sexual
Pílula.
Preservativo.
Pílula e preservativo em simultâneo.
Coito interrompido.
Método do calendário.
Não usam nenhum método contraceptivo.
(4) Responsabilidade pela contracepção
A contracepção é mais da responsabilidade da menina, porque a pílula é o método mais seguro
e é ela que a toma.
A contracepção é da responsabilidade dos dois, porque se houver uma gravidez não desejada
os dois são responsáveis.
(5) Reacção da sociedade perante a gravidez na adolescência
O rapaz é um irresponsável, porque devia ter usado métodos contraceptivos adequados.
A rapariga é uma irresponsável, porque devia ter usado métodos contraceptivos adequados.
Ambos são irresponsáveis, porque não usaram métodos contraceptivos.
A rapariga é irresponsável, porque teve relações sexuais.
Na prática, a rapariga ficou com a vida estragada e fica muito prejudicada.
Na prática, para o rapaz é apenas um contratempo.
Na prática, a responsabilidade do filho é da mãe e dos pais dela.
Na prática, a responsabilidade do filho é dos dois.
Na prática, a responsabilidade do filho é dos dois e dos pais.

f

%

80
80
77
78

92,0
92,0
88,5
89,7

1
1
78

1,1
1,1
89,7

5
40
36
6
3
2

5,7
46,0
41,4
6,9
3,4
2,3

72

82,8

7

8,0

12
9
60
56
73
73
72
4
9

13,8
10,3
69,0
64,4
83,9
83,9
82,8
4,6
10,3

Os médicos entrevistados apoiaram as percepções dos professores. Vários referiram que
na primeira relação sexual geralmente as meninas não tomam a pílula nem os rapazes usam o
preservativo. Também chamaram a atenção para as seguintes “determinantes sociais na
utilização da pílula” que foram vistas pelos professores como agindo como impedimento para a
aplicação dos conhecimentos e das expectativas dos adolescentes em práticas de prevenção da
gravidez na adolescência: (1) medo que os pais descubram que tomam a pílula; (2) vergonha de
ir à consulta jovem ou de planeamento familiar ao seu Centro de Saúde, com medo de serem
reconhecidos e avaliados negativamente pelos vizinhos e amigos por serem ou estarem a pensar
ser sexualmente activos; (3) vergonha de ir comprar a pílula; (4) diferenças de género na
responsabilidade pela contracepção; e (5) as expectativas do papel de género trazidas para um
encontro”. As narrativas seguintes, dão voz aos médicos para clarificarem estas determinantes
sociais na utilização da pílula:
As mães em relação aos filhos é complicado, porque eu nunca vi mãe nenhuma a incentivar a filha
que já tem relações sexuais a tomar a pílula, a usar o preservativo. “Nem pensar, a minha filha não
pode fazer isso”, e quando aparecem grávidas é que assumem que a filha tem vida sexual, não é?
“Deus me livre, se eu ia falar da pílula ou do preservativo à minha filha, nem pensar, eu não sabia que
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ela andava nesta vida, porque senão dava-lhe era uma tareia.”, portanto o discurso das mães é este,
não é de incentivo da utilização da pílula é contra a sua utilização... (Eméd01, p. 2308). No meu
Centro de Saúde a maior parte das meninas já toma a pílula. Já há muitas adolescentes que tomam a
pílula e com consulta médica. (…) A idade média em que a maior parte começar a ter relações? Nas
raparigas 15, 16 anos. Há um amadurecimento mais cedo nas raparigas, por isso é que elas, na
maior parte das vezes, tomam a iniciativa de começar a tomar a pílula. (Eméd03, p.2330).

A discriminação social da menina que engravidou e a sua maior responsabilização no
cuidado e educação do filho foi notada pelos médicos em alguns casos, mas não noutros:
Aqui há uns anos atrás existiram alguns casos de gravidez na adolescência. Andavam na escola e
eram casos socialmente bem colocados. Foram mais os pais da rapariga que assumiram o bebé. Uma
delas casou, os outros dois casos, assumiram mas não casaram (…) A sociedade não discriminou a
rapariga, pois são de um estrato social alto. Vindo dessas pessoa aceita-se tudo, mas se viesse de
outro estrato social mais baixo já não era aceite tão bem, infelizmente é assim. (Eméd05, p.2356).

De acordo com a investigação realizada por Moore e colaboradores e Kirby (segundo
Aarons e Jenkins, 2002) o risco de gravidez na adolescência aumenta com a iniciação precoce
das relações sexuais. Isto acontece porque os adolescentes jovens são mais vulneráveis à
coerção, têm menos probabilidade de usar contracepção e têm mais probabilidade de combinar
a actividade sexual com outros comportamentos de risco tais como o álcool e o uso de drogas.
Os investigadores referiram que há numerosos factores biológicos e psicossociais que
influenciam a iniciação das relações sexuais entre os adolescentes, incluindo entre outros, as
mudanças físicas e hormonais da puberdade, a pressão dos pares, a supervisão dos pais, a
performance escolar e o uso de tabaco e álcool. Na opinião de Kirby as crenças e atitudes
sexuais dos adolescentes são geralmente os preditores mais fortes para o seu comportamento.
Num estudo realizado por Aarons e Jenkins (2002) as potenciais barreiras para o uso de
contraceptivos são as opiniões fortemente negativas sobre a segurança e a eficácia dos vários
métodos. A informação errada vem dos amigos, vizinhos e conhecidas que ficaram grávidas ou
seriamente doentes com cancro ou mesmo esterilidade depois de usar um dos métodos
hormonais de contracepção. Os efeitos laterais tais como, sangramento irregular, aumento de
peso e aparecimento de veias também foram mencionadas como desvantagens para usar esses
métodos. Neste estudo quer os rapazes quer as raparigas achavam que a responsabilidade pela
contracepção era de ambos. Todavia, alguns jovens sugeriam que a responsabilidade principal
ou era de um ou de outro: da rapariga porque ela era a única que ficava grávida ou do rapaz
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porque ele deveria proteger os seus próprios interesses. A maior parte dos adolescentes dos dois
sexos associava o preservativo à prevenção de DSTs e os métodos hormonais à prevenção da
gravidez. Os outros métodos contraceptivos (e.g. diafragma e espermicidas) não foram
mencionados. De acordo com Hilton (2001) a gravidez e os métodos contraceptivos podem ser
temas difíceis para os rapazes que precisam de uma abordagem mais orientada para eles
cobrindo áreas tais como o tamanho do pénis, como abordar possíveis parceiras e assuntos de
saúde masculinos.

4.2.2.3 Prevenção do VIH/SIDA e de outras doenças de transmissão sexual na
adolescência
A percepção dos professores sobre a prevenção das DSTs na adolescência será analisada
em seis dimensões: valores sobre a utilização do preservativo na adolescência; comportamentos
e crenças no uso do preservativo; determinantes sociais e pessoais para não trazerem o
preservativo; DSTs que preocupam mais os adolescentes e identificação da maior preocupação
dos adolescentes em relação à prevenção da gravidez/ DSTs (quadro 4.27).
Segundo a percepção dos professores o que os adolescentes consideram que é correcto
na sua idade é utilizar o preservativo durante o namoro (93,1%); falar sobre sexo seguro com
o(a) namorado(a) e não esconder que usam o preservativo (87,4%). Na prática, os professores
consideraram que o preservativo é o método contraceptivo que mais usam (88,5%), geralmente
usam-no para prevenção de DSTs (90,8%), mas na primeira relação sexual não o usam (88,5%).
Os professores consideraram que os alunos percepcionam o preservativo como protegendo de
DSTs e da gravidez não desejada (93,1%), mas diminuindo o prazer sexual (87,4%). A maior
parte dos professores considerou que quem traz o preservativo são os rapazes (71,3%), no
entanto, 21,8% dos professores achou que quer os rapazes quer as raparigas andam com o
preservativo.
Segundo os professores, os adolescentes consideram que a responsabilidade da
prevenção das DSTs é mais do rapaz, porque o preservativo é o método mais seguro e é ele que
o usa (71,3%). Alguns professores (18,4%) acham que eles pensam que a responsabilidade da
protecção é dos dois, porque se houver uma infecção de transmissão sexual os dois são
responsáveis.
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Quadro 4.27: Percepção dos professores sobre a prevenção de DSTs na adolescência (N=87)
(1) O que está certo na utilização do preservativo na adolescência
Praticar sexo seguro durante o namoro.
Praticar sexo seguro durante o namoro só quando não fizeram os dois a teste da SIDA.
Falar-se sobre sexo seguro com o namorado(a).
Os rapazes não esconderem que usam o preservativo.
(2) Uso do preservativo na adolescência
É o método contraceptivo que mais usam.
Geralmente usam o preservativo para prevenção de DSTs
Na primeira relação sexual geralmente não usam preservativo.
Protegem das DSTs e da gravidez não desejada.
Diminuem o prazer sexual.
É o rapaz que traz o preservativo.
O preservativo é transportado quer pelos rapazes quer pelas rapariga.
(3) Responsabilidade da protecção
A protecção é mais da responsabilidade do rapaz, porque o preservativo é o método mais
seguro e é ele que o usa.
A protecção é da responsabilidade dos dois porque devem ambos podem comprar e colocar o
preservativo masculino.
A protecção é da responsabilidade dos dois, porque se houver uma infecção de transmissão
sexual os dois são responsáveis.
(4) Razão para não trazerem os preservativos.
Rapazes
f
%
Não querem que pareça que a relação sexual não foi espontânea mas
planeada.
77
88,5
Medo que o(a) parceiro(a) pense que o objectivo da relação é terem relações
sexuais.
8
9,2
Medo que o(a) parceiro(a) pense que é sexualmente muito experiente.
Medo que o(a) parceiro(a) pense que ele tem DSTs.
34
39,1
Medo que o(a) parceiro(a) pense que acha que o(a) parceiro(a) tem DSTs.
19
21,8
Medo que os pais os encontrem.
12
13,8
Vergonha de os ir comprar.
17
19,5
Não ponderam as consequências da não utilização do preservativo.
78
89,7
(5) DSTs que preocupam mais os adolescentes

f

%

81
1
80
76

93,1
1,1
92,0
87,4

77
79
77
81
76
62
19

88,5
90,8
88,5
93,1
87,4
71,3
21,8

62

71,3

1

1,1

16

18,4
Raparigas
f
%

82

94,3

12
74
26
34
79
79
77
f

SIDA.
Herpes genital.
Hepatite B.
Infecção pelo vírus Papilloma (verrugas genitais)
Infecção por Chlamydia.
Gonorreia.
Sifilis.
Cistite.
Piolhos púbicos.

82
48
57
1
1
46
55
2
1

13,8
85,1
29,9
39,1
90,8
90,8
88,5
%
94,3
55,2
65,5
1,1
1,1
52,9
63,2
2,3
1,1

(6) A maior preocupação dos adolescentes é a gravidez não desejada ou as DSTs.
Para as raparigas é a gravidez não desejada.
Para as raparigas são as DSTs, especialmente a SIDA.
Para os rapazes é a gravidez não desejada.
Para os rapazes são as DSTs, especialmente a SIDA.
A maior preocupação para ambos os sexos é a gravidez não desejada.
A maior preocupação para ambos os sexos são as DSTs, especialmente a SIDA.

7
1
8
7
60
7

8,0
1,1
9,2
8,0
69,0
8,0

Os professores consideraram que havia diferenças nas razões que faziam com que os
rapazes e as raparigas não andassem sempre com o preservativo. Na sua opinião, os rapazes
não o trazem porque não querem que pareça que a relação sexual não foi espontânea mas
planeada (88,5%); têm medo que a parceira pense que ele tem uma DSTs (39,1%) ou têm medo
que a parceira pense que ele acha que ela tem uma DSTs (21,8%). As raparigas, não trazem o
preservativo consigo porque também não querem que pareça que a relação sexual não foi
espontânea mas planeada (94,3%); têm medo que os pais os encontrem (90,8%); têm medo que
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o parceiro pense que ela é sexualmente muito experiente (85,1%); têm medo que o parceiro
pense que ela acha que ele tem uma DSTs (39,1%); têm medo que o parceiro pense que ela tem
uma DSTs (29,9%) e têm vergonha de ir comprar os preservativos (90,0%).
Além disso, os professores consideraram que muitas vezes quer os rapazes quer as
raparigas não trazem consigo os preservativos porque não ponderam as consequências da sua
não utilização (89,7% e 88,5% respectivamente).
Eu acho que a não utilização do preservativo pelos adolescentes é uma questão cultural, é muito
difícil mudar. Até vemos isso pelas mães, enquanto que elas vão aí pelo corredor, “Sra. Enfermeira,
olhe quero uma pílula” o preservativo os adultos têm vergonha. Enquanto uma mãe diz “Estou aqui
Sra. Enfermeira, eu queria uma pílula” e toda a gente sabe que ela a vai buscar, quando se passa
uma requisição para preservativos todas se escondem com vergonha. (Eméd01, p.2308).

Segundo os professores, as doenças sexualmente transmitidas que mais preocupam os
adolescentes são a SIDA (94,3%), a hepatite B (65,5%), a sífilis (63,2%), a gonorreia (52,9%) e o
herpes genital (55,2%). Para a maior parte dos professores, a maior preocupação para ambos os
sexos é a gravidez não desejada (69,0%). Na voz dos médicos, a maior preocupação é também a
gravidez não desejada:
Eu tenho a impressão que eles apesar de tudo ainda se consideram num meio relativamente inócuo,
que quando procuram o Centro de Saúde e quando procuram a contracepção o problema maior deles
é a gravidez, embora nós também lhes vamos chamando a atenção, e sempre cada vez mais, para o
cuidado com a transmissão de DSTs. Estou convencido que o preservativo não é usado, o que depois
dá resultados terríveis. (Eméd05, p.2356).

Num estudo realizado por Aarons e Jenkins (2002) os preservativos são vistos como
apropriados para encontros sexuais casuais, mas não para relações de longa duração. Os
rapazes disseram que não usavam o preservativo com a sua namorada “principal” porque ela
podia suspeitar que ele estava doente. Na sua opinião as raparigas que traziam preservativos
com elas eram sexualmente muito avançadas. Os preservativos foram vistos como tendo os seus
próprios atributos negativos, incluindo a possibilidade de rasgar e as dificuldades associadas
com a negociação do seu uso dentro da relação. Apesar de serem vistos como associados à
prevenção de DSTs, eram universalmente associados com relações ocasionais e não de longa
duração. Embora o medo da SIDA possa ter eliminado algumas atitudes negativas perante os
preservativos, parece que os problemas com a confiança, fidelidade e prazer físico limitam o seu
uso dentro de uma relação mais prolongada, mais estável. Isso é consistente com os dados
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nacionais sobre contracepção na adolescência que mostram que embora os preservativos sejam
o contraceptivo mais comum na primeira relação sexual, o seu uso diminui significativamente à
medida que os adolescentes vão ficando mais velhos e tendo relações mais prolongadas.

4.2.2.4. Assuntos relacionados com a sexualidade que têm dominado a política nacional
Portuguesa
Esta secção será dividida em assuntos chave: orientação sexual; interrupção voluntária da
gravidez (IVG); comercialização do sexo e poder e violência sexual.
4.2.2.4.1. Orientação sexual
No período da pré-adolescência e adolescência, em simultâneo com as grandes mudanças
biofisiológicas, psicológicas e sociais os adolescentes começam a ter sensações a que darão um
significado puramente sexual e começam a sentir atracção erótica por pessoas do mesmo sexo
ou do sexo oposto. De facto parece ser a etapa da vida em que o desejo sexual alcança a sua
maior efervescência, a necessidade de procurar satisfações sexuais ou de sentir-se receptivo a
ela chega a ser mais forte do que nunca e a orientação sexual começa a consolidar-se (López,
Fuertes, 1999). É importante distinguir entre “comportamento homossexual” e “orientação ou
identidade” homossexual. As pessoas que se vêem a si próprias como tendo uma orientação ou
identidade heterossexual podem experimentar comportamentos homossexuais (Rathus, Nevid,
Fichner, Rathus (1993). Neste estudo vários médicos e psicólogas identificaram ansiedade em
alguns adolescentes nas suas consultas por terem medo de possuírem uma orientação
homossexual por sentirem algum tipo de prazer com pessoas do mesmo sexo, enquanto
experienciam uma sociedade tendencialmente homofóbica:
Tive uma vez uma miúda que sentia prazer em estar com uma amiga a estudar, e me questionava se
isso poderia ser o início de uma homossexualidade. Tinha 14 anos, hoje é uma mulher. Uma mulher
heterossexual. São os chamados falsos medos, os quais, penso que são normais numa determinada
fase, até porque as raparigas convivem muito com outras raparigas e, por vezes, isso pode levar a
essas confusões. (Eméd03, p.2327).

Na educação sexual, urge repensar a atitude dos adolescentes, por um lado, para criar
condições para que eles próprios tenham um ambiente sexual saudável enquanto especificam a
sua orientação sexual. Por outro lado, para que não hostilizem de uma forma consciente ou
inconsciente as pessoas homossexuais ou que convivem com homossexuais. As percepções dos
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professores sobre a atitude dos adolescentes sobre a orientação sexual homossexual (gráfico
4.9)
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Gráfico 4.9: Percepção dos professores sobre a reacção dos alunos face à orientação homossexual (N=87)

mostra que, na sua opinião, a maior parte dos rapazes (94,3%) e das raparigas (80,5%)
discriminam os homossexuais, apenas 4,6% dos professores referiram que os rapazes são
tolerantes e 16,1% referiram que as meninas são tolerantes. É de notar, que só três professores
pensavam que os adolescentes consideram a orientação sexual normal. Entre os vários
acontecimentos anedóticos narrados pelos professores para justificar em que dados é que
apoiavam as suas opiniões, a cena seguinte foi sistematicamente repetida:
Se calhar discriminam. Estou-me agora a lembrar de uma situação. Havia lá um miúdo que era
todo feminino, desde a fala aos gestos à forma... até usava um cinto todo ajustadinho, ele era
assim magrinho, muito elegante. Entretanto, todos lhe chamavam maricas: “olha o maricas”(…)
Ai sim, gozavam sempre com ele. (Ep26, p.839).

Foi frequente os professores contarem episódios semelhantes a este, além de situações
anedóticas ou afirmações jocosas que os rapazes faziam na sala de aula, quando por acaso se
falava de homossexualidade (ver anteriormente ponto 4.2.1.2.2).
4.2.2.4.2. Interrupção voluntária da gravidez (IVG)
O aborto induzido ou interrupção voluntária da gravidez (IVG), vulgarmente designado em
Portugal por “aborto” é talvez, a par da clonagem com fins reprodutivos, da eutanásia e da pena
de morte, um dos problemas sociais contemporâneos que mais tem dividido a sociedade. Após
aceso debate público, a primeira legislação sobre o aborto em Portugal data de 11 de Maio de
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1984. O Artigo 140º da Lei nº 6/84, é sobre a exclusão da ilicitude do aborto e sofreu uma
posterior alteração de prazos pela Lei nº 90/07 de 30 de Julho. Através destas Leis, em Portugal
“não é punível o aborto efectuado por médico, ou sob a sua direcção em estabelecimento de
saúde oficial ou oficialmente reconhecido e com o consentimento da mulher grávida quando,
segundo o estado dos conhecimentos e da experiência da medicina: a) constitua o único meio de
remover perigo de morte ou de grave e irreversível lesão para o corpo ou para a saúde física e
psíquica da mulher grávida; se mostre indicado para evitar o perigo de morte ou de grave e
duradoura lesão para o corpo ou para a saúde física ou psíquica da mulher grávida, e seja
realizado nas primeiras 12 semanas de gravidez; c) haja seguros motivos para prever que o
nascituro venha a sofrer, de forma incurável, de grave doença ou mal formação congénita, e seja
realizado nas primeiras 24 semanas de gravidez; d) haja sérios indícios de que a gravidez
resultou de crime contra a liberdade e autodeterminação sexual, e seja realizado nas primeiras
16 semanas de gravidez. A Resolução da Assembleia da República nº 28/2004, surgiu como o
último documento oficial nacional de medidas de prevenção no âmbito da interrupção voluntária
da gravidez, recomendando, entre outras coisas, a educação para a saúde como uma área
curricular autónoma de formação e desenvolvimento pessoal dirigida especificamente para
alunos do 3º ao 9º ano de escolaridade.
Neste contexto, as entrevistas realizadas neste estudo, focaram a percepção que os
professores têm sobre o que a maior parte dos alunos do 3º ciclo e ensino secundário pensa
sobre o aborto e a sua opinião pessoal sobre o mesmo (gráfico 4.10).
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Gráfico 4.10: Percepção dos professores sobre o que pensam os adolescentes sobre o aborto e opinião
pessoal (N=87)

A maior parte dos professores, com base nas evidências recolhidas nas aulas quando
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debatiam o aborto, tinha a percepção que os alunos o achavam imoral ou errado (79,3%). E, dos
professores que deram a sua opinião pessoal (n=59) 74,6% achava a IVG imoral e errada. Como
poucos professores tinham falado sobre a Lei Portuguesa só alguns conseguiram ter uma
percepção sobre o que os alunos pensavam sobre ela. Esses professores (n=33) consideraram
que a maior parte dos alunos aceitava a IVG em caso de risco de vida da mãe (72,7%); de
anomalia do feto (69,7%) e na violação (84,8%). Dentro deste grupo de professores, apenas 24
deram a sua opinião pessoal sobre a lei. Destes, a maior parte era a favor da IVG em caso de
risco de vida da mãe (66,7%); de anomalia do feto (70,8%) e na violação (58,3%). Ainda dentro
deste grupo de professores, 8,4% aceitava a IVG no caso de gravidez não desejada na
adolescência e 4,2% aceitava a IVG em qualquer idade. A percepção que a maior parte dos
médicos teve sobre o que os Portugueses pensam foi semelhante:
A maior parte das pessoas adultas são globalmente contra o aborto. São mesmo contra o aborto,
mesmo até, muitas vezes, o que está previsto na Lei. Eu tenho uma doente minha que teve um bebé,
se se pode dizer assim, ela estava grávida e quando foi fazer a primeira ecografia mostrou mal
formações terríveis, completamente incompatíveis com a vida e apesar disso lhe ter sido dito por todos
os médicos e especialistas que a viram ela continuou a dizer “mas seja o que Deus quiser, se tiver
que morrer morre, mas por minha causa não, prontos, não é pelas minhas mãos”. (Eméd05, p.2357).

Apesar da IVG estar em constante debate na sociedade Portuguesa, os professores deste
estudo apenas falaram dela ao referir que era um assunto sobre o qual se passavam mensagens
que emergiam dos alunos nos projectos de educação sexual, porque o tema surgia a propósito
de outros assuntos. Clarificar os valores pessoais sobre o aborto e conhecer a lei Portuguesa
sobre o aborto só foram objecto de estudo explícito na educação sexual numa quantidade muito
reduzida de projectos (ver ponto 4.2.1.2.).
4.2.2.4.3. Comercialização do sexo: prostituição e pornografia
A pornografia é geralmente imaginada em articulação com a contemplação do homem.
Algumas feministas criticaram a pornografia como uma extensão do domínio patriarcal. Os
participantes num estudo realizado por Ho, Tsang (2002) disseram que o uso da pornografia
pode ser visto como uma tentativa para aumentar o conhecimento e mestria no mundo sexual.
Hilton (2001) defende que a pornografia é um problema de grande importância para os
adolescentes rapazes. Embora chamando a atenção que discutir pornografia nas salas de aula
poderá provavelmente produzir reacções adversas por parte dos professores, é importante
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pensar-se nela particularmente agora que as fontes onde os rapazes obtêm muita da sua
educação sexual é na Internet. O autor chama a atenção que ignorar este facto é condenar a
sociedade aos estereótipos sexistas retratados nesse material.
Os professores deste estudo consideraram que o erotismo é muito importante num casal
para não cair na rotina (8,1%), é apreciado em obras de arte (17,2%) e consideram-no aceitável
embora não aceitem a pornografia (73,6%). Também chamam a atenção que nos filmes muitas
vezes confunde-se o erotismo com a pornografia e vice-versa (77,0%). Na opinião pessoal dos
professores, os pais devem ter cuidado com os filmes e os canais de televisão que os filhos
vêem a horas tardias porque os expõem à pornografia (36,8%) e as escolas têm que ter cuidado
de impedir a Internet de aceder a imagens pornográficas (65,5%). Na opinião dos professores,
sempre que os alunos forem encontrados com pornografia não devem ser punidos, mas utilizar
o momento para os educar (96,6%), embora os adolescentes devam ser desmotivados para
procurar revistas, filmes ou sites de pornografia.
Segundo a percepção dos professores, os adultos procuram a pornografia por curiosidade
(23,0%) e como fonte de estímulo sexual (86,2%). Na sua opinião é mais procurada pelos
homens do que pelas mulheres (62,1%) e vêem-na escondidos dos filhos, porque acham que
não é educativo (32,2%).
Na sua opinião, os adolescentes, mais os rapazes do que as raparigas (65,5%), também
procuram a pornografia por curiosidade (43,7%), mas principalmente, como uma fonte de
informação sobre sexualidade (92,0%). Geralmente vêem a pornografia escondidos dos adultos,
porque sabem que não é permitida pelos pais ou professores (71,3%) e, muitas vezes, os
rapazes organizam-se em grupos do mesmo sexo para a verem em filmes, revistas ou sites
(64,4%).
A prostituição, como outra forma de comercialização do sexo, é na percepção dos
professores discriminada pelos alunos (94,3%), no entanto, ainda há casos de adolescentes que,
apesar de terem relações sexuais com as suas namoradas, também recorrem à prostituição. Os
testemunhos dos médicos a seguir descritos, retractam essa situação:
Eu julgo que os rapazes mais velhos vão com os adultos às prostitutas... porque há um padrão que
nós vemos frequentemente, infecções em grupos de famílias dos 15/20 anos, não é? Dá-nos
alguma percepção de que isso pode estar a acontecer. (Eméd06, p.2398).

Vários médicos referiram o aparecimento das mesmas infecções sexualmente transmitidas
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em grupos de jovens aparentemente amigos e nas suas namoradas, ficando com a suspeita de
que os rapazes recorreram a prostitutas sem usar prevenção. Todos os entrevistados
enfatizaram a necessidade dos projectos de educação sexual falarem da prevenção incluindo a
prostituição, pois aparentemente, embora pareça que a prostituição de rua não é procurada
pelos adolescentes, as “técnicas do prazer”, como se auto-intitulam, em apartamentos ou casas
de diversão parece que estão a ser procuradas por jovens.
4.2.2.4.4. Poder e violência sexual: abuso sexual de menores, incesto e assédio sexual
Segundo Brownell e Barlow (Baptista, 1987) qualquer comportamento sexual pode ser
considerado como desviado, dependendo da frequência, local, tempo e escolha do parceiro. Por
exemplo, o coito heterossexual, actividade normal por excelência, é somente normal num
pequeno número de circunstâncias em que pode ocorrer. Se o parceiro for uma criança, se
ocorrer em público, o contexto muda e o comportamento é rotulado como desviado. De acordo
com o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM III-R) (Baptista, 1987) as
parafilias são impulsos sexuais intensos e fantasias sexualmente excitantes que geralmente
podem envolver: objectos não humanos, sofrimento ou humilhação do indivíduo ou do seu
parceiro (para além da simulação) e crianças ou outros parceiros sem o seu consentimento. O
diagnóstico é feito somente se a pessoa actuou sob esses impulsos ou é fortemente perturbada
por eles. As parafilias são habitualmente múltiplas no mesmo indivíduo e podem coexistir com
outro tipo de psicopatologia, como as dependências de substâncias e as perturbações de
personalidade. Bancroft (Allen Gomes, 2003) agrupa as várias parafilias em dois subgrupos que
é muito importante distinguir porque permite uma abordagem diferenciada dos vários quadros
parafílicos, com implicações na terapêutica que deverá ficar reservada para as situações que
impliquem agressão sexual. No primeiro grupo, “minorias sexuais, os desvios sexuais”, inclui-se
o: feiticismo; travestismo; transexualismo e sadomasoquismo. No segundo grupo, “agressões
sexuais, as parafilias que são desvios individuais patológicos” inclui-se o: exibicionismo;
frotteurismo/toucherismo; voyeurismo; pedofilia e violação. As três primeiras parafilias têm duas
características comuns: serem quase exclusivamente masculinas e as vítimas serem, numa
maioria avassaladora mulheres.
a) Abuso sexual de menores
Segundo o National Center of Child Abuse and Neglect (NCCAN) (citado por Sánchez,
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Sánchez, 2002) o abuso sexual são “os contactos e as interacções entre uma criança e um
adulto, quando o adulto (agressor) usa a criança para se estimular sexualmente a si próprio, à
criança ou a outra pessoa. O abuso sexual também pode ser cometido por uma pessoa menor
de 18 anos, quando esta é significativamente maior que a criança (a vítima) ou quando está
(agressor) numa posição de poder e controlo sobre outro menor” (p. 16).
A maior parte dos professores deste estudo considerou que os adolescentes pensam que
geralmente no abuso sexual há coito vaginal ou anal (85,1%) e não referiram outros tipos de
condutas físicas ou de exploração sexual que também são consideradas abuso sexual de
menores (gráfico 4.11).
A Lei Portuguesa para o abuso sexual de menores é muito branda.
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O julgamento do abuso sexual na Casa Pia está a ajudar as pessoas a
ficarem mais informadas e a protegerem-se da pedofilia.
Os adolescentes falam muito de pedofilia por causa do escândalo da
Casa Pia, até aí quase nem sabiam que existia.
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Muitas vítimas de abuso sexual ocultam-no para toda a vida.
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Os meninos que dizem que sofrem abuso sexual geralmente dizem a
verdade.
As pessoas que cometem abusos sexuais não têm um aspecto
normal.
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Geralmente no abuso sexual há coito vaginal ou anal.
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Quase sempre os abusadores sexuais são pessoas conhecidas da
vítima.
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Os efeitos do abuso sexual são sempre muito graves para a vítima.
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Os agressores ameaçam as vítimas assegurando-lhe que serão
castigadas.
Geralmente os familiares denunciam quando um menor da família
sofre abuso sexual.
Os agressores enganam os menores dizendo-lhes que o que estão a
fazer é para os informar e ensinar determinadas coisas da vida.
Quem comete o abuso são essencialmente homens adultos e de meia
idade.
Os agressores servem-se da força para obrigar as crianças a
cederem.
A maior parte dos agressores ganha a confiança da criança
oferecendo-lhe prendas e dizendo-lhe que a protege.
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Há mais abuso sexual agora que no passado.
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O abuso sexual de menores é muito frequente.
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A maior parte dos casos de abuso sexual são rapazes.
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A maior parte dos casos de abuso sexual são meninas.
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Gráfico 4.11: Percepção dos professores sobre o que pensa a maior parte dos adolescentes sobre o abuso
sexual de menores (N=87)

Isto significa, que é importante incluir na educação sexual como prevenção do abuso
sexual de menores o tipo de condutas físicas e de exploração sexual que aí podem ocorrer. Entre
as primeiras encontram-se a violação (penetração na vagina, ânus ou boca, com qualquer
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objecto, sem o consentimento da pessoa), a penetração digital (inserção de um dedo na vagina
ou no ânus) a exposição (o acto de mostrar os órgãos sexuais de uma maneira inapropriada,
como no exibicionismo), o coito vaginal ou anal com o pénis, a penetração anal ou vaginal com
um objecto, as carícias (tocar ou acariciar os genitais de outro) incluindo o forçar a masturbar
para qualquer contacto sexual, menos a penetração, a Sodomia ou condutas sexuais com
pessoas do mesmo sexo, o contacto genital oral e obrigar a criança a envolver-se em contactos
sexuais com animais. Na exploração sexual inclui-se implicar menores em condutas ou
actividades para produção de pornografia, promover a prostituição infantil e obrigar as crianças a
ver actividades sexuais de outras pessoas (e.g. que impliquem as crianças na observação do
coito ou ver pornografia) (Sánchez, 1999; Sánchez, Sánchez, 1997; 2002). Alguns professores
(6,9%) consideraram que os alunos pensam correctamente que muitas vítimas de abuso sexual
ocultam-no para toda a vida. Este conceito é muito importante para eliminar a falsa crença “que
se algum menor à nossa volta sofrer abuso nós percebemos”. No entanto, a maior parte dos
professores (82,8%) referiu também, que na sua opinião os adolescentes acreditam que
geralmente os familiares denunciam quando um menor da família sofre abuso sexual, o que não
é verdade de acordo com Sánchez e Sánchez (1997; 2002).
Ao continuarem a falar sobre o que os alunos pensavam sobre o abuso sexual, uma parte
dos professores acha que os alunos atribuem as seguintes características ao agressor: não têm
um aspecto normal (85,1%); quase sempre são pessoas conhecidas da vítima (6,9%) e são
essencialmente homens adultos e de meia idade (74,7%). De acordo com a literatura revista,
nenhuma destas características assinaladas é verdadeira, fazendo emergir a necessidade de
incluir nos projectos de educação sexual conhecimento sobre os falsos mitos relacionados com
“quem comete os abusos sexuais “.
Também foram descritas pelos professores as seguintes técnicas usadas pelos agressores
que eles percepcionavam como associações que os adolescentes faziam ao abusador sexual: a
maior parte dos agressores ganha a confiança da criança oferecendo-lhe prendas e dizendo-lhe
que a protege (6,9%); os agressores servem-se da força para obrigar as crianças a cederem
(86,2); os agressores enganam os menores dizendo-lhes que o que estão a fazer é para os
informar e ensinar determinadas coisas da vida (21,8%) e os agressores ameaçam as vítimas
assegurando-lhes que serão castigadas (92,0%).
Como reacções da vítima ao abuso apenas foram descritas duas ideias. A primeira é que
os meninos que dizem que sofrem de abuso sexual geralmente dizem a verdade (82,8%). E a
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segunda é que os efeitos do abuso sexual são sempre muito graves para a vítima (92,0%), o que
nem sempre é verdade (Sánchez e Sánchez, 1997; 2002).
O grande escândalo na sociedade Portuguesa sobre pedofilia num Instituto Público de
Assistência a Menores, sob tutela do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, que despoletou
durante o período em que se realizou este estudo fez com que os professores acreditassem que
os alunos falavam muito de pedofilia por causa do escândalo da Casa Pia, mas até aí quase não
sabiam que existia (92,0%), que o julgamento do abuso sexual na Casa Pia estava a ajudar as
pessoas a ficarem mais informadas e a protegerem-se da pedofilia (80,5%) e que a Lei
Portuguesa para o abuso sexual de menores é muito branda (89,7%). No extracto seguinte uma
professora reflecte sobre o impacto dos mass media na educação das crianças nesta área:
Houve um caso aqui há tempos, de um rapaz que assumiu que quando precisava de dinheiro ia a
uma casa de bicicletas que há aqui, sentava-se no colo do dono e ele dava-lhe 5 ou 10€. Então a
professora estava muito preocupada com a situação e resolveu falar com a mãe. O miúdo achava
aquilo normal, nem se apercebeu de nada, só quando começou a aparecer na televisão casos de
pedofilia é que ele associou. (Ep44, p.1136).

Um número bastante menor de professores, ainda referiu que pensa que os alunos acham
erradamente que agora há mais abuso sexual que no passado (8,1%), que a maior parte de
abusos sexuais são rapazes (3,4%) ou raparigas (2,3%) e que o abuso sexual de menores é
pouco frequente (2,3%).
Para a psiquiatria e a sexologia, a pedofilia tem um significado preciso: uma parafilia em
que o objecto de desejo são crianças impúberes. Pode haver pedófilos que nunca abusaram
sexualmente de uma criança. Os critérios de diagnóstico da Diagnostic and Statistical Manual of

Mental Disorders (DSM – IV- TR de 2000 segundo Gomes, 2003) para a pedofilia são os
seguintes: “A- Ter durante pelo menos 6 meses, fantasias, impulsos ou comportamentos
sexualmente excitantes e recorrentes, envolvendo actividade sexual com crianças pré-puberes
(geralmente com 13 anos ou menos); B- As fantasias e os comportamentos sexuais devem
causar significativas perturbações sociais e ocupacionais; C- A pessoa deve ser maior de 16 anos
e ser, pelo menos, 5 anos mais velho que a criança; Especificar: atraído por meninos, meninas
ou ambos; se limitado a incesto; tipo exclusivo ou não exclusivo.” (p. 443-444). Gomes (2003)
chama a atenção que fazer o corte pelos 13 anos é discutível. De acordo com a legislação
Portuguesa, o que é correcto, na sua opinião, deve-se considerar abuso e pedofilia até aos 14
anos. Entre os 14 e os 16, o agressor seria considerado um violador. Segundo DMS – IV – R, o
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foco parafílico da pedofilia envolve actividade sexual com uma criança impúbere. O pedófilo deve
ter no mínimo de 16 anos e ser, pelo menos, 5 anos mais velho do que a criança. O pedófilo,
em geral, tem uma atracção específica, em relação ao sexo e idade da vítima. Uns preferem
crianças do sexo masculino, outros do sexo feminino e, outros ainda, dos dois sexos. Os de
atracção feminina preferem, habitualmente, crianças entre os 8 e os 10 anos, enquanto os de
atracção masculina preferem crianças mais velhas. Os relatos referentes a vítimas femininas são
muito mais frequentes. A actividade sexual pode consistir em desnudar a criança e olhar,
exibirem-se, masturbarem-se na presença da criança, ou acariciá-la de forma meiga e gentil.
Outros, contudo, fazem sexo oral, ou penetram a boca, vagina ou ânus da criança com os dedos,
objectos estranhos ou com o pénis, usando diversos tipos de violência para o conseguir. A
penetração vaginal ou anal é menos frequente, excepto em casos de incesto.
Durante a entrevista os professores também falaram sobre casos de incesto que
conheciam ou que algum professor conhecido lhes tinha contado naquela escola (gráfico 4.12).
A escola já tem tido problemas ao desencadear a suspeita de casos de
incesto, porque a aluna pediu ajuda ao professor mas depois nega e a
família, mesmo quando conhecedora do que se está a passar, encobre
os factos.
Às vezes a escola desencadeia o processo de investigação de casos de
incesto recorrendo ao psicólogo da escola e à assistente social da área
de residência da(o) aluno(a).
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Muitas vezes a mãe culpa a filha por ela estar a ser abusada pelo pai.

A família muitas vezes encobre o abusador, especialmente quando é o
pai, por não quer que ele seja preso.
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A família muitas vezes encobre o abusador, especialmente quando é o
pai, por não querer que a sociedade descubra e por medo de
retaliações.
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A criança muitas vezes não denúncia o abusador porque não quer que
ele seja punido judicialmente.
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A maior parte das raparigas não conta que tem relações incestuosas
porque acha que de alguma maneira é culpada por isso.

70

As crianças têm medo de contar que estão a ter relações sexuais com
alguém da família porque têm medo de ser punidas.
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Em Portugal há bastantes casos de incesto nas aldeias.
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A maior parte dos casos de incesto acontece a raparigas.
O incesto é o caso pior de abuso sexual porque as crianças sofrem
abuso sexual das pessoas em quem mais confiam e a quem deveriam
contar o que lhes acontece de mal.
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Gráfico 4.12: Opinião dos professores sobre o incesto (N=87)

Uma pequena parte dos professores (3,4%) começou por explicar que a escola já tem tido
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problemas ao desencadear a suspeita de casos de incesto, porque a alunas pedem ajuda ao
professor, mas depois negam e a família, mesmo quando conhecedora do que se está a passar,
encobre os factos. Ás vezes é a escola que desencadeia o processo de investigação de casos de
incesto recorrendo ao psicólogo da escola e à assistente social da área de residência do(a)
aluno(a) (5,7%).
A maior parte dos professores centrou a sua descrição dos casos de incesto ou de
violação por pessoas muito próximas (tios, vizinhos chegados, amigos da família) nas reacções
da criança. Consideraram que o incesto era o caso pior de abuso sexual porque as crianças
sofrem abuso sexual das pessoas em quem mais confiam e a quem deveriam contar o que lhes
acontece de mal (72,4%). Talvez por essa razão, 2,3% dos professores pensa que as crianças
muitas vezes não denunciam o abusador porque não querem que ele seja punido judicialmente.
Outros professores (85,1%) referiram que as crianças têm medo de contar que estão a ter
relações incestuosas com alguém da família porque têm medo de ser punidas ou não contam
porque acham que de alguma maneira são culpadas por isso (80,5%). O extracto seguinte ilustra
as vivências de uma vítima de abuso sexual por um vizinho:
Fiz prevenção de abuso sexual porque sabia exactamente que havia situações dessas. Temos tido lá
casos complicados. Há dois anos, uma miúda de fazer 17 anos, está no 6º ano, o violador dela era tio
de um miúdo da mesma turma. E ele estava preso, foi provado. De maneira que, às vezes, de vez em
quando entravam ali grandes conflitos. Ele dizia: “Cala-te, não sei quê. Tu é que puseste o meu tio na
cadeia”. E ela era de facto uma miúda muito complexada. (Ep26, p.828).

A maior parte dos professores (75,9%) considerou que uma grande parte dos casos de
incesto acontece a raparigas e alguns (9,2%) referiram que em Portugal há bastantes casos de
incesto nas aldeias.
As reacções da família ao incesto também foram destacadas pelos professores.
Consideraram que a família muitas vezes encobre o abusador, especialmente quando é o pai,
porque não quer que ele seja preso (40,2%) ou porque não quer que a sociedade descubra e por
medo de retaliações (80,5%). Alguns também consideraram que muitas vezes a mãe culpa a
filha por ela estar a ser abusada pelo pai (3,4%). O extracto da entrevista seguinte, mostra estas
realidades vividas a partir do consultório médico:
Por acaso não é muito complicado [distinguir na consulta abuso sexual de violência], agora já se
distingue. O grande problema disto, a minha opinião muito sincera, é o Tribunal de Menores. Os
problemas que nós temos tido! Por vezes, até tenho medo de mandar para lá alguém, muito
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sinceramente. Normalmente quem é penalizada é a criança! O que é que se faz? Retira-se a
criança... Retira-se a criança do seio da família. Além de se sentir culpada, de ter tido um
problema na família, ou às vezes da mãe ou do pai se separarem e ela sente-se a culpada por isso
ter acontecido, não é? E ela é que é a culpada, é que é colocada fora de casa... E depois o pai vai
para tribunal e apanha dois ou três anos de pena e está cá... e está cá fora e a criança é que foi
retirada à família, é que pôs o pai na cadeia, ela é que estragou à família... ela é que foi separada
dos irmãos... da mãe... e portanto a culpa foi dela, por mais que lhe digam que não é...
realmente, a atemorizada foi a criança. (Ep02, 2318).

Alguns médicos e professores contaram também as suas experiências como participantes
na Comissão de Protecção de Menores. Todos salientaram a necessidade de se trabalhar a
prevenção do abuso sexual na comunidade escolar.
b) Outras parafilias sexuais
Quando se perguntou aos professores o que fariam se encontrassem um adolescente a
ver um filme com cenas explícitas de exibicionismo sexual ou de sadomasoquismo, 3,4% dos
professores desviava o assunto se eles fizessem perguntas sobre parafilias, 14,9% respondia ao
que eles perguntassem e aproveitava para falar sobre outras parafilias e 75,9% respondia só ao
que eles perguntassem. Os professores consideraram que em Portugal existiam alguns casos de
zoofilia (6,9%), sadomasoquismo (73,6%), exibicionismo (80,5%), masoquismo (92,0%), sadismo
(92,0%) e pedofilia (100%).
Em contraste uma pequena parte de professores considerou que um comportamento
sexual normal era o que existia entre um par de sexo diferente com uma relação estável (6,9%)
ou era o que incluía todas as práticas sexuais que estejam de acordo com os valores pessoais
dos dois parceiros, excepto práticas prejudiciais para o corpo, como por exemplo, práticas
sadomasoquistas (12,6%). No entanto, a maior parte dos professores (80,5%) considerou que
um comportamento sexual normal é aquele que inclui todas as práticas sexuais que estejam de
acordo com os valores pessoais dos dois parceiros mesmo que inclua práticas sadomasoquistas.
Alguns médicos também referiram que os alunos também os questionam sobre o que é
uma comportamento sexual “normal”:
Isso nós falamos sobre o que é normal e anormal. A gente diz que é normal desde que estejam de
acordo, se um deles não estiver de acordo passa a ser anormal, portanto isso é uma situação que é
clarificada. Questionam o que é normal, questionam. (Eméd01, p.2310).
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Alguns professores também descreveram casos de exibicionismo que têm vindo a
acontecer nas ruas menos frequentadas perto das escolas.
c) Assédio sexual
O assédio sexual tem sido cada vez mais reconhecido como sendo um problema nos
locais de trabalho, escolas e universidades. A maior parte das vezes esses casos são raramente
levados a sério como sendo prejudiciais para as pessoas. Como tal, há definitivamente a
necessidade das escolas e da sociedade em geral se tornarem conscientes do que é e não é
assédio sexual (Shumba, Matina, 2002). Essa informação poderá ser vital porque alguns alunos
parecem não saber como se proteger a si próprios ou ajudar os outros quando confrontados com
tal problema. A visão dos professores sobre o assédio sexual está resumida na gráfico 4.13.
As pessoas que sofrem assédio geralmente desenvolvem sintomas de
stress, medo, falta de controle, dificuldades de concentração,
insónias, depressão, diminuição da motivação para o trabalho ou
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Nas escolas secundárias o assédio é pouco frequente e quando existe
é mais sedução de alunas para professores do que vice-versa.
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Nas Universidades há vários casos de assédio de professores para
alunas, pedindo favores sexuais em troca de boas notas, passar na
disciplina ou de entrar como docente na universidade.
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As pessoas que não cedem ao assédio sexual, muitas vezes são
despedidas.

76

Muitas vezes o chefe alicia a mulher com subidas salariais ou de
ascensão na carreira em troca de favores sexuais.

74

Muitas vezes o assédio sexual consiste em toques ou apalpões do
chefe para a empregada.

77

Na maior parte dos casos de assédio sexual os assediadores fazem
propostas constrangedoras de âmbito sexual, conversas com duplo
sentido, gestos ou exibição de pornografia ou de partes do corpo.
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Em Portugal há vários casos de assédio sexual no local de trabalho,
do chefe para a empregada (vítima).
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Geralmente as pessoas não denunciam o assédio sexual com medo
de retaliações..
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Muitas vezes as pessoas confundem sedução com assédio sexual.
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Gráfico 4.13: Opinião dos professores sobre o assédio sexual (N=87)

A maior parte dos professores (82,8%) considerou que muitas vezes as pessoas
confundem sedução com assédio sexual e quando é realmente assédio geralmente as pessoas
não denunciam com medo de retaliações (92,0%).
Na opinião dos professores, em Portugal há vários casos de assédio sexual no local de
trabalho, do chefe para a empregada (86,2%). Muitas vezes o assédio consiste em toques e
apalpões do chefe para a empregada (88,5%) ou em propostas constrangedoras de âmbito
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sexual, conversas com duplo sentido, gestos ou exibição de pornografia ou de partes do corpo
(4,6%), muitas vezes alicia a mulher com subidas salariais ou de ascensão na carreira em troca
de favores sexuais (85,1%) e as pessoas que não cedem muitas vezes são despedidas (87,4%):
Normalmente o assédio parte de um homem que está superior ao que está inferior, e muitas vezes
as pessoas nem se apercebem e quando se apercebem que estão a ser assediadas, já as coisas
estão um bocado avançadas e depois há sempre aquele pudor, aquele medo de serem… a nossa
sociedade ainda discrimina, do género: “Não, ela é que deixou! Ela é que seduziu!”; há sempre
aquela situação e deve ser muito complicado. (Ep30, p.950).

Na opinião dos professores, nas Universidades há vários casos de assédio de professores
para alunas, pedindo favores sexuais em troca de boas notas, passar na disciplina ou de entrar
como docente na universidade (26,4%):
Eu fui vítima de assédio sexual na Universidade. Mas eu falei, no último ano. No primeiro não pude
falar, porque foi o primeiro ano mas depois, passou o segundo, passou o terceiro e cheguei ao
quinto, que já não tinha mais nada a ver, falei e verifiquei que havia mais gente. Mas fui vítima uma
vez, não me voltou a apanhar. (…) O assédio, o meu foi directo. Primeiro fui para tirar dúvidas e a
pessoa começou a apalpar-me por aqui a cima. E eu, tive que sair da sala, não é? E a partir daí, o
homem não me pôde ver mais e eu também não o posso ver, onde eu entro o homem não sabe
onde se há-de meter. (…) Prejuízo psicológico? Sei que nunca mais pude entrar naquele gabinete,
nunca mais pude tirar dúvidas com o homem (Ep41, p.1183).

De acordo com os professores, nas escolas secundárias o assédio é pouco frequente e
quando existe é mais sedução de alunas para professores do que vice-versa (13,8%).
A maior parte dos professores (86,2%) referiu como reacções das pessoas que sofrem
assédio sintomas de stress, medo, falta de controle, dificuldade de concentração, insónias,
depressão e diminuição da motivação para o trabalho e para os estudos.
Embora o assédio sexual no local de trabalho seja menos chocante que a violação e o
incesto, é também uma forma de abuso sexual, que de acordo com o que os professores
pensam deve ser combatida. Segundo Masters, Johnson, Kolodny (1992) trata-se de assédio
sexual quando o “chefe” alicia a mulher ou o homem com promessas de aumentos salariais ou
de promoções na empresa, caso ela seja condescendente com as suas propostas sexuais.
Também pode, pelo contrário, para a obrigar a ceder aos seus pedidos, retaliar despedindo-a,
despromovendo-a ou não a promovendo, diminuindo o seu salário, fazendo avaliações negativas
do seu desempenho ou tornando as condições de trabalho desagradáveis. Karjane, Fisher,
543

Cullen (2002) referem várias investigações em alunos universitários em que a mulher, em
particular, enfrenta um alto risco de vitimização sexual como tentativas de violação ou violação
ou assédio.

4.2.2.5. Outros problemas sexuais discutidos actualmente nos mass media: Disfunções
sexuais e terapias associadas
Quando algum ou vários dos aspectos da saúde sexual do par falham ou são insuficientes,
o nível de satisfação sexual do par ou de um deles pode ver-se diminuído, mesmo quando não
existem evidências de problemas ou dificuldades que afectem o funcionamento sexual de forma
mais específica e concreta. Pelo contrário um bom funcionamento destes aspectos facilita em
grande medida a resolução de possíveis dificuldades sexuais funcionais o que as torna
insignificantes. Do ponto de vista sexológico aos possíveis problemas que podem existir em
relação à inibição do desejo ou impulso sexual e/ou das mudanças psicofisiológicas que
acompanham a resposta sexual é dado o nome genérico de “disfunções sexuais”. Estas
disfunções podem ser dos seguintes tipos, atendendo às fases do ciclo de resposta sexual: (1)

fase do desejo - desejo sexual inibido e desejo sexual hiperactivo; (2) fase de excitação - inibição
da excitação sexual feminina; disfunção eréctil; (3) fase do orgasmo - ejaculação precoce;
ejaculação retardada; ausência de ejaculação; orgasmo prematuro na mulher; orgasmo
retardado na mulher; ausência de orgasmo na mulher; (4) disfunções que não supõem a inibição

de uma fase concreta da resposta sexual - dispareunia no homem e na mulher; vaginismo na
mulher e aversão sexual (ver por exemplo, Gomes, Albuquerque, Nunes (coord.), 1987; Fonseca,
Soares, Vaz (coord.), 2003; Zapiain,1997)
Na opinião dos professores entrevistados em Portugal a procura de ajuda para resolver
problemas associados a disfunções sexuais não é frequente a não ser quando a situação já é
muito prolongada. Apenas dois professores referiram que os casais falam sobre isso e procuram
ajuda médica, 85,1% referiu que geralmente os homens e as mulheres escondem do parceiro
enquanto é possível, 4,6% pensava que muitas vezes são as mulheres que procuram a ajuda da
sua ginecologista para as disfunções sexuais dos maridos ou namorados, 82,8% considerou que
os homens só procuram ajuda médica quando a situação já é muito prolongada e está a colocar
em perigo a relação amorosa e que as mulheres procuram a ajuda da ginecologista nas
consultas de rotina.
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A percepção que os professores tinham é que as causas das disfunções sexuais são
fundamentalmente o stress e cansaço (88,5%), a ansiedade na relação sexual (78,2%) e
problemas nas relações amorosas (70,1%). Uma pequena parte ainda referiu como possível
causa, os problemas cardíacos (12,6%).
As disfunções sexuais que afectam os Portugueses são, na opinião dos professores as
seguintes: impotência (disfunção eréctil) (88,5%); ejaculação prematura, especialmente nos
adolescentes (85,1%); atraso na ejaculação (17,2%); dores durante a relação sexual (dispareunia)
(41,4%); contracção dos músculos que rodeiam a vagina o que impede a penetração e a torna
difícil e dolorosa (vaginismo) (20,7%); disfunção sexual geral na mulher (inibição do desejo e da
excitação e ausência de orgasmo) (32,2%) e incapacidade de atingir o orgasmo nas relações
sexuais (anorgasmia) (46,0%).
Os médicos também falaram sobre as disfunções sexuais a propósito das perguntas feitas
pelos adolescentes e dos casos médicos que lhe apareciam nas consultas:
Fala-se muito sobre esse assunto devido ao viagra. A certa altura surgiram estas perguntas: se o
viagra tinha indicações para a performance sexual nos jovens; se um miúdo depois de dar a primeira
precisa de mais potência para dar a segunda, ou a terceira; se pode tomar viagra? O mais
importante num rapaz adolescente é a impotência. É o medo de falhar, se não falhar óptimo, mas se
falhar será que o viagra estará indicado ou não e quais são as contra-indicações? É claro que o
viagra quando surgiu no mercado foi para o tratamento de situações de impotência, não é para
aumentar a potência. Nós sabemos que em situações normais o viagra aumenta a performance do
acto, mas não podemos transmitir isso a um adolescente. (Eméd03, p. 2334).

Quando este estudo estava a ser feito tinham começado há pouco tempo a ser divulgados
na televisão spots a incentivar os homens a procurar o médico por problemas sexuais. Segundo
Soares (2003) uma publicação de 1982, reflectindo a prática da terapia sexual no Serviço de
Psicoterapia Comportamental do Hospital Júlio de Matos, Albuquerque e Pego compararam as
causas mais frequentes de medo e ansiedade associadas às disfunções sexuais, referidas por
homens e mulheres frequentadores da consulta de Sexologia e verificaram diferenças
acentuadas: 80% dos homens referia medo do fracasso e inferioridade comparando com 45%
das mulheres; nenhum homem manifestou medo de uma gravidez enquanto 10% das mulheres
o referiram; as fantasias homossexuais eram manifestos focos de ansiedade em 20% dos
homens e apenas 4% das mulheres. Um maior número das mulheres referia a associação do
sexo ao pecado e à culpa enquanto 35% dos homens referia o mesmo. A autora também refere
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um estudo de 2001 realizado por Monteiro que mostra uma maior aproximação entre as
preocupações dos homens e mulheres na população universitária: 56,2% dos homens e 43,8%
das mulheres indicaram sentir ansiedade durante o coito; 60% dos homens e 40% das mulheres
mostraram preocupação com o prazer do outro; 40% dos homens e 60% das mulheres tinham
medo de anomalias na genitalia e os homens mostravam mais preocupações com a gravidez
(55,3%) do que as mulheres (44,6%).
4.2.2.6. Dilemas sexuais dos adolescentes e sistema de apoio à sua saúde sexual
Esta secção terá dois focos de análise. O primeiro está relacionado com a percepção dos
professores sobre os dilemas afectivo – sexuais dos adolescentes. O segundo está relacionado
com a percepção que os professores têm sobre o sistema de apoio à saúde sexual dos
adolescentes.
4.2.2.6.1. Dilemas sexuais dos adolescentes
No discurso dos professores sobre os dilemas sexuais dos adolescentes emergiram três
categorias de análise: (1) principais dilemas dos adolescentes; (2) dilemas na vida afectivo –
sexual que lhes provocavam sentimentos de culpa; e (3) origem da culpa (quadro 4.28).
Quadro 4.28: Percepção dos professores sobre os dilemas sexuais nos adolescentes e adultos (N=87)
(1) Principais dilemas sexuais dos adolescentes
Quando está certo ter a primeira relação sexual.
Se deve ou não falar sobre sexo seguro com o(a) parceiro(a).
Se deve ou não correr o risco de trazer contraceptivos para casa.
Os maiores dilemas dos adolescentes não são os dilemas sexuais mas conseguir entrar para
a universidade e arranjar o primeiro emprego.
Conseguir ser aceite pelo grupo e estar integrado no grupo.
Se deve ou não ter relações sexuais para não perder o namorado.
Conflito com os pais.
(2) Dilemas na vida afectivo - sexual que provocam sentimentos de culpa
Infidelidade.
Falta de sinceridade.
Ter relações sexuais antes do casamento.
Masturbação.
Sexo oral.
Ter disfunções sexuais (estar impotente, frígida...).
O parceiro(a) ter disfunções sexuais (estar impotente, frígida...).
Gravidez não desejada.
(3) Origem da culpa.
Ir contra os valores da religião.
Ter sido educado a ter como princípio que os órgãos genitais são repugnantes.
Ter sido educado a ter como princípio que viver a sexualidade "a um" é ir contra a natureza.
Falta de respeito por si próprio e pelo outro.
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85
76
77

97,7
87,4
88,5

8
7
27
7

9,2
8,0
31,0
8,0

82
82
63
54
41
22
16
49

94,3
94,3
72,4
62,1
47,1
25,3
18,4
56,3

72
54
57
58

82,8
62,1
65,5
66,7

Na opinião da maior parte dos professores os adolescentes Portugueses têm três dilemas
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sexuais principais: “quando está certo ter a primeira relação sexual” (97,7%); se “deve ou não
falar sobre sexo seguro com o(a) parceiro(a)” (87,4%) e se “deve ou não correr o risco de trazer
contraceptivos para casa” (88,5%). Uma percentagem bastante menor de professores
considerou que a maior parte dos adolescentes tinha também os seguintes dilemas: “se deve ou
não ter relações sexuais para não perder o namorado” (31,0%); “se vai conseguir entrar para a
universidade e arranjar o primeiro emprego” (9,2%); “se vai conseguir ser aceite pelo grupo e
estar integrado no grupo” (8,0%) e os “conflitos com os pais” (8,0%).
Segundo os professores os dilemas da vida afectivo – sexual dos adolescentes que
provocam sentimentos de culpa estão relacionados com as relações interpessoais, o
comportamento sexual e a gravidez não desejada. Em relação à primeira foi identificado como
levando a sentimentos de culpa: a “infidelidade” (94,3%) e a “falta de sinceridade” (94,3%) nas
relações amorosas e de amizade. Nos adultos acrescentaram “ter disfunções sexuais” (25,3%) e
“o parceiro(a) ter disfunções sexuais, tais como estar impotente ou estar frígida” (18,4%).
Os comportamentos sexuais que os professores percepcionaram como levando os
adolescentes a terem sentimentos de culpa foram: ter relações sexuais antes do casamento
(72,4%); a masturbação (62,1%) e o sexo oral (47,1%). A gravidez não desejada foi identificada
como levando a sentimentos de culpa por 56,3% dos professores. Na opinião dos professores a
origem dos sentimentos de culpa associados às relações interpessoais e à gravidez não desejada
é os adolescentes sentirem que não se respeitaram a si próprios nem ao(à) parceiro(a) (66,7%).
A origem dos sentimentos de culpa relacionados com o comportamento sexual está relacionada
com o factos dos alunos sentirem que estão a ir contra os valores da religião (82,8%), terem sido
educados a ter como princípio que os órgãos genitais são repugnantes (62,1%) e, em relação à
masturbação, é também terem sido educados a ter como princípio que viver a sexualidade “a
um” é ir contra a natureza (65,5%).
Na realidade, duas das mensagens principais que os professores referiram que foram
passadas nas suas actividades ou projectos de educação sexual vão de encontro aos dilemas
que a maior parte dos professores assinalou que os adolescentes viviam, isto é: “masturbação,
fantasias sexuais e pensar em sexo” e “ter relações sexuais na adolescência”. No entanto,
embora os professores tenham reconhecido vários aspectos do comportamento sexual como um
dilema para estes alunos, os seus projectos quase não trabalharam ou trabalharam muito pouco
esta dimensão educativa. Praticamente reduziram-na à mensagem que “devem esperar para ter
sexo só quando forem mais velhos, mas se não esperarem, devem tomar a pílula e usar o
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preservativo” (ver ponto 4.2.1).
4.2.2.6.2. Sistema de apoio à saúde sexual dos adolescentes
As pessoas com quem os adolescentes conversam sobre sexo, contracepção e problemas
das relações amorosas referidas pelos professores, foram, por ordem decrescente do número de
vezes que foram referidas, as seguintes: amigos do mesmo sexo (100%); professores (98,9%);
técnicos de saúde (médicos e enfermeiros) (69,0%); pais (36,8%); psicólogo da escola (19,5%);
namorado(a) (14,9%); amigos do sexo oposto (11,5%) e professor do Apoio Educativo (2,3%)
(quadro 4.29).
Quadro 4.29: Percepção dos professores sobre o sistema de suporte para a saúde sexual dos adolescentes
(N=87)
(1) Com quem conversam os adolescentes sobre sexo, contracepção e problemas das
relações amorosas.
Com os amigos do mesmo sexo.
Com os amigos do sexo oposto.
Com o namorado(a).
Com os pais.
Com os professores.
Com os técnicos de saúde.
Com o psicólogo escolar.
Professor do Apoio Educativo
(2) Onde recorrem os alunos para tirar dúvidas sobre sexualidade
Projectos de educação sexual.
Gabinete de apoio aos adolescentes na escola.
Consulta jovem nos Centros de Saúde e no Instituto Português da Juventude.
Algumas actividades promovidas pela Associação para o Planeamento Familiar (APF) ou pela
Comissão Nacional de Luta contra a SIDA (CNLCS).
Algumas actividades promovidas pelas empresas que publicitam pensos higiénicos
Bibliotecas (livros, filmes).
Internet.
Panfletos.
(3) Serviços de saúde sexual a que os adolescentes recorrem
Consulta Jovem nos Centros de Saúde.
Consulta Jovem no IPJ.
Gabinete de atendimento a adolescentes na escola.
Linhas telefónicas.
Não recorrem.
(4) Razões porque recorrem os adolescentes aos Serviços de Saúde Sexual
Fazer exames ginecológicos.
Iniciar e manter a contracepção.
Tirar dúvidas sobre planeamento familiar.
Tirar dúvidas sobre o desenvolvimento sexual biológico ou psicossexual em geral.
DSTs.
Medo de estar grávida ou gravidez não desejada.
(5) Razões porque não recorrem os adolescentes aos Serviços de Saúde Sexual
Medo que os pais descubram que são sexualmente activos.
Medo que pensem que estão a querer iniciar a vida sexual.
Medo que pensem que têm alguma DSTs.
Não conhecem.
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97,7
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Na opinião dos professores, os alunos tiram as dúvidas que possuem sobre sexualidade
recorrendo às seguintes fontes: panfletos (83,9%); biblioteca (livros e filmes) (80,4%); Internet
(75,8%); Consulta jovem nos Centros de Saúde e no Instituto Português da Juventude (46,0%);
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actividades promovidas pelas empresas que publicitam pensos higiénicos (41,3%); projectos de
educação sexual (33,3%); Gabinete de Apoio aos Adolescentes na Escola (24,1%) e algumas
actividades promovidas pela Associação para o Planeamento Familiar (APF) ou pela Comissão
Nacional de Luta Contra a SIDA (CNLCS) (18,4%).
Oitenta e cinco por cento dos professores pensava que os alunos não recorriam aos
serviços de saúde sexual. Nos poucos alunos que recorrem as esses serviços, os professores
achavam que recorrem à Consulta Jovem nos Centros de Saúde (85,1%), ao Gabinete de
Atendimento a Alunos na Escola (31,0%), à Consulta Jovem no IPJ (21,8%) e às Linhas
Telefónicas de Ajuda (5,7%).
Os professores pensavam que a maior parte dos alunos recorria aos Serviços de Saúde
Sexual pelas seguintes razões: medo da rapariga estar grávida ou saber que tem uma gravidez
não desejada (74,7%); medo de estarem infectados com uma DST (69,0%); iniciar e manter a
contracepção (67,8%); tirar dúvidas sobre planeamento familiar (47,1%); tirar dúvidas sobre o
desenvolvimento sexual biológico ou psicossexual, em geral (35,6%) e fazer exames
ginecológicos de rotina (31,0%).
Por outro lado, pensavam que a maioria dos adolescentes não recorria a esses Serviços
porque tinha medo que os pais descobrissem que são sexualmente activos (97,7%); medo que
pensem que estão a querer iniciar a vida sexual (97,7%); medo que pensem que têm alguma
DST (78,2%) ou não recorrem a eles porque não sabem que existem (65,5%). Os médicos
entrevistados falaram da Consulta Jovem no Centro de Saúde onde os professores disseram que
os alunos recorriam mais:
Em primeiro lugar é necessário eles saberem que estas consultas existem. Noto que as meninas agora
com a abertura de Centros de Apoio, tais como, o Instituto Português da Juventude e de alguns
Gabinetes de Apoio aos Jovens em algumas escolas, têm mais informação e ao mesmo tempo mais
apoio. (Eméd04, p. 2341). Nós temos uma consulta que funciona, penso que três dias por semana,
em que eles podem vir, é totalmente gratuita, é anónima, não precisa de cartão nem nada, podem vir
sozinhos ou em grupo, podem vir os namorados… Essa informação é dada nas escolas, está
divulgada....(Eméd01, p.2308).

Os médicos falaram sobre os objectivos que levavam os adolescentes às suas consultas e
o tipo de preocupações que expunham. Os principais objectivos são começar a fazer
planeamento familiar, tirar dúvidas sobre prevenção de infecções de transmissão sexual e
procurar ajuda quando engravidam sem o desejar:
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Os adolescentes que não vêm aqui provavelmente tomam a pílula sem acompanhamento médico com
medo de serem descobertos pelos pais. Mas não tenho a certeza. Os que vêm à consulta, vêm antes
de começarem a ter relações sexuais. (…) Quando os namorados querem fazer planeamento familiar
os rapazes vêm ao centro de saúde (…) nos namorados neste momento isso é o normal. Vêm sempre
sim, isso é um padrão que mudou completamente, embora não saiba se é por imposição dos dois ou
se acham que deve ser para mostrar-se (…) Vem a rapariga sozinha, à posterior. Engravidou tem
que… agora quando são eles que propõem a questão, nós temos que fazer o planeamento, temos
que dizer como evitamos as doenças, saber como se toma a pílula. Vêm os dois, se acham que devem
vir. Quer ele, quer ela fazem muitas questões. (Eméd06, p.2393).

Alguns médicos também falaram das barreiras que os adolescentes enfrentam para
aceder a esta Consulta Jovem, nomeadamente, o medo de serem vistas por alguém conhecido,
medo que os pais descubram ou medo que o médico recrimine.
Num estudo realizado por Aarons e Jenkins (2002) todos os jovens preferem clínicas na
escola para a educação sexual e serviços relacionados. Mas a realidade, é que tal como neste
estudo, muitas pessoas em vários países recebem a educação sexual informalmente através dos
pares, televisão, revistas e livros. Kakavoulis (2001) verificou que na Grécia os adolescentes
parecem recolher informação de materiais escritos (livros, revistas, etc.) (25%), televisão e vídeos
(20%), família (18,0%), amigos (17%), ambiente social (8%), experiências pessoais (6%) e escola
(5%). Segundo Van den Akker, Lees (2001) as raparigas vêem significativamente mais novelas e
lêem mais livros e revistas que os rapazes que, por sua vez, têm mais probabilidade de
participar em desportos, andar às voltas nas ruas e frequentar zonas divertidas.
Allen (2001) distingue as fontes descritas pelos professores nesta investigação, tais como
amigos (do mesmo sexo ou do sexo oposto), pais, professores, técnicos de saúde, psicólogo
escolar, educação sexual, livros, revistas, etc, como “conhecimento prescritivo”. Este tipo de
conhecimento é constituído pelo conhecimento que inclui qualquer informação sobre actividade
sexual adquirida a partir de outras fontes para além da experiência pessoal. Nesta definição, “ser
conhecedor” sobre actividade sexual significa ter um “controlo intelectual de coisas sexuais”
obtido através de fontes secundárias em vez de obtido pela experiência pessoal (fonte primária).
Na sua investigação sobre a diferenciação dos tipos de conhecimento das fontes secundárias
emergiram duas conceptualizações de conhecimento. A primeira refere-se ao conhecimento que
informa sobre os perigos sexuais como as DSTs, gravidez não planeada, SIDA e violência sexual.
O sentido social subjacente a esta construção, é um tipo de conhecimento sexual que é clínico,
científico e moralmente sancionado. A segunda conceptualização do conhecimento derivado das
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fontes secundárias descreve a experiência vivida na actividade sexual e detalhes desta
interacção. Em vez do conhecimento sobre DSTs, contracepção e mecanismos de concepção,
esta informação é centrada num discurso mais pessoal de sentimentos emotivos e corporais que
consistem no desejo e na atracção e nas formas como eles são activados, também como, no
que é a actividade sexual e como é que as pessoas se envolvem nela. Este conhecimento foi
conceptualizado por Allen como “discurso do erótico”, onde erótico significa “preocupações,
despertar do desejo sexual ou dar prazer sexual”.
Na sua investigação, na construção do seu conhecimento sexual dos jovens o “discurso do
erótico sexual” parece ter prioridade sobre o “discurso oficial”. Além disso, o facto dos jovens do
seu estudo acharem os “amigos” como uma fonte de conhecimento sexual muito útil, levou-a a
colocar a hipótese de que os amigos sejam consultados sobre assuntos de sexualidade, porque
lhes proporcionam a informação que falta sobre o erótico sexual e porque a intimidade que
existe entre eles também permite que haja menos probabilidade dessas perguntas serem
embaraçantes.
O novo milénio está a proporcionar outra fonte de informação para toda a gente que foi
sistematicamente referida pelos professores neste estudo: a Internet. A internet tem um número
cada vez maior de sites especificamente para a educação sexual de todas as idades. Goldman,
Bradley (2001) apresentaram uma selecção relevante de um conjunto desses sites. Na opinião
destes investigadores, os currículos das escolas estão orientados para o futuro e para as
competências de aprendizagem ao longo da vida e estão focados na aprendizagem individual,
nos lugares onde os próprios alunos vivem e de acordo com os seus interesses pessoais. No
entanto, os níveis universitários já se estão a tornar auto-construídos para serem compatíveis
com a diversidade e a incerteza das futuras necessidades de emprego. Neste sentido, partiram
de dois pressupostos principais em relação à tecnologia de informação: (1) é compatível com a
nova linguagem das ciberpalavras: discurso contemporâneo com informações condensadas; (2)
acompanha uma das principais mudanças na educação, isto é, a aprendizagem pode ocorrer em
qualquer altura, em vez de em períodos de tempo pré-determinados como nas escolas
convencionais, tornando a educação cada vez mais individualizada, auto-determinada, autofocada e auto-dirigida. Além disso, a Internet é muito mais difícil de censurar que os meios
tradicionais de educação na escola, bibliotecas ou casa. A aprendizagem individual com
multimédia, tal como CD, vídeo, DVD, computadores e filmes tem sido visto pela UNESCO como
um dos instrumentos de aprendizagem mais importantes do futuro. A Internet tem como
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benefícios a privacidade pessoal, acesso a grande quantidade de informação, disponibilidade de
24 horas, entrar a partir de qualquer local do mundo, ser individualizada, ser instantânea e os
dados não serem caros. O acesso está relacionado com as competências tecnológicas e de
literacia do utilizador. Por isso o professor ou o amigo que ajuda o adolescente a aceder,
interpretar e utilizar esta fonte de informação tem uma papel essencial na educação sexual.

4.2.2.7. Associações entre as opções metodológicas dos professores e médicos e/ou
psicólogos que com eles colaboraram e as suas concepções sobre a sexualidade dos jovens
Esta investigação confirma os resultados encontrados nas várias investigações referidas e
desenvolve novas noções de barreiras para uma educação sexual orientada para a acção e
participação eficaz.
a) Relações interpessoais e igualdade entre os sexos
De acordo com os estereótipos descritos, o rapaz adolescente tem que estar orientado
para atingir os seus objectivos a curto termo, ser competidor, independente, auto-confiante,
sexualmente conhecedor e experiente e se emergem características opostas a sua
masculinidade é colocada em questão. Além disso, um rapaz que mostra características ou
interesses “femininos” é visto suspeitamente como um potencial homossexual. As raparigas
adolescentes, por outro lado, foram vistas como intuitivas, gentis, emocionais, sensíveis,
compreensivas, tolerantes, que gostam de conversar e amar e que são estudiosas. As
características de submissão, dependência ou de baixa auto-confiança foram apenas descritas
para as mulheres Portuguesas adultas (ver ponto 4.2.2.1.1). Esta percepção também foi referida
nas aulas de educação sexual quando os rapazes usavam a sua imagem de “macho” para
responder com brincadeiras ao material apresentado (ver ponto 4.2.1.1.2).
No entanto, a identidade de género e estereótipos de género, só foram trabalhados num
grupo muito reduzido de escolas em qualquer nível de escolaridade (17,0% no 3º ciclo, 13,3%
no ensino secundário e 20,0% no 3º ciclo e ensino secundário em simultâneo) e nunca foram
identificados como um objectivo a atingir ou problema a resolver. Apesar disso, num número
muito reduzido de escolas, uma das mensagens passadas nas actividades ou projectos de
educação sexual foi que a discriminação de género era imoral ou errada (ver pontos 4.2.1.2.1;
4.2.1.2.2; 4.2.1.2.3). Nas visões que os professores tinham para a educação sexual no futuro,
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os papéis de género e os fenómenos de discriminação social baseados nos papéis de género
(feminismo, machismo e sexismo) deveriam ser trabalhados antes do 3º ciclo (40,2%), no 3º
ciclo (69,0%) e ensino secundário (71,3%). A maior parte dos professores sentia que tinha uma
preparação suficiente a boa para tratar esses temas.
Estes factos, mostram que é necessário criar condições para que alunos e professores
identifiquem esta barreira dos estereótipos de género na sociedade ou, mais especificamente, do
“machismo” na sala de aula, e criem visões para desenvolver acções futuras que visem clarificar
a sua construção pessoal da identidade e papéis de género e trabalhar as condições de vida e
estilos de vida de maneira a ultrapassar este problema.
b) Desenvolvimento psicossexual na puberdade
Quando é dada prioridade ao conhecimento que a escola pensa que é importante em vez
de dar ao conhecimento experiencial baseado nas práticas e nas crenças dos alunos, o
conhecimento é muitas vezes visto como útil e necessário mas inapropriado na perspectiva
temporal. Esta falta de relevância da educação sexual tem sido vista em estudos quantitativos
que mostram que para as raparigas mais novas são as amigas, como oposto à escola, que
foram a fonte de informação mais comum. Uma revisão recente sobre a eficácia da educação
sexual enfatiza a necessidade de considerar a idade e a experiência dos alunos como uma
componente essencial da educação sexual (Kirby, 1997). Neste estudo, a maior parte dos
professores percepcionou como principais preocupações dos jovens adolescentes as grandes
mudanças biofisiológicas e a aquisição da nova capacidade reprodutiva (tamanho do pénis e do
seio e a menstruação); imagem corporal; o despertar do auto e hetero-erotismo e o
comportamento sexual (masturbação e “petting” – carícias, abraços e beijos; toque nos seios,
pénis e vagina ou masturbação mútua sem chegar à relação sexual); o primeiro namoro; a
tensão nas relações com os pais, com o sexo oposto (pela possibilidade de haver atracção
sexual) e com o mesmo sexo (por competição ou medo da homossexualidade) e a influência do
grupo de amigos (ver ponto 4.2.2.1.2).
As mudanças biofisiológicas associadas à puberdade e a morfologia e fisiologia do sistema
reprodutor fazem parte do currículo obrigatório de Ciências do 3º ciclo e os professores referiram
sempre que este tipo de preocupações acima indicadas também eram manifestadas na escola e
lá esclarecidas pelo professor e, muitas vezes, por médicos ou enfermeiros. No entanto, a
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imagem corporal, o comportamento sexual e as relações interpessoais, nomeadamente, a
influência do grupo de amigos foram pouco trabalhadas nas actividades ou projectos de
educação sexual em qualquer nível de ensino. Além disso, melhorar a comunicação interpessoal
oral, a assertividade e a resistência à pressão, negociar e lidar com conflitos verbais e optimizar
a comunicação não verbal só foi considerado como um objectivo da educação sexual realizada,
por 44,7% dos professores no 3º ciclo, 53,3% do ensino secundário e 75,0% dos professores
envolvidos em simultâneo no 3º ciclo e ensino secundário. Da mesma maneira, clarificar os
valores e atitudes pessoais face ao comportamento sexual só foi considerado como um objectivo
da educação sexual por 38,3% dos professores do 3º ciclo, 46,7% do ensino secundário e 50,0%
do 3º ciclo e ensino secundário. As mensagens relacionadas com a masturbação como um
assunto pessoal foram referidas por um grande número de professores, no entanto, as
mensagem sobre “petting “ foram referidas por um número muito reduzido de professores (ver
pontos 4.2.1.2.1; 4.2.1.2.2; 4.2.1.2.3).
Nas visões dos professores para o futuro, as preocupações dos alunos sobre o despertar
da maturidade sexual, que eles percepcionaram anteriormente, deverão ser trabalhadas
principalmente no 3º ciclo (ver quadro 4.27, área 2) e a maior parte deles sentiu-se com uma
preparação suficiente a boa para tratar a maior parte desses temas. Também na visão dos
professores, as competências interpessoais e de comunicação e as relações interpessoais
deverão ser trabalhadas preferencialmente no 3º ciclo e ensino secundário (ver quadro 4.27,
áreas 3 e 4) e a maior parte deles também se sentiu com uma preparação suficiente a boa para
as trabalhar.
De facto, esta investigação mostra que nesta área da educação sexual só é necessário
criar condições nas escolas para que os professores coloquem em prática as suas visões e
melhorem a sua preparação nos tópicos em que sentem mais dificuldades.
c) Namoro na adolescência
Na investigação descrita por Walker (2001), a aprendizagem mais útil sobre sexo foi
descrita pelos adolescentes por ser experiencial. As aulas de educação sexual foram vistas por
alguns como úteis, mas mesmo os adolescentes que estavam entusiasmados com elas
pensavam que era necessário mais, com mais discussão das relações amorosas e poucas fichas
de trabalho. Com o risco de sobregeneralizar, o investigador referiu que parece que embora os
rapazes de 11 e 12 falem das raparigas em termos de desorientação, gradualmente tornando-se
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em machos fanfarrões, a partir dos 16 progressivamente aumenta a intimidade com as
raparigas e falam delas com mais respeito. É possível para um rapaz de 11 ou 12 anos ter uma
namorada num sentido puramente nominal. Os rapazes levemente mais velhos podem ter
namoradas por algumas semanas (ou mesmo dias), por vezes, a fase caracterizada pelo medo
da rejeição do par com alegada confusão sobre a motivação das raparigas só termina quando
emergem relações mais duradouras. As relações seguras com uma rapariga trazem confiança,
mas alguns rapazes encontram-se a si próprios a pensar se querem gastar o tempo com ela ou
com os seus amigos rapazes. Para os rapazes mais velhos ter uma namorada traz um sentido
de libertação pessoal: ter alguém que os ouvirá. A aparência pessoal é vista como uma
componente vital para arranjar uma namorada e é colocado muito cuidado nas roupas, estilos
de cabelo e em alguns caso na modelação do corpo. Todavia pode ser que estes
comportamentos que têm como intenção tornar os rapazes capazes de encontrar raparigas e as
impressionar, tal como o consumo de álcool e de droga, fumar, ter acesso a pubs e clubes
corram contra as políticas de educação para a saúde. E a necessidade de dinheiro pode pôr os
rapazes em confronto com a lei.
Neste estudo, os professores percepcionaram o namoro entre os adolescentes como
“curtir”, “andar” ou “namorar” o que implicava respectivamente um maior grau de
continuidade, compromisso e intimidade sexual, sendo o “namoro” mais frequente no ensino
secundário. Quem influenciava mais na escolha do(a) namorado(a) eram os amigos do mesmo
sexo. As expectativas face às atitudes e comportamento sexual no namoro não coincidem com
as atitudes e comportamentos que realmente eles têm. A principal diferença encontrou-se na
altura em que queriam ter e têm realmente relações sexuais. Na opinião do maior número de
professores, a maior parte dos rapazes espera ter a primeira relação sexual com o parceiro
como uma transição gradual para o prazer sexual, independentemente da estabilidade da
relação (96,6%), mas têm relações sexuais quando há estabilidade na relação (o que geralmente
significa 2 ou 3 meses), independentemente da idade (64,4%). A maior parte das raparigas quer
ser virgem até ao casamento (33,3%) ou esperar para ter sexo só quando forem jovens adultas e
a relação for estável (41,4%), mas têm relações sexuais quando a relação é “estável”, em
qualquer idade (63,2%). As principais pressões para os rapazes terem sexo são os amigos do
mesmo sexo (95,4%) e os meios de comunicação de massa (52,8%) e para as raparigas são o
namorado (93,1%) e os meios de comunicação de massa (52,9%) (ver ponto 4.2.2.1.3).
Esta realidade percepcionada pelos professores chama a atenção para três factores chave
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a incluir na educação sexual: razões por que os adolescentes não agem de acordo com as
expectativas que têm; análise crítica das fontes de pressão identificadas no sentido de promover
atitudes e comportamentos sexuais saudáveis e a amizade, o amor, a paixão e a sedução nas
relações interpessoais. Estes tópicos mais relacionados com o namoro na adolescência foram
muito pouco focados nas actividades dos projectos de educação sexual.
Aprender a lidar com a pressão para ter sexo (19,1% no 3º ciclo; 40,0% no secundário;
65,0% no nível misto), aprender a lidar com as consequências de ser sexualmente activo (17,0%
no 3º ciclo, 46,7% no secundário; 35,0% no nível misto), o prazer sexual (17,0% no 3º ciclo;
46,7% no secundário; 10,0% no nível misto) ou a resposta sexual humana (2,1% no 3º ciclo,
6,7% no secundário; 5,0% no nível misto) foram tópicos trabalhados em poucas escolas, apesar
de serem tópicos sugeridos nas Linhas Orientadoras Portuguesas e de outros países (ver pontos
4.2.1.2.1; 4.2.1.2.2; 4.2.1.2.3).
O prazer sexual, a paixão, o enamoramento, o apego, a atracção e a resposta sexual são
aspectos da educação sexual incluídos explicitamente nas Linhas Orientadoras Nacionais ou
Programas Nacionais de Espanha, Suécia, Estados Unidos da América, Quebeque (Canadá) e
Portugal. Aprender a lidar com a pressão para ter sexo e proporcionar formação em literacia nos
meios de comunicação de massa para ajudar os indivíduos a identificarem e desconstruírem as
mensagens sexuais que são comunicadas por eles são dois aspectos referidos nas Linhas
Orientadoras Nacionais de todos os países analisados (ver capítulo II, ponto 2.5).
Nas visões dos professores para o futuro, o tópico “a amizade, o amor, paixão e sedução”
deverá ter tratado no 3º ciclo e ensino secundário. Em relação ao comportamento sexual a
virgindade e o celibato deverão ser tratados no 3º ciclo e no ensino secundário, mas os outros
aspectos do comportamento sexual, tais como, as zonas erógenas e resposta sexual (72,4%) e
as posições de coito e práticas sexuais (34,5%) só deverão ser tratados no secundário. Cerca de
metade dos professores considerou que o seu grau de preparação para trabalhar estes temas
era apenas suficiente.
A falta da dimensão do prazer na educação sexual, já referida a propósito da puberdade,
pode ser operacionalizada como uma barreira que impede os adolescentes de aplicarem no diaa-dia o que aprendem na educação sexual de maneira a viverem a sua vida sexual de acordo
com as suas expectativas. Urge formar mais cientifica e pedagogicamente os professores para os
habilitar a tratar estes tópicos, se a escola assim o considerar, tendo em atenção o papel que
tem vindo a desempenhar a investigação, já referida, sobre “o discurso do erótico” na educação
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sexual.
Uma segunda barreira que emerge é a pressão exercida pelos meios de comunicação de
massa. A análise de anúncios, filmes (novelas) e programas da televisão apenas foi referida por
32,2% dos professores deste estudo como actividades incluídas na educação sexual e nunca foi
incluída como um tópico a tratar ou um objectivo a atingir. Este aspecto também deve ser
incluído na futura formação de professores. Um estudo de Coleman (referido por Van den Akker,
Lees, 2001) enfatiza que os retratos dos media contribuem para o comportamento do
adolescente e aponta a violência e a exploração sexual nos media, que são retratados como
relações interpessoais típicas, a ideologia de género construída culturalmente e as politicas da
família lá veiculadas como factores que moldam o comportamento do adolescente. A
investigadora chama a atenção que as mudanças das mensagens dos media defendendo mais
escolha e esbatendo os limites entre o que é e o que não é um comportamento aceitável, pode
ser incluída como fazendo parte das mudanças ambientais.
d) Prevenção da gravidez na adolescência
Este estudo mostrou que de acordo com a percepção dos professores, também há um
hiato entre o que os adolescentes acham correcto sobre a contracepção na adolescência e o que
na realidade acontece. Isso incluiu desejar fazer planeamento familiar (92,0%), ir a consultas
médicas para o fazer (89,7%) e falar de contracepção com o namorado(a) (92,0%) contra o facto
de não utilizarem nenhum método contraceptivo na primeira relação sexual (89,7%), embora
posteriormente comecem a usar o preservativo (46,0%) ou a pílula e o preservativo em
simultâneo (41,4%) (ver ponto 4.2.2.2). A primeira questão central na contracepção na
adolescência parece ser a primeira relação sexual.
A segunda questão central é trabalhar as determinantes sociais referidas por professores
e médicos que condicionam a utilização da pílula pelas meninas: (1) medo que os pais
descubram que tomam a pílula; (2) vergonha de ir à consulta jovem ou de planeamento familiar
ao seu Centro de Saúde, com medo de serem reconhecidos e avaliados negativamente pelos
vizinhos e amigos por serem ou estarem a pensar ser sexualmente activos; (3) vergonha de ir
comprar a pílula; (4) diferenças de género na responsabilidade pela contracepção; e (5) as
expectativas do papel de género trazidas para um encontro”.
Na realidade, nas actividades ou projectos já realizados foram trabalhados dois tópicos
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muito importantes que se têm que alargar às outras escolas: “aprender onde e como adquirir
contraceptivos” (59,6% no 3º ciclo, 33,3% no secundário, 80,0% no nível misto) e “aprender a
falar com o namorado sobre prevenção da gravidez e DSTs” (25,5% no 3º ciclo, 33,3% no
secundário, 50,0% no nível misto). Além disso praticamente todos os alunos dos professores
entrevistados ficaram com conhecimentos sobre contracepção e planeamento familiar” (95,7%
no 3º ciclo, 100% no secundário, 95,0% no nível misto) (ver pontos 4.2.1.2.1; 4.2.1.2.2;
4.2.1.2.3).
Nas visões dos professores para o futuro os tópicos anteriores foram considerados
importantes para o 3º ciclo e ensino secundário e a maior parte dos professores percepcionou-se
como tendo uma preparação suficiente a boa nos tópicos relacionados com as competências
interpessoais e de comunicação e boa a muito boa na componente científica da contracepção.
Nenhum deles teve como visão de trabalhar os determinantes sociais da contracepção (ver
ponto 4.2.1.4).
Assim o grande desafio que se coloca nesta área é a contracepção na primeira relação
sexual e criar condições para que os alunos realizem acções que trabalhem as determinantes
sociais da utilização da pílula acima assinaladas.
e) Prevenção do VIH/ SIDA e de outras doenças de transmissão sexual na adolescência
Tal como na prevenção da gravidez não desejada, este estudo mostrou que de acordo
com a percepção dos professores, também há um hiato entre o que os adolescentes acham
correcto sobre a prevenção de DSTs na adolescência e o que na realidade acontece. Os
adolescentes consideram que o que devem fazer é praticar sexo seguro durante o namoro
(93,1%) e falar sobre isso com o namorado(a) (92,0%), no entanto, geralmente na primeira
relação sexual não usam preservativo (88,5%) embora posteriormente o usem com a dupla
finalidade de prevenção de DSTs (90,8%) e como método contraceptivo (88,5%). O grande
dilema colocou-se em quem tem a responsabilidade da prevenção de DSTs. A maior parte dos
professores considerou que os adolescentes acham que a responsabilidade é do rapaz, porque o
preservativo é o método mais seguro e é ele que o usa (71,3%). Além disso, os professores
identificaram um conjunto de determinantes pessoais e sociais diferenciados por género, que
condicionam a utilização do preservativo. Nos rapazes foi fundamentalmente não quererem que
pareça que a relação sexual não foi espontânea mas planeada (88,5%) e não ponderarem as
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consequências da não utilização do preservativo (89,7%). Enquanto nas meninas a essas duas
determinantes acrescem outras, tais como, medo que o parceiro pense que ela é sexualmente
muito experiente (85,1%), medo que os pais encontrem os preservativos (90,8%) e vergonha de
os ir comprar (90,8%). (ver ponto 4.2.2.2).
Dois dos tópicos mais tratados na educação sexual foram os meios de transmissão e
prevenção do VIH/SIDA e de outras DSTs (91,5% no 3º ciclo; 46,7% no secundário; 75,0% no
nível misto) e como colocar o preservativo (85,1% no 3º ciclo; 40,0% no secundário; 85,0% no
nível misto). A responsabilidade na prevenção de DSTs foi falada por alguns professores quando
ensinaram a falar com o namorado sobre prevenção, no entanto, não foi um tópico muito
focado. Além disso, dois dos objectivos mais vezes referidos para a educação sexual foram:
aumentar o conhecimento sobre os meios de transmissão e de prevenção do VIH e outras ISTs
(93,6% no 3º ciclo; 53,3% no secundário; 70,0% no nível misto) e diminuir a discriminação como
resultado da não aceitação das diferenças físicas e morais, da orientação sexual ou da
seropositividade para o VIH (68,1% no 3º ciclo, 53,3% no secundário; 65,0% no nível misto) (ver
pontos 4.2.1.2.1; 4.2.1.2.2; 4.2.1.2.3).
Os professores mostraram que no futuro achavam importante trabalhar mais os tópicos
anteriores e consideraram importante ensinar onde fazer o teste de anticorpos para o VIH e
outras DSTs. A maior parte destes professores avaliou-se com uma preparação suficiente a boa
para trabalhar este temas (ver ponto 4.2.1.4).
Assim tal como para a contracepção, o grande desafio que se coloca nesta área é a
utilização do preservativo na primeira relação sexual e criar condições para que os alunos
realizem acções que trabalhem as determinantes pessoais e sociais da utilização do preservativo
acima assinaladas.
f) Orientação sexual
A maior parte dos professores considerou que os alunos discriminavam as pessoas com
orientação homossexual (ver ponto 4.2.2.3.1). A orientação sexual foi trabalhada por cerca de
metade dos professores em todos os níveis de ensino (44,7% no 3º ciclo; 46,7% no secundário e
50,0% no nível misto) e a maior parte dos professores referiu que nas suas escolas geralmente a
mensagem veiculada era de que se tratava de um assunto pessoal (ver pontos 4.2.1.2.1;
4.2.1.2.2; 4.2.1.2.3).
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Os professores consideraram que nos projectos de educação sexual no futuro, os alunos
do 3º ciclo e do ensino secundário deveriam compreender o que é a orientação sexual e
clarificar os seus valores pessoais sobre a homossexualidade. A maior parte dos professores
considerou que tinha um conhecimento suficiente a bom para tratar deste tema (ver ponto
4.2.1.4).
Douglas, Kemp, Aggleton, Warwick (2001) referiram que em Inglaterra o debate actual
sobre o conteúdo do programa compreensivo de educação sexual como parte da disciplina de
Educação Pessoal e Social e para a Saúde (Personal, Social and Health Education – PSHE), é
informado pelas novas orientações governamentais sobre educação sexual e para as relações e
também para as preocupações pré-existentes sobre bullying homofóbico, saúde sexual e saúde
mental. A recente política governamental inglesa reconheceu a necessidade de todas as escolas
se dirigirem ao bullying relacionado com a orientação sexual. A Circular 10/99 em Social

Inclusion: Pupil Support reitera a dúvida legal dos Gestores das escolas para tomar medidas de
prevenção sobre todas as formas de bullying entre os alunos e faz referência específica pela
primeira vez ao bullying relacionado com a orientação sexual. As preocupações emergentes
sobre a saúde mental e o bem-estar das lésbicas e gays jovens (incluindo elevado risco de
suicídio) proporcionam um futuro ímpeto para a discussão franca sobre a orientação sexual e o
prejuízo das pessoas jovens na escola. Tem sido sugerido que, por causa das reacções sociais e
dos pares adversas, os jovens gay e lésbicas podem estar em alto risco de problemas de saúde
mental.
g) Interrupção voluntária da gravidez (IVG)
A maior parte dos professores achou que os alunos consideram a interrupção voluntária
da gravidez imoral e errada (79,3%) (ver ponto 4.2.2.3.2). Na educação sexual os professores
referiram muito poucas vezes tópicos relacionados com o aborto. Alguns professores realizaram
actividades para os alunos clarificarem a atitude pessoal sobre o aborto (12,8% no 3º ciclo;
40,0% no ensino secundário; 40,0% no nível misto) e para ficarem a conhecer a Lei Portuguesa
sobre o aborto (2,1% no 3º ciclo; 13,3% no ensino secundário; 20,0%). No entanto, cerca de
metade dos professores referiram que durante a educação sexual eram passadas mensagens
sobre o aborto e a maior parte delas considerava o aborto como imoral e errado (ver pontos
4.2.1.2.1; 4.2.1.2.2; 4.2.1.2.3).
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No futuro, os professores pensam que na educação sexual no 3º ciclo (46,0%) e no ensino
secundário (85,1%) se deve explicar como é feito um aborto, quais são as leis e criar condições
para que os alunos clarifiquem os seus valores pessoais sobre o mesmo. A maior parte dos
professores avaliou-se com uma preparação suficiente a boa para tratar este tema (ver ponto
4.2.1.4).
Na realidade, este assunto é uma constante no domínio político do país e a proposta de
um novo referendo sobre a despenalização da interrupção voluntária da gravidez continua a ser
colocada na Assembleia da República.
h) Comercialização do sexo: prostituição e pornografia
Segundo a definição sociológica e legal, entende-se por prostituta uma pessoa que se
entrega indiscriminadamente às relações sexuais contra retribuição. A interpretação prática do
termo sublinha o facto da prostituta aceitar relações sexuais quase com qualquer um, estranho
ou conhecido, que se propõe pagar-lhe e quando o pagamento é em dinheiro, mais do que em
natureza ou favores (Kinsey, Pomeroy, Martin, 1972).
A maior parte dos professores considerou que os alunos discriminam a prostituição
(94,3%), no entanto, alguns médicos referiram o aparecimento das mesmas infecções
sexualmente transmitidas em grupos de jovens aparentemente amigos e nas suas namoradas,
ficando com a suspeita que os rapazes recorreram a prostitutas sem usar prevenção (ver ponto
4.2.2.3.3). Na educação sexual realizada, só alguns professores desenvolveram actividades para
a clarificação da atitude pessoal sobre a prostituição (4,3% no 3º ciclo e 15, 0% no nível misto)
(ver pontos 4.2.1.2.1; 4.2.1.2.2; 4.2.1.2.3). Na educação sexual no futuro, 64,4% dos
professores considerou que se deveria falar da prostituição em relação à prevenção e à
clarificação de valores e a maior parte avaliou-se suficientemente preparada ou bem preparada
para o fazer (ver ponto 4.2.1.4).
Segundo a percepção dos professores, a pornografia é procurada mais pelos rapazes do
que pelas raparigas (65,5%) por curiosidade (43,7%) e como uma fonte de informação sobre
sexualidade (92,0%). Na educação sexual realizada, a clarificação da atitude pessoal sobre a
pornografia e o erotismo foi tratada por um número muito reduzido de professores (4,3% no 3º
ciclo e 25,0% no nível misto). No futuro os professores acham que esse tema deve ser focado
no 3º ciclo (48,3%) e no ensino secundário (69,0%). Ninguém sabe quantas pessoas em Portugal
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fazem prostituição ou frequentam prostitutas. Pensa-se que tem vindo a acontecer um declínio
no uso dos serviços de prostitutas pelos jovens, porque nas gerações mais recentes os rapazes
têm mais probabilidade de se iniciarem sexualmente com as suas namoradas. Além disso, o
aumento das preocupações com a disseminação das doenças sexualmente transmitidas,
especialmente a SIDA, tem sido outro factor limitante no uso da prostituição (Rathus, Nevid,
Fichner, Rathus, 1993). Apesar destes factos, a prostituição continua a florescer não só nas
zonas urbanas como nas mais rurais ou do interior do país tornando pertinente a discussão do
tema na educação sexual, principalmente a nível de prevenção de DSTs.
i) Poder e violência sexual: abuso sexual de menores, incesto e assédio sexual
De acordo com a percepção que os professores têm sobre o que pensam os adolescentes
sobre o abuso sexual de menores há uma falta de conhecimento sobre as condutas físicas e de
exploração sexual que também são consideradas abuso sexual e existem falsos mitos sobre
quem comete os abusos sexuais (ver ponto 4.2.2.3.4). Na educação sexual já realizada apenas
alguns professores referiram que falaram com os alunos sobre o que fazer se eles ou os seus
amigos fossem violados ou sofressem abuso sexual (6,4% no 3º ciclo e 5,0% no nível misto) (ver
pontos 4.2.1.2.1; 4.2.1.2.2; 4.2.1.2.3). Na educação sexual no futuro, os professores referiram
que se devem ensinar aos alunos de todos os níveis de ensino “o que fazer se ele ou um amigo
sofrer abuso sexual” (41,4% antes do 3º ciclo; 77,0% no 3º ciclo e 66,7% no ensino secundário).
O incesto e o assédio sexual nunca foram focados na educação sexual já realizada nem foram
referidos especificamente nas visões dos professores para a educação sexual no futuro. Os
professores avaliaram-se como tendo uma preparação suficiente ou boa para falar sobre este
assunto. Considerando os aspectos relacionados com o abuso sexual em que há falta de
conhecimento e falsos mitos que podem dificultar a prevenção, é importante criar condições nas
escolar para que os alunos façam uma aprendizagem orientada para acção neste domínio
específico visando especialmente a criação de um sistema de suporte das crianças em risco.
j) Disfunções sexuais e terapias associadas
Os professores indicaram disfunções sexuais que afectam fundamentalmente os adultos e
a ejaculação prematura como afectando especialmente os adolescentes (85,1%) (ver ponto
4.2.2.4). Na educação sexual já realizada um número muito reduzido de professores tratou este
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tema na educação sexual (33,3% no ensino secundário; 5,0% no nível misto). Nas visões sobre a
educação sexual no futuro a maior parte dos professores 78,2%) considerou que este tema
deveria ser tratado apenas no ensino secundário e avaliou-se com uma preparação fraca a
suficiente para o fazer.
Vários professores e médicos referiram que é importante tratar este tema com os jovens
adultos como última hipótese de os encontrar no ensino formal, uma vez que consideram um
tema mais adequado à educação sexual de adultos. No entanto, em termos de prevenção, a
Linhas Orientadoras Nacionais referem o seu tratamento ainda dentro do ensino secundário.
4.3. Estudo 2 – Formação contínua de professores: Mudança nas
concepções e práticas dos professores durante a implementação da
educação sexual orientada para a acção e participação
Neste subcapítulo descreve-se e analisa-se como mudaram as práticas dos professores
durante a formação contínua enquanto implementaram nas áreas curriculares disciplinares ou/e
transversais no ensino complementar (10º ao 12º anos) e no ensino básico (7º ao 9º ano) a
metodologia S – IVAM na educação sexual com utilização de TIC. A análise será centrada nas
competências e habilidades dos professores, para criarem as condições na escola que
permitiram desenvolver um projecto de educação sexual com a metodologia acordada na
formação contínua de professores, identificarem barreiras e ultrapassarem-nas e interagirem
com colegas e outros profissionais enquanto trabalhavam com problemas reais.
A primeira secção (4.3.1) caracteriza como evoluíram as condições que os professores
tinham nas suas escolas para implementar a metodologia S- IVAM na educação sexual com
utilização de TIC. A segunda secção (4.3.2) centra-se na evolução da competência de acção dos
professores (conhecimentos e insights, comprometimento, visões e experiências de acção) para
implementar esses projectos. A terceira secção (4.3.3) analisa como evoluíram as competências
e habilidades dos professores para lidarem com as tecnologias de informação e comunicação
(TIC) de maneira a melhorar, nos estudantes, o seu potencial para investigar temas de saúde
sexual na internet, divulgar as suas acções de saúde sexual e começar um extenso debate
nacional e internacional com as escolas em parceria. A quarta secção (4.3.4) descreve e analisa
como é que os professores foram criando e usando as condições favoráveis para interagir com
os professores e médicos/ psicólogos da sua e de outras escolas, enquanto trabalhavam com
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problemas reais de educação sexual. Para terminar, a quinta secção (4.3.5) descreve as
barreiras encontradas pelos professores durante a integração da educação sexual.

4.3.1. Evolução das condições nas escolas para implementar a metodologia SIVAM com utilização de TIC na educação sexual
Esta secção está dividida em quatro subsecções: evolução das formas de integração da
educação sexual na comunidade escolar (4.3.1.1); co-parcerias estabelecidas nos projectos ao
longo do tempo (4.3.1.2) e tipo de envolvimento dos pais (4.3.1.3).

4.3.1.1. Evolução das formas de integração da educação sexual na comunidade escolar
A origem do projecto de educação sexual nas escolas que fazem parte deste estudo foi
sempre a motivação feita pelo(a) professor(a) entrevistado aos colegas, na sequência do trabalho
que já estava a ser realizado na escola no âmbito das disciplinas e actividades extracurriculares
(escolas B, L, M, O e P), da Formação Cívica e outras actividades extracurriculares (escolas E, H
e I), da Área Projecto ou Área Escola (escolas F, G e J) e do GAA (A, C, D, N e Q) (quadro 4.30).
Quando a área de integração da educação sexual na escola foi inicialmente as disciplinas
e actividades extracurriculares, para conseguirem implementar a nova metodologia orientada
para a acção e participação com utilização de TIC os professores decidiram desenvolver os
projectos, no primeiro ano, no 3º ciclo na Formação Cívica (escola B e M) e no ensino
secundário na Área Escola (escola L e M) ou na disciplina que leccionavam e na animação da
biblioteca (escola O e P). Os professores que apenas implementaram o projecto na Formação
Cívica, consideraram que era muito pouco tempo (45 minutos por semana) para os alunos
trabalharem por semana. Eles ficavam impacientes por demorar muito tempo a atingir os
resultados que pretendiam e achavam as aulas muito pequenas para estarem na Internet. O
fragmento do Diário de Aula seguinte, mostra como esta barreira foi ultrapassada na escola A:
(…) Em simultâneo, em todos os Conselhos de Turma ficou decidido trabalhar em todas as turmas
do 8º ano envolvidas no projecto durante uma semana, todos os dias, em sequência, com todos os
professores que aderiram ao projecto. (DA, esc. A).

A escola B, no segundo ano, decidiu substituir a Formação Cívica pela Área de Projecto,
Ciências Naturais e actividades extracurriculares.
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Quadro 4.30: Evolução das formas de integração da educação sexual na comunidade escolar.
Código
da Escola

Origem do Projecto JSEA

A

B

C

D

E

F

G

H

Motivação feita pela
professora entrevistada a
vários colegas, na sequência
do trabalho que já tinha
realizado em FC na escola
onde esteve anteriormente.
Motivação feita pela
professora entrevistada a
vários colegas, na sequência
do trabalho de CN e AEC que
já estava a ser realizado na
escola.
A entrada para o projecto de
um grupo de 8 alunos que
frequentavam assiduamente
o Gabinete surgiu na
sequência de uma dinâmica
iniciada no ano lectivo
anterior.
Decisão da Coordenadora do
projecto, cuja intenção era
dar continuidade ao projecto
nos anos lectivos seguintes e
motivação dos outros colegas
em continuidade com o seu
trabalho no âmbito da EPS.
Motivação feita pela
professora entrevistada a
colegas, na sequência do
trabalho em FC que já estava
a ser realizado na escola.

Áreas de Integração da
educação sexual
Último
Projecto JSEA
projecto
realizado
*GAA
2003/04
FC
*GAA/FC,
AP/ EA
Várias disc.
2004/05
Saiu do
projecto
*CN e
2003/04
AEC
*FC

Último
projecto
realizado
7º ano: 3T

8º ano: 3T

2004/05
AP
CN, AEC
*GAA

*GAA
AEC

*FC

2003/04
8º ano:
*GAA
2004/05
Saiu do
projecto
2003/04
*GAA
FC
2004/05
GAA
FC, AEC
2003/04
*FC
2004/05
Saiu do
projecto.

Motivação feita pelo *AP
professor entrevistado a
vários colegas na sequência
da dinâmica tradicionalmente
criada na aula de Ciências e
Área de projecto.
A motivação surgiu na
sequência de uma dinâmica
iniciada no ano lectivo
anterior em vários níveis de
ensino no âmbito da EPS.

População - alvo

7º ano:
*AP
8º e 9º
anos:
AE

2003/04
*AP
2004/05
FC, CN,
EMRC, AEC
2003/04
*AP

2004/05
AP, AEC
2003/04
*AP
FC
2004/05
AP
FC, AEC
2003/04
*AP

2º a
3º ciclo

Ensino
secundário

Co-parcerias

Projecto
JSEA

Último
projecto
realizado
2003/04  Médica
8º ano: 3T  APF

Projecto
JSEA
 Médica

2004/05
Saiu do
projecto
2003/04  Médica  Médica
7º ano: 3T  Psicólogo
 Empresa
2004/05 de venda
9º ano: 3T de pensos
higiénicos.
2003/04
8º ano:
8 alunos

 Médica  Médica
 CNLCS  CNLCS
 Empresa
de venda
de pensos
higiénicos

2004/05
Saiu do
projecto
2003/04  Médico
7º ano: 2T  APF
 RNEPS
2004/05
8º ano: 2T

5º ao 9º ano: 2003/04  Médica
Algumas
7º ano: 1T
turmas
9º ano: 1T
2004/05
Saiu do
projecto.
9º ano: 4T

2003/04  Médico  Médico
7º ano: 1T Enfermeira Enfermeira
8º ano: 1T
9º ano: 1T
2004/05
9º ano: 3T

7º ano:
algumas
turmas
8º ano:
algumas
9º ano:
algumas
8º ano: 3T

2003/04  Médica
7º ano: 1T  RNEPS

2004/05
8º ano: 1T
2003/04
8º ano: 4T
2004/05
9º ano: 5T

 Médica
 RNEPS

Envolvimento dos pais
Último
projecto
realizado
Tiveram que
dar permissão

Último
projecto
realizado
Informados,
não tiveram
que dar
permissão.

 Informados,
não tiveram
que dar
permissão
 Sessão de
formação para
pais.
 Informados
não tiveram
que dar
permissão.

 Informados,
não tiveram
que dar
permissão.

 Informados,
não tiveram
que dar
permissão.

 Informados,
não tiveram
que dar
permissão.

 Informados,
não tiveram
que dar
permissão
 Sessão de
formação para
pais e
professores.
 Informados,
não tiveram
que dar
permissão.

 Informados,
não tiveram
que dar
permissão.

 Informados,
não tiveram
que dar
permissão.

 Informados
não tiveram
que dar
permissão.

 Informados,
não tiveram
que dar
permissão.
 Sessão de
formação para
pais.
 Informados,
não tiveram
que dar
permissão.
 Sessão de
formação para
pais.
 Informados,
não tiveram
que dar
permissão
 Sessão
para pais.
 Informados,
não tiveram
que dar
permissão.

Motivação feita pela *FC
 Informados,
professora entrevistada a CN
não tiveram
vários colegas, na sequência
que dar
da dinâmica tradicionalmente
permissão.
criada na aula de Formação
Cívica e Ciências Naturais.
I
A entrada para o projecto *FC
8º ano: 3T 2003/04  Sexólogo  Psicóloga  Informados,
aconteceu na sequência de AEC
9º ano: 1T  Psicóloga
não tiveram
uma dinâmica iniciada no
2004/05
que dar
ano lectivo anterior no
2004/05
9º ano: 1T
permissão
estágio do final da
AP
 Sessão para
Licenciatura.
AEC
pais.
*Nota: JSEA – Jovens Saudáveis em Acção; T- turma; GAA – Gabinete de Apoio aos Alunos ;FC – Formação Cívica; AP – Área de Projecto; EA –
Estudo Acompanhado; AE – Área Escola; CN – Ciências Naturais; EMRC – educação Moral e Religiosa Católica; AEC – Activ. extracurriculares.
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Quadro 4.30: Evolução das formas de integração da educação sexual na comunidade escolar (continuação)
Código
da Escola

Origem do Projecto JSEA

J

L

M

N

O

P

Q

A motivação feita pela
professora entrevistada a
vários colegas surgiu na
sequência da dinâmica
criada nas aulas de Ciências
e da Área – Escola.
A motivação feita pela
professora entrevistada aos
colegas surgiu na sequência
da dinâmica criada nas suas
aulas
de
Técnicas
Laboratoriais de Biologia,
Biologia e Geologia e
Biologia, ao aplicar a sua
experiência como antiga
Técnica de Promoção e
Educação para a Saúde.
Motivação feita pela
professora entrevistada na
sequência da dinâmica
criada nas suas aulas de
Ciências,
Técnicas
Laboratoriais de Biologia e
Ciências da Terra e da Vida.
A motivação feita pela
professora entrevistada aos
outros professores aconteceu
na sequência de uma
dinâmica iniciada no ano
lectivo anterior como
consequência de uma
formação de professores em
educação sexual.
A motivação feita pela
professora entrevistada aos
colegas surgiu na sequência
de uma dinâmica iniciada no
ano lectivo anterior como
consequência de uma
formação de professores em
educação sexual.
O interesse demonstrado
pelos alunos da escola em
relação à luta pela
obrigatoriedade da educação
sexual, nomeadamente,
participando em greves.
A professora que substituiu a
professora entrevistada na
coordenação do projecto
EPS,
quando
teve
conhecimento deste projecto
motivou um grupo de colegas
na sequência da dinâmica
iniciada no âmbito da EPS
existente na escola há vários
anos.

Áreas de Integração da
educação sexual
Último
Projecto JSEA
projecto
realizado
*AE
2003/04
*AP, FC,
Inglês,
Francês
2004/05
AP, FC, AEC,
TIC, Inglês
Francês
Biologia
2003/04
*AEC
*AE

8º ano:
Ciências
11º ano:
*TLB
CTV
*GAA

Animação
da
biblioteca
*EMRC

*CTV
AEC

*GAA
AEC

População - alvo
Último
projecto
realizado
8º ano: 2T

Projecto
JSEA

Último
projecto
realizado
2003/04  Médica
8º ano: 2T  CNLCS

Projecto
JSEA

12º ano: 1T 2003/04  Médica
11º ano: 2T  RNEPS

2004/05
10º ano: 1T

12º ano:
AE
2003/04
9º ano: *FC
10º/11º
anos: Área Escola
2004/05
algumas
disciplinas
2003/04
7º, 8º e 9º
anos: *FC
AP
11º ano: Área
– Escola
2004/05
Saiu do
projecto.
2003/04
Animação da
Biblioteca
*EMRC
2004/05
Animação da
Biblioteca
EMRC, AEC
Não realizado

12º ano: 2T

2003/04
9º ano: 2T
10º ano: 2T
11º ano: 2T
2004/05
10º ano: 3T
11º ano: 1T
12º ano: 1T
2º e 3º ciclos 2003/04  Médica
e ensino
7º ano: 2T
secundário 8º ano: 1T
9º ano: 1T
11º ano: 1T
8º ano: 1T

2004/05
Saiu do
projecto
12º ano:1T 2003/04
11º ano: 2T

Último
projecto
realizado
 Informados,
não tiveram
que dar
permissão
 Sessão de
formação para
pais.

 RNEPS

 Não foram
informados.

 Médico

 Não foram
informados.

 Informados,
não tiveram
que dar
permissão
 Sessão de
formação para
pais.
 Preencher
questionários
elaborados
pelos filhos
 Informados,
não tiveram
que dar
permissão.

 Psicóloga

 Informados,
não tiveram
que dar
permissão.

 Informados,
não tiveram
que dar
permissão.

 Informados,
não tiveram
que dar
permissão
 Preencher
questionários
elaborados por
professores
Não realizado  Não foram
informados.

 Informados,
não tiveram
que dar
permissão
 Sessão de
formação para
pais.

 Psicóloga Informados,
 Enfermeira não tiveram
 Médica
que dar
permissão.

Informados,
não tiveram
que dar
permissão.

 Médico
 Psicóloga
 CNLCS

 Médica
Enfermeira

2004/05
12º ano: 2T
11º ano: 1T Não
realizado

3º ciclo
e ensino
secundário

2004/05
8º ano: AP
11º / 12º
ano: várias
disciplinas

Envolvimento dos pais
Último
projecto
realizado
 Informados,
não tiveram
que dar
permissão.

2004/05
9º ano: 2T

2004/05
10º ano:
algumas
disciplinas

2003/04
7º ano: *AP
10º / 11º
anos: AE

Co-parcerias

 Médica

2003/04  Médica
7º ano: 1T
10º ano: 3T
11º ano: 1T

Não realizado

2004/05
8º ano: 1T
11º ano: 3T
12º ano: 1T

*Nota: JSEA – Jovens Saudáveis em Acção; T- turma; GAA – Gabinete de Apoio aos Alunos ;FC – Formação Cívica; AP – Área de Projecto; EA –
Estudo Acompanhado; AE – Área Escola; CN – Ciências Naturais; EMRC – educação Moral e Religiosa Católica; AEC – Actividades
extracurriculares.
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As escolas que no primeiro ano estavam a trabalhar na Área - Escola no ensino
secundário tiveram que pedir a alguns professores que deixassem algumas aulas das suas
disciplinas para dar continuidade ao projecto, uma vez que essa área acabou e não identificaram
mais nenhuma possibilidade de integrar a educação sexual na escola, a não ser através das
disciplinas.
Quando a área de integração da educação sexual na escola foi inicialmente a Formação
Cívica e outras actividades (escolas E, H e I) uma escola (escola E) decidiu desenvolver o
Projecto JSEA na mesma na Formação Cívica. No ano seguinte não participou no projecto
porque uma turma mudou de escola e na turma que teria continuidade saíram os professores
para outras escolas.
A escola H acrescentou à Formação Cívica a Área de Projecto e no segundo ano realizou
actividades extracurriculares. A escola I substitui a Formação Cívica pela Área de Projecto e no
segundo ano também realizou actividades extracurriculares. As razões apresentadas por estes
professores para não desenvolverem o projecto só na Formação Cívica foram as mesmas acima
referidas pelos outros professores.
Quando a área de integração da educação sexual na escola foi inicialmente a Área de
Projecto ou a Área – Escola (escolas F, G e J) as escolas também decidiram implementar no
primeiro ano o projecto JSEA nessas áreas. A escola F no segundo ano decidiu substituir essa
área pela Formação Cívica, Ciências Naturais e Educação Moral e Religiosa Católica, porque
eram as áreas leccionadas nesse ano pelo professores que fizeram formação. Nesse ano
realizaram actividades extracurriculares.
Na escola G, no segundo ano continuaram a trabalhar na Área de Projecto e também
realizaram actividades extracurriculares. Na escola J trabalharam nos dois anos em Área de
Projecto complementado com a Formação Cívica, Inglês e Francês e no segundo ano ainda
juntaram a disciplina de Tecnologia de Informação e Comunicação.
Na maior parte das escolas que aderiram a este projecto a área de integração da
educação sexual na escola foi inicialmente um GAA e actividades extracurriculares. Na escola A,
além do GAA com uma médica, os alunos trabalharam em educação sexual na Formação Cívica.
No segundo ano saíram do projecto, porque a coordenadora trocou de escola e os outros
professores, excepto uma professora, não mostraram interesse em continuar. As razões
apresentadas foram não ter mais disponibilidade para fazer formação ou os alunos não estarem
interessados no projecto. Esta foi a única escola, em que aparentemente o projecto acabou por
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falta de interesse dos alunos e professores. Não foi ouvida a opinião dos alunos.
A escola C, no primeiro ano trabalhou exclusivamente centrada no Gabinete com um
pequeno núcleo de alunos que o frequentavam assiduamente. No primeiro ano, trabalharam
quase autonomamente e com uma grande quantidade de trabalho produzido (toda a
apresentação para o website e discussão do primeiro tema “Sexualidades e Reprodução). No
segundo ano os alunos deixaram de frequentar o Gabinete em grupo porque o seu horário
escolar mudou e apenas continuaram no projecto interagindo individualmente através do Fórum
Alunos.
Na escola D o Gabinete continuou pouco dinâmico e os professores trabalharam com os
alunos, nos dois anos, na Formação Cívica e Área de Projecto. No segundo ano realizaram
actividades extracurriculares.
Na escola N, o Gabinete continuou a ter como principal função recolher as dúvidas dos
alunos em caixas de questões anónimas e responder-lhes na página Web. Por isso, ao integrar
este projecto os professores decidiram trabalhar com os alunos do 3º ciclo em Formação Cívica
e Área de Projecto e no 11º ano na Área – Escola. No segundo ano todos os professores que
tinham feito formação e estiveram a trabalhar neste projecto saíram da escola, excepto uma
professora. O projecto terminou, continuando alguns alunos a interagir online, mas menos
frequentemente.
Na escola Q os professores durante este projecto não recorreram ao Gabinete de Apoio,
nem à médica que lhe dá apoio. As actividades no primeiro ano foram realizadas no 7º ano na
Área de Projecto e no 10º e 11º na Área – Escola. No segundo ano todos os alunos continuaram
no projecto, excepto uma turma que saiu e uma nova que pediu para entrar. O 8º ano continuou
a trabalhar na Área de Projecto e no ensino complementar foi pedido aos professores para
disponibilizarem algumas aulas das disciplinas uma vez que tinha acabado a Área- Escola.
Os critérios que presidiram à selecção da população alvo pelos professores para o
primeiro ano do projecto foram os seguintes: 7º ano porque é o início do 3º ciclo e assim os
alunos podem ficar no projecto até ao fim da escolaridade obrigatória e mostraram interesse em
participar (Escolas B, D, E, G); 8º ano porque os alunos nesta idade têm muitas preocupações
sobre a sexualidade e não têm nenhum tipo de suporte, excepto na disciplina de Ciências
Naturais que tem no currículo o sistema reprodutor e pode colaborar no projecto (Escolas A, H,
J); 8º ano porque são os alunos que frequentam mais assiduamente o GAA e os alunos que
quiseram participar (Escola C); 9º ano porque é o fim da escolaridade obrigatória e os alunos
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mostraram interesse em participar (Escolas E, I, M); uma turma de cada ano do 3º ciclo porque
se pode testar a eficácia dos diferentes temas do projecto (escola F, N); e 10º, 11º e 12º anos
porque são algumas das turmas dos professores em formação que mostraram interesse em ter
educação sexual (Escola L, N, O, Q).
Das onze escolas (68,8%) que continuaram no projecto para além da interacção online,
em oito escolas (72,7%) (Escolas D, G, H, J, L, M, O, Q) houve continuidade dos alunos, mesmo
que tivesse havido a mobilidade de alguns professores.
Em duas escolas (Escolas B e F) os professores não deram continuidade às turmas do
ano anterior, porque os professores que fizeram formação leccionavam o 9º ano e consideram
esse o ano mais adequado para implementar o projecto, uma vez que era o fim da escolaridade
obrigatória e podia haver a colaboração da disciplina de Ciências Naturais que tinha, segundo o
novo currículo, o sistema reprodutor no início do 9º ano. Na escola I, como os alunos que
integraram o projecto no 9º ano saíram da escola, a professora decidiu continuar com outra
turma de 9ºano por ser o fim da escolaridade obrigatória.
Nenhum professor apresentou como critério para a escolha da população alvo a sua
experiência no último projecto de educação sexual realizado. E aparentemente, pela análise da
população alvo do último projecto de educação sexual realizado pelo coordenador (quadro 4.30)
não há nenhuma relação entre os públicos alvo seleccionados nas duas ocasiões.

4.3.1.2. Co-parcerias estabelecidas nos projectos
As co-parcerias estabelecidas pelas escolas no âmbito do projecto JSEA não foram muito
diferentes das que tradicionalmente eram estabelecidas para a educação sexual. Das escolas
que já tinham tido a colaboração de médicos antes deste projecto (75,0%) (Escolas A, B, C, D, E,
F, G, J, L, N, P e Q), 41,7% voltou a ter a participação de médicos (Escolas A, B, F, G, J) e 16,7%
não pediu a colaboração de médicos mas psicólogos (Escolas N, Q). Além disso, dois
professores que não tinham pedido anteriormente a colaboração de ninguém, pediram a
colaboração dos médicos no âmbito deste projecto. O envolvimento dos médicos no projecto
JSEA foi diferente de escola para escola. Não foi pedida colaboração pela escola para este
projecto aos médicos que davam apoio nos Gabinetes de Apoio ao Aluno (Escola A e Q).
Na escola Q a principal função da médica era há já vários anos receber os alunos,
acompanhados pelos professores, numa visita de estudo no Centro de Saúde onde explicava o
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funcionamento da Consulta Jovem e lhes tirava dúvidas. Esta colaboração manteve-se. A única
diferença foi no papel dos alunos que, dentro do projecto, desenvolveram visões sobre as
determinantes sociais que dificultavam o seu acesso à Consulta Jovem e se auto-organizaram
para filmar e gravar a visita de estudo e colocar todas as perguntas que poderiam responder às
suas próprias dúvidas e medos ou às dos colegas sobre a Consulta Jovem e a saúde sexual.
Na escola F a colaboração do médico e da enfermeira manteve-se a mesma, isto é, fazer
uma workshop sobre métodos contraceptivos para os alunos. O que mudou foi o processo até à
realização deste acontecimento. A workshop surgiu, em paralelo com uma mesa redonda para
pais, como consequência das visões criadas pelos alunos para resolver o problema da “gravidez
não desejada nos adolescentes” e “medo de falar com os pais sobre como prevenir uma
gravidez na adolescência ou contar-lhe se por acaso isso acontecer”.
Na escola G a médica colaborou como co-parceira dos alunos na educação de pares e dos
pais. No primeiro caso, primeiro os alunos pediram aos colegas mais velhos para que
completassem um questionário elaborado por eles. Depois, trataram o questionário e
organizaram uma sessão para esclarecimento de dúvidas pela médica, após eles terem
apresentado aos colegas mais velhos o tratamento do questionário. No segundo caso, os alunos,
cujo problema era “Como melhorar o diálogo com os pais sobre a sexualidade”desenvolveram
um plano de acção para realizar uma mesa redonda com alguns deles, a professora e a médica
para apresentarem o projecto JSEA e explicarem aos pais o que gostavam de falar com eles
sobre a sexualidade e como gostavam que os pais reagissem.
Na escola J já tinha havia a colaboração de médicos para falar sobre contraceptivos com
os adolescentes. O que mudou, foi também o processo de planificação da intervenção do médico
e a dinâmica criada. A conferência tradicional foi substituída por uma mesa redonda com os
alunos, um médico e outros elementos. Previamente à conferência os alunos elaboraram um
questionário, deram-no a preencher aos colegas mais velhos e analisaram os seus dados.
Também seleccionaram as perguntas que gostavam de ver respondidas pelos colaboradores e
chegaram à conclusão que para algumas era mais adequado convidar um médico e para outras
a psicóloga da escola. Os convites aos especialistas foram feitos nesse sentido. Primeiro os
alunos apresentaram os dados do questionário aos colegas mais velhos que tinham convidado
para assistir à mesa redonda e, depois, coordenaram a intervenção do médico e dos outros
elementos.
Na escola O um dos problemas foi a falta de conhecimento nos jovens sobre os métodos
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contraceptivos e os mitos da sua utilização. Nesse sentido com o objectivo de educar os pares,
organizaram uma sessão prática com a presença de uma enfermeira. Outro dos problemas
nesta escola foi, também, “não conversar à vontade com os pais sobre sexualidade”. Nesse
sentido organizaram uma mesa redonda para pais onde apresentaram o projecto JSEA e
disseram aos pais porque tinham dificuldade em falar com eles sobre sexualidade e o que
gostariam de falar com eles. A intervenção da médica foi para comentar as suas ideias, falar
sobre educação sexual e ajudar no debate com os pais.
Os psicólogos geralmente colaboraram no projecto nas mesas redondas, tal como os
médicos. Numa escola (Escola Q), no entanto, os alunos preferiram a colaboração das
psicólogas da escola e de enfermeiras para co-parceiros dos alunos na educação de pares, em
mesas redondas diferentes. Às psicólogas pediram para falar sobre a primeira relação sexual e a
pressão/ coerção sexual e à enfermeira pediram para falar sobre métodos contraceptivos.
A outra colaboração nos projectos foi a nível da oferta de materiais pela Comissão
Nacional de Luta Contra a SIDA (Escola C, J) e pela Rede Nacional de Escolas Promotoras de
Saúde no âmbito da dinâmica já anteriormente criada na escola.
Antes do projecto JSEA, os professores coordenadores do projecto referiram outro tipo de
colaborações, tais como: formação de professores pela APF (Escola A, D), e pelo Centro de
Formação de Professores (escola B); Workshops para alunos pela APF (Escola D); oferta de
material didáctico pelas empresas de venda de pensos higiénicos (Escolas B, C), CNLCS
(Escolas C, J) e RNEPS (Escolas D, G, L e Q).

4.3.1.3. Envolvimento dos pais nos projectos
De acordo com a informação dos coordenadores dos projectos de educação sexual, no
último projecto que tinham realizado, em algumas escolas (18,8%) (Escola A, G, H) os pais
tiveram que dar permissão. Em três escolas, os pais não foram informados, porque a educação
sexual se realizou no âmbito dos programas das disciplinas com o prolongamento em
actividades extracurriculares (Escolas L, M e P) e nas outras escolas (62,5%), os pais foram
informados sobre a implementação da educação sexual, mas não tiveram que dar permissão.
Em alguns casos os pais foram informados nas reuniões da Associações de Pais e alguns
pais colaboraram mesmo na planificação das actividades através da Associação (escola N).
Numa escola (escola F), os pais foram informados na reunião geral de pais na abertura do ano
lectivo, noutros casos (escola L) os pais foram informados pelo Director de Turma e em 26,7%
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das escolas (Escolas B, D, E, I) houve sessões para pais. A professora seguinte, descreveu
entusiasticamente a boa colaboração dos pais quer nas sessões na escola, quer nos trabalhos
de educação sexual que os alunos levam para casa:
Os pais é a coisa mais gratificante que há, porque os pais aderem completamente e ficam ali prontos para
nos ajudarem em tudo, porque eles preferem não falar nisso, porque é dar muita confiança aos filhos e
eles, então, deixam isso por nossa conta. A minha primeira preocupação foi exactamente: "Qual vai ser a
reacção dos pais?" (…) Em princípio a colaboração dos pais tem sido alguma, não tem sido muita, tanto
quanta desejávamos. Temos tentado que os alunos mantenham uma ligação dos pais ao projecto, falando
com eles sobre estes temas. Mas alguns pais não respondem ou respondem mentiras. Mas a maioria já
fala bem sobre os temas e os alunos contam dentro da sala: "a minha mãe usa esta pílula". Mesmo os
pais da minha geração já são mais avançados. Isso é importante, essa relação com os pais acho muito,
muito importante. (…) Sim, os pais podem ser envolvidos no projecto através dos alunos. Através dos
alunos e indo lá à escola. Muitas vezes, gostava que fossem mais, é um bocado problemático porque é
assim, tem que ser ao sábado, se for durante a semana vêm poucos, se for ao fim da tarde é chato
porque a maior parte trabalha ali nas fábricas, acabam tarde o trabalho e querem é ir para casa fazer a
lida de casa e não têm muito tempo. Mas gostávamos que fossem mais. (Ecoord., esc. E).

No projecto JSEA, todas as escolas informaram os pais sobre a sua realização e
metodologia, através do representante da Associação de Pais, presente no Conselho Pedagógico
da escola, ou do Director de Turma, mas não lhes foi pedida permissão para que os alunos
participassem. Em 40% das escolas (Escolas F, G, H, J, L e O) houve sessões para pais
realizadas como experiências de acção dos alunos.

4.3.2. Evolução da competência de acção dos professores para implementar
projectos de educação sexual orientados para a acção e participação
A evolução da competência de acção dos professores será apresentada a partir da
dinâmica criada em quatro áreas que emergiram na reflexão com os professores sobre a sua
acção nas escolas, durante a formação contínua de professores: visões criadas durante o
desenvolvimento da educação sexual na comunidade escolar (4.3.2.1); evolução das
experiências de acção desenvolvidas pelo grupo de professores de cada escola (4.3.2.2);
evolução do tipo de participação dos alunos nas várias fases do projecto (4.3.2.3) e avaliação
dos professores sobre a metodologia das sessões presenciais e sobre o seu tipo de
comprometimento com a metodologia S- IVAM durante a implementação do projecto (4.3.2.4)
(quadro 4.31).
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Código da
escola

Quadro 4.31: Evolução da competência de acção dos professores (N=16)
Percepção sobre a sexualidade da Experiências de
maior parte dos adolescentes da acção prévias à
comunidade escolar
formação

A

Sem dados

B

 Não são sexualmente activos no 3º
ciclo;
 As mulheres devem casar virgens ou
ter relações sexuais só próximo da
idade adulta e os rapazes sempre que
se proporcionar;
 Os rapazes devem ser sexualmente
muito experientes;
 As raparigas têm medo que os pais
descubram que tomam a pílula;
 Devem utilizar o preservativo;
 Discrimina os homossexuais;
 Fazem discriminação de género;
 São contra o aborto.

C

 Alguns rapazes, mas poucos já
iniciam a vida sexual no 2º ciclo e as
meninas só algumas é que iniciam no
3º ciclo;
 As mulheres devem casar virgens
ou ter relações sexuais só próximo da
idade adulta e os rapazes sempre que
se proporcionar;
 Os rapazes devem ser sexualmente
muito experientes;
 As raparigas têm medo que os pais
descubram que tomam a pílula;
 Devem utilizar o preservativo;
 Discriminam os homossexuais.
 Fazem discriminação de género;
 São contra o aborto.
 Não são sexualmente activos nem
no 3º ciclo nem no secundário;
 As raparigas esperam ter relações
sexuais dentro de uma relação estável,
em qualquer idade e os rapazes
sempre que se proporcionar;
 As raparigas têm medo que os pais
descubram que tomam a pílula;
 Devem utilizar o preservativo;
 Discriminam os homossexuais;
 Fazem discriminação de género;
 São contra o aborto.

D

 Aluna com
infecção genital.
 Suspeita de
gravidez numa
aluna de 13
anos.

Conhecimento/
competências da
equipa de
professores

Visões para o
contributo individual
dos professores

Resultados de aprendizagem
da equipa:
Experiências de acção dos
professores

Realizar actividades do
projecto nas suas
disciplinas:
 História
 Formação Cívica
 Educação Física  Educação Física e
Estudo Acompanhado
 Português
 Formação Cívica
 Ciências
 Ciências Naturais
 Físico-Química  Formação Cívica
 Francês
 Francês, Estudo
Acompanhado

 Criaram condições na escola
com acesso à Internet.
 Não houve a organização do
projecto orientado para a acção
e participação dos alunos.
 Criaram condições para que
os alunos publicassem muito
material online.
 Não criaram condições para
que os alunos participassem
no Fórum Alunos.
 Só alguns professores
participaram no Fórum Diário
de Aula.
 Reacção dos
Realizar actividades do  Criaram boas condições na
alunos perante a
projecto nas suas
escola com acesso à Internet.
suspeita de
disciplinas:
 Só houve a organização do
homossexuali  Português
 Português e
projecto orientado para a acção
dade num aluno
Formação Cívica
e participação dos alunos no 2º
 Educação de  Ciências Naturais  Ciências Naturais e ano.
pares
Área de Projecto
 Criaram condições para que
 Uso de
 Ed. Visual e
 Área de Projecto
os alunos publicassem muito
linguagem
Tecnológica
material online.
imprópria
 Ed. Moral e
 Ed. Moral e Religiosa  Criaram condições para que
 Aluna violada Religiosa Católica
Católica
os alunos
participassem
 História
 Formação Cívica
muito no Fórum Alunos.
 Inglês
 Traduções
 Só alguns professores
participaram muito no Fórum
Diário de Aula.
 Ciências Naturais  Realizar actividades  Criaram boas condições na
do projecto dentro do escola com acesso à Internet.
GAA
 Não houve a organização do
projecto orientado para a acção
e participação dos alunos.
 Criaram condições para que
os alunos publicassem algum
material online.
 Criaram condições para que
os alunos
participassem
muito no Fórum Alunos.
 Os professores participaram
pouco no Fórum Diário de
Aula.
 Alunos
encontrados
em pleno acto
sexual na
 Inglês
escola
 Português
 Aborto numa
aluna
 Educação Física
 Primeira
menstruação na
aula na piscina
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Realizar actividades do
projecto nas suas
disciplinas:
 Formação Cívica
 Idem

 Criaram condições na escola
com acesso à Internet.
 Não houve a organização do
projecto orientado para a acção
e participação dos alunos.
 Criaram condições para que
 Gabinete de Apoio ao os alunos publicassem algum
Aluno
material online.
 Criaram condições para que
os alunos
participassem
algumas vezes no Fórum
Alunos
 Participaram apenas no 1º
ano no Fórum Diário de Aula.

Código da
escola

Quadro 4.31: Evolução da competência de acção dos professores (N=16) (continuação)

E

F

Percepção sobre a sexualidade da Experiências de
maior parte dos adolescentes da acção prévias à
comunidade escolar
formação

 Não são sexualmente activos no 3º
ciclo;
 As raparigas esperam ter relações
sexuais dentro de uma relação estável,
em qualquer idade e os rapazes
sempre que se proporcionar;
 Os rapazes devem ser sexualmente
muito experientes;
 As raparigas têm medo que os pais
descubram que tomam a pílula;
 Muitos não devem utilizar o
preservativo;
 Discriminam os homossexuais;
 Fazem discriminação de género;
 São contra o aborto.
 Não são sexualmente activos no 3º
ciclo;
 As raparigas esperam ter relações
sexuais dentro de uma relação estável,
em qualquer idade e os rapazes
sempre que se proporcionar;
 Os rapazes devem ser sexualmente
muito experientes;
 As raparigas têm medo que os pais
descubram que tomam a pílula;
 Muitos não devem utilizar o
preservativo;
 Discriminam os homossexuais;
 Fazem discriminação de género;
 São contra o aborto.

 Não são sexualmente activos no 3º
ciclo;
 As raparigas só devem ter relações
sexuais próximo da idade adulta e com
um só homem na vida e os rapazes
sempre que se proporcionar;
 Os rapazes devem ser sexualmente
muito experientes;
 As raparigas têm medo que os pais
descubram que tomam a pílula;
 Muitos não devem utilizar o
preservativo;
 Discrimina os homossexuais;
 Fazem discriminação de género;
 A maior parte é contra o aborto.
H  Não são sexualmente activos no 3º
ciclo;
 As mulheres devem casar virgens ou
ter relações sexuais só próximo da
idade adulta e os rapazes sempre que
se proporcionar;
 Os rapazes devem ser sexualmente
muito experientes;
 As raparigas têm medo que os pais
descubram que tomam a pílula;
 Muitos não devem utilizar o
preservativo;
 Discriminam os homossexuais;
 Fazem discriminação de género;
 São contra o aborto.

Conhecimento/
competências da
equipa de
professores

Visões para o
contributo individual
dos professores

Resultados de aprendizagem
da equipa:
Experiências de acção dos
professores

Realizar actividades do  Criaram condições na escola
projecto nas suas com acesso à Internet.
disciplinas:
 Não houve a organização do
 Ciências Naturais  Formação Cívica
projecto orientado para a acção
 Matemática
e participação dos alunos.
 Idem
 Criaram condições para que
os alunos publicassem algum
material online.
 Criaram condições para que
os alunos
participassem
algumas vezes no Fórum
Alunos
 Participaram pouco no
Fórum Diário de Aula.
 Primeira
relação sexual
 Maus tratos
da família

Realizar actividades do
projecto nas suas
disciplinas:
 Ciências Naturais e
Formação Cívica
 Físico-Química e
Área de Projecto
 Físico-Química e
Formação Cívica
 Geografia
 Formação Cívica
 Ed. Moral e Religiosa
Católica

 Criaram condições na escola
muito boas com acesso à
Internet.
 No 1º e 2º anos houve a
organização do projecto
orientado para a acção e
participação dos alunos.
 Criou condições para que os
alunos publicassem muito
material online.
 Criou condições para que os
alunos participassem muito
no Fórum Alunos
 Participou muito no Fórum
Diário de Aula no 1º ano.

Realizar actividades do
projecto nas suas
disciplinas:
 Ciências Naturais  Área de Projecto

 Criou com muita dificuldade
condições na escola com
acesso pontual à Internet.
 No 1º e 2º anos houve a
organização do projecto
orientado para a acção e
participação dos alunos.
 Criou condições para que os
alunos publicassem muito
material online.
 Criou condições para que os
alunos participassem muito
no Fórum Alunos
 Participou muito no Fórum
Diário de Aula.
 Criaram condições na escola
com acesso à Internet.
 No 1º ano houve a
organização do projecto
orientado para a acção e
participação dos alunos.
 Criaram condições para que
os alunos publicassem muito
material online.
 Criaram condições para que
os alunos
participassem
muito no Fórum Alunos
 Participaram muito no
Fórum Diário de Aula.

 Ciências
 Físico-Química
 Físico-Química
 Geografia
 Matemática
 Ed. Moral e
Religiosa Católica

G

 Hipotética
iniciação
sexual de uma
aluna com
alguma
deficiência.
 Abordagem
de
uma
professora por
uma aluna que
era violada
pelo pai.

 Expressão Artística
e Tecnológica
 Francês
 Educação Musical
 Educação Física
 Ciências Naturais
 Físico-Química
 História
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 Apoio na sala de
informática
 Idem
 Idem
 Idem
 Ciências Naturais
 Formação Cívica
 Área de Projecto

Quadro 4.31: Evolução da competência de acção dos professores (N=16) (continuação)
Conhecimento/
competências da
equipa de
professores

Visões para o
contributo individual
dos professores

 Não são sexualmente activos no 3º
ciclo;
 As raparigas só devem ter relações
sexuais próximo da idade adulta e os
 Educação Visual
rapazes sempre que se proporcionar;
 Os rapazes devem ser sexualmente
muito experientes;
 As raparigas têm medo que os pais
descubram que tomam a pílula;
 Devem utilizar o preservativo e as
meninas começam a preocupar-se em
andar com o preservativo;
 Discriminam a homossexualidade;
 Fazem discriminação de género;
 São contra o aborto.
 Não são sexualmente activos no 3º  Infecção por
ciclo;
hepatite C numa
 As mulheres devem ter relações aluna
sexuais quando a relação for estável,
 Ciências Naturais
independentemente da idade e os
rapazes sempre que se proporcionar;
 Os rapazes devem ser sexualmente
 Inglês
muito experientes;
 História
 As raparigas têm medo que os pais
descubram que tomam a pílula;
 Francês
 Não devem utilizar o preservativo;
 Português
 Discrimina os homossexuais;
 Informática
 Fazem discriminação de género.

Realizar actividades do
projecto nas suas
disciplinas:
 Área de Projecto

Código da
escola
I

J

L

Percepção sobre a sexualidade da Experiências de
maior parte dos adolescentes da acção prévias à
comunidade escolar
formação

 Não são sexualmente activos no 3º
ciclo nem no ensino secundário;
 As raparigas só devem ter relações
sexuais dentro duma relação estável,
independentemente da idade e os
rapazes sempre que se proporcionar;
 As raparigas têm medo que os pais
descubram que tomam a pílula;
 Utilizam o preservativo e as meninas
começam a preocupar-se em andar
com o preservativo;
 Discriminam os homossexuais;
 Não fazem discriminação de género;
 São contra o aborto.

M  Não são sexualmente activos no 3º
ciclo;
 As raparigas só devem ter relações
sexuais dentro duma relação estável,
independentemente da idade e os
rapazes sempre que se proporcionar;
 Os rapazes devem ser sexualmente
muito experientes;
 As raparigas têm medo que os pais
descubram que tomam a pílula;
 Devem utilizar o preservativo;
 Discriminam os homossexuais;
 Fazem discriminação de género;
 São contra o aborto.

 Criou condições na escola
com acesso à Internet.
 No 1º e 2º anos houve a
organização do projecto
orientado para a acção e
participação dos alunos.
 Criou condições para que os
alunos publicassem muito
material online.
 Criou condições para que os
alunos participassem muito
no Fórum Alunos
 Participou pouco no Fórum
Diário de Aula.

 Criaram boas condições na
escola com acesso à Internet.
 Houve a organização do
projecto orientado para a acção
e participação dos alunos nos
2 anos.
 Criaram condições para que
os alunos publicassem muito
material online.
 Criaram condições para que
os alunos
participassem
muito no Fórum Alunos.
 Só
uma
professora
participou muito no Fórum
Diário de Aula.
 Técnicas
 Organizar o projecto  Criaram boas condições na
Laboratoriais de
com a turma, fazer a escola com acesso à Internet.
Biologia e Biologia e sua coordenação e
 Houve a organização do
Geologia
realizar algumas
projecto orientado para a acção
actividades
e participação dos alunos nos
2 anos.
 Inglês
 Disponibilizar as
 Criaram condições para que
 Educação Física suas disciplinas para os alunos publicassem muito
 Introdução à
acompanhar os alunos material online.
Filosofia
nas actividades que
 Criaram condições para que
estavam a ensinar
os alunos
participassem
aos colegas.
muito no Fórum Alunos.
 Só
uma
professora
participou muito no Fórum
Diário de Aula.
 Educação
Realizar actividades do  Criaram condições na escola
de pares
projecto nas suas
muito boas com acesso à
 Cai um
disciplinas:
Internet.
preservativo na  Geografia
 Geografia e
 Houve a organização do
aula
Formação Cívica
projecto orientado para a acção
 Primeira
e participação dos alunos.
menstruação
 Francês
 Francês
 Criaram condições para que
numa aula
 História
 História
os alunos publicassem muito
 Menina de 12  Ciências
 Ciências da Terra e material online.
anos tinha
da Vida e TLB
 Criaram condições para que
relações sexuais  Tecnologias de  Introdução às
os alunos
participassem
com vários
Informação
Tecnologias de
muitas vezes no Fórum Alunos.
rapazes.
Informação
 Participaram muito no
 Preservativo  Geografia
 Geografia
Fórum Diário de Aula.
rompeu
 Português
 Formação Cívica
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Realizar actividades do
projecto nas suas
disciplinas:
 Ciências Naturais,
Formação Cívica e
Área de Projecto
 Inglês
 História e Estudo
Acompanhado
 Francês
 Português
 Introdução às TIC

Resultados de aprendizagem
da equipa:
Experiências de acção dos
professores

Quadro 4.31: Evolução da competência de acção dos professores (N=16) (continuação)
N  Não são sexualmente activos no 3º
ciclo;
 As raparigas só devem ter relações
sexuais próximo da idade adulta e com
um só homem na vida e os rapazes
sempre que se proporcionar;
 Os rapazes devem ser sexualmente
muito experientes;
 As raparigas têm medo que os pais
descubram que tomam a pílula;
 Não devem utilizar o preservativo;
 Discriminam os homossexuais;
 Fazem discriminação de género;
 São contra o aborto.
O  Não são sexualmente activos no 3º
ciclo nem no ensino secundário;
 Só devem ter relações sexuais
próximo da idade adulta dentro de
relações amorosas estáveis;
 As raparigas têm medo que os pais
descubram que tomam a pílula;
 Devem utilizar o preservativo;
 A maior parte dos rapazes
discrimina os homossexuais as
raparigas são tolerantes;
 A maior parte é contra o aborto.
P

Q

 No ensino secundário muitos alunos
são sexualmente activos ;
 As raparigas só devem ter relações
sexuais dentro duma relação estável,
independentemente da idade e os
rapazes sempre que se proporcionar;
 As raparigas têm medo que os pais
descubram que tomam a pílula;
 Devem utilizar o preservativo e as
meninas começam a preocupar-se em
andar com o preservativo;
 A maior parte dos rapazes
discrimina os homossexuais as
raparigas são tolerantes.
 Não são sexualmente activos no 3º
ciclo;
 As raparigas só devem ter relações
sexuais dentro duma relação estável,
independentemente da idade e os
rapazes sempre que se proporcionar;
 Os rapazes devem ser sexualmente
muito experientes;
 As raparigas têm medo que os pais
descubram que tomam a pílula;
 Muitos não devem utilizar o
preservativo;
 Discriminam os homossexuais;
 Fazem discriminação de género;
 São contra o aborto.

 Várias
alunas
grávidas na
escola

 História
 Inglês
 Educação Visual
 Português
 Físico-Química
 História

 Gabinete na
Biblioteca
 Apoio na tradução
 Educação Visual
 Estudo
Acompanhado
 Idem
 Idem e Formação
Cívica
 Formação Cívica

 Ed.Moral e
Religiosa Catolica
 Ciências Naturais  Ciências Naturais
 Abandono
escolar de uma
aluna

 Francês
 Geografia
 Ciências
Religiosas

 Apoio na tradução
 Apoio na
Dinamização da
Biblioteca
 Idem e Educação
Moral e Religiosa
Católica.

 Biologia e Geologia  Ciências da Terra e
da Vida e Animação da
 Educação Física Biblioteca
 Educação Física

 Infecção por
hepatite B
 Primeira
relação sexual
 Diminuição
de rendimento
escolar e
gravidez
 Violação por
um vizinho







Inglês
Geografia
Ed. Física
Filosofia
Ciências

 Português e
Francês
 Educação Física

 Criaram condições na escola
com acesso à Internet.
 Não houve a organização do
projecto orientado para a acção
e participação dos alunos.
 Criaram condições para que
os alunos publicassem algum
material online.
 Criaram condições para que
os alunos
participassem
algumas vezes no Fórum
Alunos.
 Participaram pouco no
Fórum Diário de Aula.
 Criaram condições na escola
com acesso à Internet.
 No 1º e 2º ano houve a
organização do projecto
orientado para a acção e
participação dos alunos.
 Criaram condições para que
os alunos publicassem muito
material online.
 Criaram condições para que
os alunos participassem às
vezes no Fórum Alunos.
 Não participaram no Fórum
Diário de Aula.
 O projecto não se realizou.

Realizar actividades do  Criaram boas condições na
projecto nas suas
escola com acesso à Internet.
disciplinas:
 No 1º e 2º ano houve a
 Inglês
organização do projecto
 Geografia
orientado para a acção e
 Ed. Física
participação dos alunos.
 Introdução à Filosofia  Criaram condições para que
 Ciências da Terra e os alunos publicassem muito
da Vida e Técnicas
material online.
Laboratoriais de
 Criaram condições para que
Biologia
os alunos
participassem
 Português e Francês muitas vezes no Fórum Alunos.
 Educação Física e
 Participaram muito no
Desporto
Fórum Diário de Aula.

4.3.2.1. Evolução das visões dos professores sobre os temas ou problemas de saúde
sexual e reprodutiva escolhidos na sua comunidade escolar e a educação baseada na
visão holística da saúde
A análise das visões dos professores durante a formação contínua sobre os temas ou
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problemas que foram seleccionados na sua comunidade escolar e sobre o conceito de saúde
sexual e reprodutiva que foi sendo trabalho na sua comunidade educativa foi feita a partir de dois
eixos de reflexão durante a acção: (a) percepção dos professores sobre a sexualidade dos
adolescentes no seu meio escolar como base para a possível selecção de temas/ problemas
pelos alunos e temas/ problemas que na realidade foram sendo escolhidos; (b) evolução das
visões para trabalhar o conceito holístico de saúde sexual e reprodutiva.
a) Visões dos professores sobre os temas/ problemas a desenvolver nos seus projectos
educativos a partir da sua percepção sobre a sexualidade dos adolescentes
Na escola A, era o primeiro ano que a coordenadora do projecto estava na escola, por
essa razão não tinha percepção sobre a sexualidade dos adolescentes na sua comunidade
escolar. As expectativas dos professores sobre os temas que iriam ser seleccionados no primeiro
ano pelos alunos do 3º ciclo foram: o namoro, o amor, as DSTs e a prevenção da gravidez na
adolescência. Como a escola só esteve no projecto no primeiro ano, além de um profundo
trabalho de interacção no website Jovens Saudáveis em Acção (www.dct.uminho.pt/jsea), com a
apresentação dos alunos, escola e comunidade no website, os alunos só trabalharam o primeiro
tema sugerido: “Sexualidades e Educação Sexual”. No entanto, tinham sugerido tópicos
principalmente relacionados com o comportamento sexual (“Como se faz sexo? O que é que se
sente depois do acto sexual? Como é que uma pessoa se deve comportar durante o acto sexual?
Como se utiliza o vibrador? Como são os vibradores? O que é o sexo oral? Qual é a sensação
depois de uma pessoa fazer sexo oral?”) e os métodos contraceptivos (Como se toma a pílula?
Como se mete um preservativo?).
Nas outras escolas, a opinião dos professores apenas diferiu nas “expectativas” das
meninas em relação à altura certa para ter a primeira relação sexual, na utilização ou não do
preservativo e na discriminação ou não discriminação de género e da homossexualidade. Todos
os professores foram unânimes sobre a percepção que para a maior parte da sua comunidade
educativa os rapazes devem ser sexualmente muito experientes, as raparigas têm medo que os
pais descubram que tomam a pílula e são contra o aborto (quadro 4.31).
Na escola B, onde o projecto se desenvolveu no 3º ciclo, a professora coordenadora do
projecto descreve da seguinte maneira a sua percepção sobre a sexualidade dos adolescentes do
seu meio escolar:
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Pelas suas conversas, penso que alguns já teriam iniciado a vida sexual. (…) Aqui, os homens ainda
continuam a ser aqueles que têm direito a ir para o café e a sair ao Domingo. (…) Neste meio há
claramente a ideia das mulheres terem que casar virgens ou pelo menos terem relações sexuais numa
fase mais adulta e só com um homem e os rapazes ainda têm que ser muito experientes sexualmente.
(…) Se há colegas que têm gestos mais afeminados chamam-lhes “paneleiros”. (Ecoord, esc. B).

A coordenadora referiu que embora ache que já tem alunos do 3º ciclo sexualmente
activos, a maior parte deles chega ao 9º ano sem nunca ter tido relações sexuais. Enfatizou a
preocupação dos alunos com a primeira relação sexual e a expectativa das meninas para terem
relações sexuais só próximo da idade adulta ou depois do casamento, contrariamente à
expectativa dos rapazes. Deu ênfase à discriminação pelos alunos dos homossexuais ou das
pessoas que percepcionavam como tal. Referiu que as meninas têm medo que os pais
descubram que tomam a pílula, mas pensa que os adolescentes que são sexualmente activos
usam o preservativo e que os outros têm intenção de o vir a utilizar. Na sua opinião, a
discriminação de género também se fazia sentir entre os adolescentes da escola, quer nos
comportamentos no namoro quer na interacção social entre pares e com os adultos.
As expectativas iniciais dos professores para os temas ou problemas que os alunos
escolheriam, coincidiram com os tópicos que realmente os alunos escolheram no início do
projecto e foram os seguintes: o namoro e a amizade, a primeira relação sexual, métodos
contraceptivos e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Na realidade os temas
tratados durante o projecto nos dois anos foram: sexualidades e educação sexual (sugerido);
diálogo com os pais sobre a sexualidade dos adolescentes; relações interpessoais e amizade;
primeira relação sexual e Consulta Jovem no Centro de Saúde; métodos contraceptivos e aborto.
Na escola C, a percepção da coordenadora do projecto sobre a sexualidade dos
adolescentes da comunidade escolar era igual à da escola B. As suas expectativas para os temas
ou problemas a virem a ser escolhidos pelos alunos coincidiram com os tópicos que realmente
os alunos escolheram no início do projecto. Esses temas foram o namoro, os métodos
contraceptivos e as DSTs. Tal como na primeira escola os alunos só estiveram no projecto no
primeiro ano. Trabalharam autonomamente na sua interacção no website com a apresentação
dos alunos escola e comunidade. Também seleccionaram autonomamente alguns dos tópicos
dentro do primeiro tema sugerido e discutiram-nos com a coordenadora do website
(investigadora) e os colegas através do Fórum Alunos.
Na escola D, a única diferença no comportamento sexual dos adolescentes da
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comunidade escolar em relação às escolas anteriores é a expectativa em relação à primeira
relação sexual. As meninas esperam ter relações sexuais dentro de uma relação estável, mas
não necessariamente próximo da idade adulta. As expectativas dos professores para os temas
que seriam seleccionados pelos alunos do 7º ano foram: o namoro, a primeira relação sexual,
métodos contraceptivos e utilização do preservativo. Tal como nas escolas anteriores houve um
grande empenho dos alunos no primeiro ano na interacção no website com a preparação do
material para apresentação dos alunos, escola e comunidade. Nesse ano apenas foi iniciado o
primeiro tema sugerido “Sexualidades e Educação Sexual”. No segundo ano houve a conclusão
desse tema e a selecção pelos alunos de alguns tópicos dentro do tema “O despertar da
maturidade sexual”. Os alunos tinham mostrado inicialmente interesse em trabalhar a primeira
relação sexual (“Qual é a altura certa para perder a virgindade? Na primeira vez dói muito? Como
se faz sexo? Qual é a melhor posição para fazer sexo? Qual é a sensação do orgasmo?) e em
informações práticas sobre a utilização de métodos contraceptivos (Como colocar e retirar o
preservativo? Quais são e como se usam os métodos contraceptivos?)
Na escola E, a percepção sobre o comportamento sexual dos adolescentes da
comunidade escolar é igual à da escola D, excepto no facto da professora achar que a
masturbação é uma grande preocupação para eles e que muitos alunos sexualmente activos não
devem usar preservativo:
Acho que hoje em dia ninguém se sente culpada por ter relações sexuais antes do casamento. (…) O
tema da masturbação nunca foi muito utilizado com os alunos, é um tema dificílimo de se tratar com
esta faixa etária com que tenho vindo a trabalhar, porque eu tenho a ideia de que é os que a usam
mais, que sentem aquilo como “um bicho de sete cabeças” e vem daí a culpa que eles sentem ao
fazer isso. É difícil de se desmistificar (…) Acho que eles se sentem culpados pela nossa tradição
religiosa e por os pais não falarem sobre isso. (…) Teoricamente acham e sabem que a SIDA é
mortal mas não consideram que os poderá afectar, por isso penso que a maior parte não usa o
preservativo. (Ecoord., esc. E).

No primeiro ano, os alunos interagiram no website com a preparação da apresentação dos
alunos, escola e comunidade. Nesse ano apenas foi iniciado o primeiro tema sugerido
“Sexualidades e Educação Sexual”. No segundo ano o projecto não continuou.
Na escola F a percepção sobre o comportamento sexual é igual à da escola anterior
também do 3º ciclo. Tal como a professora anterior este professor realça a masturbação como
um comportamento sexual frequente nos rapazes e uma fonte de ansiedade. Este professor
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refere, pela primeira vez, que no 3º ciclo geralmente a sedução para o início do namoro é mais
iniciativa das meninas embora não lhe pareça que aconteça o mesmo a nível de
comportamentos sexuais íntimos. Também foca, pela primeira vez, preocupações em relação ao
sexo oral. A utilização do preservativo pelos adolescentes é colocada em dúvida como na escola
anterior:
No meio citadino já há várias situações de relações sexuais entre adolescentes; no meio onde estou
é quase inexistente, existe, não vou dizer que não… (…) portanto, as relações sexuais até aos 15
anos são casos raros. (…) Quando se fala em masturbação eles sentem-se muito constrangidos,
neles inconscientemente está o facto de que se se masturbarem poderão ter dificuldades na vida
sexual no futuro. (…) Outros medos: a sexualidade oral e existem muitos medos associados a isso:
sentimentos de culpa, desconfiança, problemas de doenças, porque eles ouvem falar, comentam,
mas depois ouvem muitas restrições. (…) Nos adolescentes o que se nota é que os rapazes têm um
impulso sexual muito mais intenso que as raparigas, portanto, os rapazes procuram muito mais o
sexo do que propriamente as raparigas e isso nota-se; no entanto há um tendência inversa, ou seja,
as raparigas procuram mais os rapazes do que estes as raparigas: habitualmente são as raparigas
que andam atrás dos rapazes insinuando-se mais para o início de um namoro ou para uma aventura
a nível de beijos (não tanto a nível sexual), mas de um modo geral as raparigas andam mais atrás
dos rapazes; quanto aos rapazes eles procuram mais na rapariga a parte sexual e acho que pela
parte deles há mais exploração do corpo do que propriamente da relação em si. (…) Ainda há um
bocadinho de machismo… (Ecoord., esc. F).

Os professores desta escola tinham a percepção que os alunos iriam querer tratar temas
relacionados com o comportamento sexual, a paixão, o namoro, os métodos contraceptivos e a
gravidez na adolescência. Na realidade os tópicos seleccionados pelos alunos no início do
projecto estavam mais relacionados com a primeira relação sexual (“Com que idade podemos
começar a fazer sexo? Quando se pode ter a primeira experiência sexual? Na primeira relação
sexual sentimos dor? Quando o hímen se rompe sangramos?”) e com o comportamento sexual
(“Quais são as posições que existem nas relações sexuais?”). No primeiro ano do projecto
empenharam-se muito na apresentação para o website, participaram muito assiduamente no
Fórum Alunos e trataram o primeiro tema sugerido. No segundo ano escolheram trabalhar a
prevenção da gravidez na adolescência e melhorar o diálogo com os pais sobre a prevenção da
gravidez na adolescência.
Na escola G, a professora coordenadora considerou que na sua comunidade escolar, tal
como nas escola B e C, a maior parte das raparigas pensa que só deve ter relação sexuais
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próximo da idade adulta e, tal como nas escolas E e F, considera que a maior parte dos
adolescentes sexualmente activos não deve utilizar o preservativo. As expectativas da professora
para os temas que os seus alunos iriam seleccionar estavam relacionados com o namoro, a
primeira relação sexual e a contracepção. No primeiro ano interagiram bastante no Fórum
Alunos e empenharam-se muito na apresentação para o website. Além disso trataram quase
exaustivamente todos os tópicos propostos no primeiro tema sugerido. No segundo ano,
escolheram trabalhar alguns tópicos do tema “O despertar da maturidade sexual” e outros do
tema “Fertilidade Humana”. A sua interacção no site, quer na publicação de material quer na
participação no Fórum Alunos continuou frequente.
Na escola H, a percepção sobre o comportamento sexual dos alunos é exactamente igual
à escola anterior. Os professores pensavam que os alunos iriam escolher para trabalhar a
primeira relação sexual, a prevenção da gravidez na adolescência e a prevenção de DSTs. Os
alunos realmente foram de encontro às suas expectativas (“Porque é que na primeira relação
sexual as mulheres perdem sangue?, Quais são e como se usam os métodos contraceptivos?,
Que protecções devemos ter antes de termos relações sexuais?, Como nos podemos proteger
das doenças de transmissão sexual?”), mas também queriam trabalhar a homossexualidade, o
comportamento sexual (“A masturbação faz mal nos rapazes e nas raparigas?, O que é o sexo
oral e anal?”) e a pedofilia. Os alunos desta escola apresentaram um trabalho muito profundo na
interacção através do website, nomeadamente na apresentação e publicação das suas várias
actividades e acções sobre os temas “Sexualidade e Educação Sexual” e “Despertar da
maturidade sexual”.
Na escola I, embora a professora conheça algumas meninas sexualmente activas no 3º
ciclo considerou que a maior parte achava que só devia ter relações sexuais próximo da idade
adulta. Também pensava que a maior parte dos que eram sexualmente activos usavam o
preservativo e que os outros tinham intenção de o usar. Esta professora chamou pela primeira
vez a atenção para dois aspectos novos: a possibilidade da existência de relações sexuais dos
rapazes com prostitutas e para a preocupação das raparigas em começarem a trazer consigo o
preservativo. As outras características da sexualidade dos adolescentes eram iguais às escolas
anteriores:
Eu penso que cada vez mais se vê e se ouve meninas preocupadas em também trazerem o
preservativo, eventualmente se acontecer. Mas relativamente à pílula, eu penso que os rapazes
sobre os métodos contraceptivos orais, eu penso que o rapaz continua a pensar de facto que isso é
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um problema da menina e nomeadamente nas consultas que fazem, recordo-me que fui tendo
conversas com a psicóloga e com outras, nas consultas que fazem de planeamento familiar, muitas
vezes vai o casal, o par de namorados, vão os dois, mas ela entra e ele fica cá fora. (…) Eu acho que
a primeira preocupação deles é exactamente a gravidez. Depois, talvez seja a SIDA. (…) Os rapazes
são completamente pressionados pelo grupo para terem relações sexuais. E, quer dizer… ouve-se
frequentemente, não aqui na nossa escola, mais nas secundárias, dizerem “ah aquela ainda é
virgem e não sei quê”. Portanto, serve até de chacota para o restante grupo... Muitas vezes eu sei
que isso acontece. (Ecoord., esc. I).

Na opinião da professora, os alunos iriam querer focar-se na primeira relação sexual, nos
métodos contraceptivos, na prevenção de DSTs e na pedofilia. No primeiro ano tiveram uma
participação muito activa na apresentação para o website e na interacção no Fórum Alunos.
Seleccionaram vários tópicos do primeiro tema que trabalharam enviando sempre online o Diário
do Observador. No segundo ano os alunos foram de encontro às expectativas da professora.
Decidiram fazer educação de pares focando a primeira relação sexual e os métodos
contraceptivos.
A percepção da coordenadora do projecto na escola J sobre a sexualidade dos
adolescentes da sua comunidade escolar era a mesma que nas escolas E e F. As professoras
desta escola imaginaram que os alunos iriam seleccionar tópicos relacionados com o
comportamento sexual, prevenção da gravidez na adolescência e DSTs. Os tópicos
seleccionados pelos alunos foram de encontro às expectativas das professoras: comportamento
sexual (“Como se faz sexo?, Há algum problema se uma pessoa se masturbar muitas vezes ao
dia? A mulher excita-se com o sexo oral?, Há algum problema em engolir esperma?”);
preocupações relacionadas com o hímen (“Romper o hímen dá dor?”); prevenção da gravidez
(“A mulher fica grávida quando o hímen se rompe?; Quais são e como se usam os métodos
contraceptivos?”) e prevenção de DSTs (“Quais são as doenças de transmissão sexual que
existem?, Como colocar e retirar o preservativo?”). Houve no entanto dois tópicos que excederam
as expectativas dos professores: fertilidade humana (“Quais são as razões para uma pessoa não
poder ter filhos?, Porque razão as mulheres correm mais riscos de ter filhos deficientes a partir
de uma certa idade?, Porque é que há homens estéreis?”) e sexualidade dos adultos (“Porque é
que as mulheres entram na fase da menopausa?, Porque é que alguns homens ficam
impotentes a partir de certa idade? Como é que funciona o viagra?”). Esta escola trabalhou muito
activamente no website, quer na publicação de material quer na interacção nos Fóruns. Também
trabalhou muito, de uma maneira geral, no projecto. No primeiro ano os alunos trabalharam o
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tema proposto, tiveram uma experiência de acção e elaboraram um plano de acção para o ano
seguinte. No segundo ano, os alunos foram tão activos e participativos como no primeiro e
trabalharam os seguintes temas: amor, intimidade e amizade; primeira relação sexual;
comportamento sexual; homossexualidade e métodos contraceptivos.
Na escola L, a primeira escola onde o projecto foi realizado no ensino secundário, a
professora considerou que a maior parte das meninas esperava ter relações sexuais dentro de
uma relação amorosa estável, independentemente da idade, e os alunos sexualmente activos
usavam o preservativo começando as meninas a trazê-lo também. Esta professora chama pela
primeira vez a atenção para a utilização abusiva da pílula de emergência por algumas alunas e
para a responsabilidade partilhada pelo rapaz e pela rapariga na utilização do preservativo (como
já referido na escola I) e da pílula. De maneira diferente dos outros professores, considerou que
os adolescentes da sua comunidade escolar não faziam discriminação de género. A opinião
inicial da professora é que os alunos iriam seleccionar tópicos dentro do amor e paixão;
comportamento sexual; métodos contraceptivos e DSTs. No primeiro ano houve um
envolvimento muito grande na interacção no website, especialmente no material de
apresentação, para o qual pediram, inclusive, a colaboração dos pais. Também trabalharam
vários tópicos do primeiro tema sugerido e prepararam um plano de acção para o segundo ano
que incluía a educação de pares na própria turma e uma sessão para pais. A participação na
avaliação do projecto através do Diário dos Observadores foi constante nos dois anos.
Na escola M, que também desenvolveu o projecto no ensino secundário, a professora tem
exactamente a mesma percepção sobre a sexualidade dos adolescentes que na escola anterior.
A única excepção foi em relação à discriminação de género que considerou que existia de uma
forma muito acentuada na sua comunidade escolar. As expectativas das professoras para os
temas que seriam seleccionados pelos alunos foram: a primeira relação sexual, namoro, amor e
paixão, métodos contraceptivos e DSTs. Os alunos foram de encontro às expectativas dos
professores mas acrescentaram o tema aborto. No primeiro ano participaram muito activamente
na interacção no website, tendo-se destacado pela apresentação muito trabalhosa do seu sítio
criado online em colaboração com a professora de Tecnologias de Informação e Comunicação.
Também se destacaram pela grande interacção no Fórum Alunos, nomeadamente a nível da
avaliação do projecto no Fórum Diário dos Observadores. No segundo ano, devido ao número
reduzido de aulas a participação foi mais moderada. No trabalho final destacou-se a planificação
e execução de uma experiência de acção planificada com a intervenção de um médico.
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A escola N desenvolveu o projecto no 3º ciclo e ensino secundário. Tal como nas escolas I
e M a professora fez referência a possíveis experiências sexuais dos rapazes com prostitutas. As
expectativas sobre a sexualidade dos adolescentes foram iguais às das escolas G e H. Os
professores pensavam que os alunos iriam escolher temas no âmbito da prevenção da gravidez
na adolescência e da infecção pelo VIH/ SIDA. Os alunos além desses temas mostraram
interesse no aspecto técnico do comportamento sexual (“Como se pratica sexo e quais são as
posições que existem nas relações sexuais?”). No primeiro ano, os alunos participaram no
website com a sua apresentação, trabalharam em vários tópicos do primeiro tema seleccionado
e participaram regularmente no Fórum Alunos. Pelas razões já especificadas deixaram o projecto
no segundo ano.
Na escola O, a percepção sobre a sexualidade dos adolescentes foi igual à das escolas B,
C e I. A percepção das professoras foi que os alunos escolheriam tópicos dentro do namoro,
primeira relação sexual, métodos contraceptivos e DST. Os alunos foram de encontro a essas
expectativas mas mostraram uma preocupação específica no tratamento desses tópicos: as
consequências da pílula de emergência. No primeiro ano, os alunos mostraram muito empenho
na sua participação no Website a nível da sua apresentação, publicação de materiais e
interacção no Fórum Alunos, especialmente no Fórum Diário dos Observadores. Também
trataram vários tópicos dentro do primeiro tema sugerido. No segundo ano focaram-se
fundamentalmente em tópicos relacionados com o tema “Sexualidade e reprodução” e
desenvolveram acções para melhorar o diálogo com os pais no âmbito da sexualidade e ficarem
melhor informados sobre os métodos contraceptivos.
Na escola Q, o projecto foi desenvolvido basicamente no ensino secundário. A percepção
sobre a sexualidade dos adolescentes nessa escola foi igual à das escolas E, F e J. As
professoras tinham a expectativa que os alunos iriam querer trabalhar tópicos dentro do namoro,
primeira relação sexual, métodos contraceptivos e prevenção de DSTs. Os tópicos inicialmente
seleccionados estavam relacionados com o comportamento sexual e prazer sexual, métodos
contraceptivos e prevenção de DSTs. No primeiro ano, os alunos e os professores trabalharam
muito empenhadamente na interacção através do website, quer na construção do material para
a sua apresentação e para a publicação das actividades realizadas online, dentro do primeiro
tema sugerido, quer nos Fóruns. Houve um particular cuidado na interacção contínua nos
Fóruns de avaliação do projecto (Diário dos Observadores e Diário de Aula). No segundo ano
trabalharam tópicos dentro dos temas “O despertar da maturidade sexual” e “Amor, intimidade,
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comunicação e comportamento sexual”, dentro dos quais realizaram experiências de acção.
Em síntese, emergiram oito características principais da sexualidade dos adolescentes. Foi
unânime para os professores de todas as escolas que a maior parte dos alunos não são
sexualmente activos no 3º ciclo nem no ensino secundário; a expectativa social é que os rapazes
devem ser sexualmente muito experientes; as raparigas têm medo que os pais descubram que
tomam a pílula; os alunos são contra o aborto; fazem discriminação de género, excepto na
escola L (na escola O não se recolheu informação sobre o assunto) e discriminam os
homossexuais, excepto nas escolas O e P onde os rapazes discriminam e as meninas são
tolerantes.
Houve dois padrões diferentes em relação às expectativas para os adolescentes iniciarem
a sua vida sexual: as raparigas devem casar virgens ou ter relações sexuais só próximo da idade
adulta e os rapazes sempre que se proporcionar (escolas B, C, G, H, I, N e O) e as raparigas
esperam ter relações sexuais dentro de uma relação estável, em qualquer idade, e os rapazes
sempre que se proporcionar (escolas D, E, F, J, L, M, P e Q). Também existiram duas
percepções diferentes sobre a utilização do preservativo pelos adolescentes: os adolescentes
usam o preservativo (escola B, C, D, M e O) e as meninas começam a preocupar-se em partilhar
essa responsabilidade (escolas I, L, P) ou não utilizam o preservativo (escolas E, F, G, H, J, N e
Q). Alguns professores ainda chamaram a atenção para a masturbação como o principal
comportamento sexual e fonte de preocupações nos adolescentes do 3º ciclo (escolas E, F e J) e
para a possibilidade de existirem relações sexuais entre alguns alunos e prostitutas (escolas I, M
e N).
As expectativas dos professores para os temas ou tópicos que os alunos iriam escolher
foram de encontro às características que percepcionaram na sexualidade dos adolescentes:
50,0% achou que os alunos iram escolher debater a relação de namoro (escolas A, B, C, D, G,
M, O e Q); 25,0% o amor e a paixão (escolas A, F, L e M); 50,0% a primeira relação sexual
(escola B, D, G, H, I, M, O e Q); 25,0% o comportamento sexual (escolas F, J e L); 87,5% os
métodos contraceptivos (escola A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O e Q); 75,0% a prevenção de
DSTs (escola A, B, C, D, H, I, J, L, M, N, O e Q) e 6,3% a pedofilia (escola I).
Nas escolas onde antes de iniciar o projecto os alunos já tinham ideias sobre os temas
ou tópicos que gostariam de tratar (n= 10), os tópicos que foram seleccionados ultrapassaram
as expectativas dos professores: 30,0% escolheu o namoro (escolas B, O e M); 60,0% a primeira
relação sexual (escola B, D, F, H, M e O); 60,0% o comportamento sexual (escola A, F, H, J, N e
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Q); 90,0% os métodos contraceptivos (escola A, B, D, H, J, M, N, O e Q); 10,0% a pílula de
emergência (escola O); 10,0% o aborto (escola M); 10,0% a fertilidade humana (escola J); 70,0%
a prevenção de DSTs (escola B, D, H, J, N, O e Q); 10,0% a orientação do desejo sexual (escola
H); 10,0% o prazer sexual (escola Q); 10,0% a sexualidade dos adultos (escola J) e 10,0% a
pedofilia (escola H).
Neste contexto, independentemente de serem alunos ou professores, a maior parte dos
participantes neste projecto orientado para a acção e participação parecia ter desde o início duas
preocupações chave: (1) preparar os adolescentes sexualmente abstinentes para a utilização
futura de contraceptivos e aumentar o seu uso nos adolescentes sexualmente activos; (2)
aumentar o uso do preservativo e dos outros comportamentos a ter para a prevenção de DSTs e
(3) criar competências para que as raparigas cumpram as suas expectativas em relação ao início
da sua actividade sexual e incentivar os rapazes a mudarem as suas expectativas em relação ao
sexo aproximando-as das expectativas das raparigas (de acordo com a percepção dos
professores sobre a sexualidade dos adolescentes).
Na realidade, tal como no estudo exploratório (estudo 1), este grupo de participantes
pretendeu realizar projectos de educação sexual com uma “abordagem compreensiva” (ver
ponto 4.2.1.2.4). Depois das escolas terem debatido os conceitos e âmbito da “sexualidade e
educação sexual”, como sugerido pelos professores aos alunos, cada escola organizou os seus
projectos com uma sequência de temas ou tópicos diferentes, dependendo do interesse dos
alunos anteriormente referido.
b) Evolução das visões para trabalhar o conceito holístico de saúde sexual e reprodutiva.
No início da formação contínua os conceitos de saúde sexual dos professores criados a
partir da sua experiência pessoal não deferiram muito da definição da OMS. Na maior parte das
escolas (n=13, 81,3%) os professores depois de debaterem as suas ideias individuais no grupo
da sua escola definiram a saúde sexual como o bem-estar biológico, afectivo, psicológico, social,
cultural e ético em todas as questões relacionadas com o sistema reprodutivo e a capacidade de
viver uma vida sexual satisfatória. Esta definição serviu de base para justificar a razão pela qual o
conceito de saúde que deve ser usado no ensino, tem que ser orientado holisticamente e para a
acção (Jensen, 1994 a, 1995, 1997 a).
Em todas as escolas foram geradas visões em relação a várias das seguintes situações de
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saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes já vividas pelos professores e (re) pensadas
possíveis estratégias de acção dirigidas para as condições de vida e/ou estilos de vida dos
adolescentes (determinantes da saúde sexual e reprodutiva) sobre as quais se poderia ter que
agir para promover a sua saúde sexual (quadro 4.31): prevenção da SIDA (escola B, escola M);
prevenção de gravidez em adolescentes (escola M, N); lidar com o uso de linguagem imprópria
pelos alunos (escola B); lidar com a primeira menstruação de alunas nas aulas (escola D, escola
M); lidar com alunos encontrados na escola a ter relações sexuais (escola D); lidar com a
primeira relação sexual de aluna não protegida (escola F, Q); lidar com a iniciação sexual de
adolescentes com deficiência (escola H); lidar com infecções genitais ou por hepatite B ou C nos
alunos (escola A, J, Q); lidar com a gravidez ou suspeita em adolescentes (escola A, Q); lidar
com alunas que querem abortar ou abortaram (escola D), lidar com alunos homossexuais ou
que suspeitam que o são (escola B); lidar com alunos violados (escola B, H, Q); lidar com maus
tratos dos alunos pela família (escola F); lidar com adolescentes com suspeita de prostituição
(escola M) e lidar com o abandono escolar (escola O).
Um exemplo de uma situação de saúde sexual e reprodutiva na adolescência, vivida como
uma experiências de acção por uma professora, antes da formação, foi a sua abordagem por
uma aluna que era violada pelo pai (escola H):
Como decorreu o processo de resolução do problema: Fui abordada por uma aluna que era violada
pelo pai. A solução que encontrei foi encaminhar a aluna para o Gabinete de Psicologia da Escola,
depois de ter informado o Conselho Executivo. A escola contactou a mãe e encaminhou o problema
para a assistência social. Após ter-se conversado com a mãe, ela foi aconselhada a levar a filha a uma
consulta médica. Posteriormente soube que a mãe fazia ameaças à filha para que ela não permitisse
qualquer exame. Tentou-se nova solução: a aluna foi aconselhada a telefonar para o SOS Criança que
actuou de imediato. Concluímos que o SOS criança deveria ter sido accionado logo de início.

Como deveria ter decorrido o processo de resolução do problema: A primeira tentativa de resolução
deveria ter sido logo uma acção mais eficaz da segurança social. A mãe deveria ter dado apoio à filha
e tentado ter maiores certezas sobre o assunto. A aluna deveria ter sido aconselhada a contactar mais
cedo o SOS Criança. Concluímos que a denuncia por parte da criança é mais eficaz.

Este caso, tal como outros narrados, neste contexto, pelos professores sobre maus tratos
na família e abuso sexual (ver anexo 12, caso 1, 2 e 3) chamou a atenção para o facto das
causas do problema sobre as quais se tem que actuar na escola ou a partir da escola serem
muitas vezes externas à própria escola. Também foi realçado que, tal como neste caso, em
muitas situações de saúde sexual e reprodutiva só se contribui para a resolução do problema
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desenvolvendo acções colectivas (professor, assistente social, alunos envolvidos e grupos de
suporte na comunidade) orientadas para a mudança das condições de vida (a família como a
determinante social da saúde do aluno).
Os professores também identificaram nas suas experiências de acção as dimensões
positiva (ausência de doença e bem estar) e ampla (estilos de vida e condições de vida) do
conceito holístico de saúde. Este foi o caso de uma professora (escola Q, ver anexo 12, caso 4)
que tentou trabalhar uma dimensão positiva da sexualidade ao abordar a mãe de uma aluna que
teve a primeira relação sexual sem protecção apresentando não só as consequências negativas
do seu comportamento sexual (perigo de uma gravidez não desejada) mas, também, outros
aspectos que estavam a afectar o seu bem estar (grande preocupação por não querer trair a
confiança da mãe). No entanto, embora o problema imediato estivesse a ser resolvido (a
possibilidade de gravidez), não foi descrito como foi tratado o problema do início da vida sexual
da aluna. Numa dimensão positiva e ampla da sexualidade era importante levar a aluna a
reflectir sobre as razões que a tinham levado a ter a primeira relação sexual (e.g., prazer?
pressão do namorado? situação do momento sem pensar nas consequências?), qual era o seu
conceito pessoal de bem estar (e.g. ser sexualmente activa? voltar a ser sexualmente
abstinente?), que comportamentos e atitudes desejava ter no futuro (estilo de vida) (e.g.,tomar a
pílula? usar o preservativo? falar com o namorado sobre sexo seguro? Trazer consigo o
preservativo ou recusar ter relações sexuais se o namorado não o tivesse?) e que condições de
vida tinha que criar para ter um comportamento sexual saudável (e.g. ir a consultas de
planeamento familiar? comprar regularmente a pílula?).
Outro destes casos (escola N , ver anexo 12, caso 5) foi a utilização da educação de pares
para ajudar a resolver um elevado número de gravidezes nas alunas da escola. Esta abordagem
educativa, segundo as explicações da professora, teve a preocupação de abordar em paralelo o
prazer sexual, as situações de risco e a falta de prevenção dos adolescentes numa dimensão
ampla (perigo de gravidez e DSTs versus bem estar sexual) e positiva da sexualidade,
nomeadamente a nível dos estilos de vida (e.g., não usar a pílula nem o preservativo) e das
condições de vida (e.g., medo que a mãe descubra que toma a pílula, vergonha que as pessoas
saibam que é sexualmente activa).
Trabalhar esta visão holística da saúde foi referida como uma das aprendizagens
fundamentais dos professores envolvidos neste projecto de investigação, como se pode ver pelos
excertos seguintes dos relatórios críticos apresentados pelos professores:
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Na análise da visão holística da sexualidade o debate foi generalizado tendo sido interessante a
conclusão unânime de que a sexualidade abrange não só a dimensão biológica, mas também uma
dimensão psicológica, ética e cultural. Neste sentido, foi debatido se se deveria optar por clarificar
valores ou, em alternativa, efectuar uma imposição de valores éticos da sexualidade. È um tema
interessante, pertinente e controverso (Rel., prof. Ciências, esc. A).
A visão holística da sexualidade e a clarificação de valores foram, na minha opinião, as aprendizagens
mais importantes assimiladas pela turma e por mim, em particular. Ao longo da formação, a
associação limitada da sexualidade às relações sexuais (dimensão física) e aos métodos contraceptivos
foi diminuindo e todas as dimensões (positiva e ampla) ganharam um peso equivalente na educação
sexual (Rel., prof. Introdução às Tecnologias de Informação, esc. M).
Foi a primeira vez que ouvi falar sobre “clarificação de valores” fora do círculo de pessoas que
pertencem à minha área ou com ela relacionados. Foi interessante ver uma pessoa de Ciências
defender esta metodologia (Rel., prof. Educação Moral Religiosa Católica, esc. B).

Dois dos pressupostos em que assenta o projecto Jovens Saudáveis em Acção (JSEA) são
a visão holística de saúde e a clarificação de valores que é automaticamente trabalhada ao
aplicar uma metodologia orientada para a acção e participação dos alunos (metodologia IVAM). A
maior parte dos professores assumiu e aplicou no projecto JSEA na escola estes pressupostos.

4.3.2.2. Experiências de acção e metodologia S - IVAM
A evolução das experiências de acção dos professores e da sua aplicação da metodologia
S – IVAM será descrita em função das suas experiências de educação para a saúde na
comunidade escolar antes da formação e durante a formação.
a) Experiências de acção do professor prévias à formação como base para criar condições
para o desenvolvimento de experiências de acção dos alunos
Os casos de resolução de problemas de saúde sexual dos alunos pelos professores já
descritos na secção anterior mostraram que a maior parte dos professores para conseguir
resolver os problemas agiu intuitivamente no sentido de: (1) identificar o problema; (2) reunir
informação sobre o problema e isolar as suas causas; (3) propor e experimentar soluções
criativas para resolver esse problema; (4) agir no sentido de aplicar uma solução; (5) tentar
novas soluções; e (6) tirar conclusões baseadas na procura de soluções e nas tentativas de
resolução do problema? (avaliação do acontecimento vivido).
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A narrativa da resolução de problemas em contexto real, por exemplo, sobre “uma aluna
com uma infecção genital” (anexo 12, caso 6) mostrou que os professores nestes contextos já
antes da formação trabalhavam as quatro dimensões do conhecimento orientado para a acção,
embora de uma forma intuitiva: (1) conhecimento sobre os efeitos (sintomas da infecção,
afastamento dos colegas para esconder o problema, mau estar psicológico); (2) conhecimento
sobre as causas (de ordem médica e social, nomeadamente, e.g., o “medo da mãe” que
funcionou como uma determinante social para o comportamento); (3) conhecimento sobre as
estratégias de mudança (conhecimento sobre o apoio do sistema de saúde; apoio dos
professores; aprendizagem de estratégias para conversar com os pais sobre sexualidade, etc.);
(4) conhecimento sobre visões, ou seja, desenvolvimento de alternativas possíveis para resolver
o problema e conseguir atingir os seus sonhos (e.g., falar com a mãe, consultar o médico, etc.).
O objectivo que se atingiu com este tipo de análise foi os professores inferirem a metodologia de
construção de conhecimento que é necessário seguir para se identificar as determinantes da
saúde (estilos de vida e/ou condições de vida), se desenvolver visões para agir sobre elas e,
finalmente, planificar acções e agir – modelo S- IVAM (selecção do problema, investigação, acção
e mudança).
Foram narrados outros casos que permitiram confirmar a aplicação intuitiva da
metodologia S- IVAM na resolução de problemas pelos professores em contexto real, tais como:
suspeita de homossexualidade de um aluno (anexo 12, caso 8); educação de pares sobre a
prevenção primária da SIDA (anexo 12, caso 9); uso de linguagem imprópria por uma aluna
(anexo 12, caso 10) e violação de uma aluna (anexo 12, caso 11). Estes casos reais descritos
possibilitaram acrescentar ao tipo de conhecimento já referido, a distinção entre experiências de
acção realizadas pelos alunos (a educação de pares, caso 9, anexo 12) e pelos professores
(todas as outras). Além disso, também permitiram clarificar o conceito de acção.
Com outros casos narrados de resolução de problemas relacionados com “alunos
encontrados em pleno acto sexual na escola”; “aborto numa aluna” e “primeira menstruação”
(anexo 12, casos 12, 13 e 14) os professores acrescentaram ao conhecimento anterior, o tipo
de participação dos alunos na resolução dos seus próprios problemas de saúde, quando
identificados pelos professores. O primeiro caso mostrou claramente uma total ausência da
participação dos alunos na resolução do problema. Essa ausência de participação foi promovida
pela própria escola, quando uma das funções da escola é o desenvolvimento das competências
emocionais e pessoais dos alunos. O terceiro caso, chamou a atenção para a importância da
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educação sexual baseada na resolução de problemas reais (despertar da maturidade sexual),
mas não considerou na análise os alunos como educadores para esses problemas, quando são
os próprios alunos que os vivem! Esta foi uma boa situação para comparar com o alto nível de
co-determinação entre professor e alunos (máximo grau de participação) encontrado na
experiência de educação de pares descrita na escola B (anexo 12, caso 9).
b) Experiências de acção do professor durante a formação contínua
Durante a formação todos os professores foram mudando o seu comportamento numa
direcção previamente determinada: a criação de condições na sua escola para que os alunos
desenvolvessem o projecto de educação sexual orientado para a acção e participação. Antes de

agirem nesse sentido, foram tomando decisões à medida que tal era exigido a seis níveis: (1)
que visões seriam seguidas para o contributo individual dos professores em formação e de
outros professores da escola; (2) que condições seriam criadas na escola para os alunos do
projecto poderem aceder ao computador e à Internet; (3) que condições seriam criadas para que
os alunos publicassem o seu material online; (4) que condições seriam criadas para que os
alunos participassem no Fórum Alunos; (5) que condições seriam criadas para que o projecto
fosse orientado para a acção e participação dos alunos; e (6) como participariam no Fórum dos
Professores.
b.1) Contributo individual dos professores em formação
Na escola A os professores, independentemente da sua disciplina, trabalharam na área
curricular não disciplinar que leccionavam: Formação Cívica e Área de Projecto e no Estudo
Acompanhado. A professora de Ciências Naturais participou na sua própria disciplina. Durante
uma semana ainda foi pedida a colaboração de todos os professores da turma para trabalharem
no projecto. No primeiro ano o projecto teve a duração aproximada por aluno, dependendo da
turma, de 100 a mais tempos lectivos de 45 minutos.
Na escola B, os professores no primeiro ano trabalharam na Formação Cívica que
leccionaram e no segundo ano na Área de Projecto, em Educação Moral e Religiosa Católica e
nas Ciências Naturais. No primeiro ano o projecto teve a duração aproximada por aluno de 25
tempos lectivos de 45 minutos e no segundo ano de 60 tempos lectivos.
Na escola C, o projecto teve o apoio da professora dentro do GAA e, no primeiro ano, teve
591

a duração aproximada por aluno de 25 tempos lectivos de 45 minutos.
Na escola D, numa turma participou a professora que era em simultâneo de Formação
Cívica e Inglês e na outra turma a professora que era em simultâneo de Língua Portuguesa e
Formação Cívica. A professora de Educação Física participou pontualmente nas duas turmas no
GAA. Em cada um dos dois anos, o projecto teve a duração aproximada por aluno de 25 tempos
lectivos de 45 minutos.
Na escola E, as professoras trabalharam dentro da Formação Cívica que leccionaram
durante o primeiro ano deste projecto, em aproximadamente 25 tempos lectivos de 45 minutos.
Na escola F, no primeiro ano os professores trabalharam na Área de Projecto que
leccionavam, durante aproximadamente 25 tempos lectivos de 45 minutos. No segundo ano,
trabalharam na Formação Cívica, Ciências Naturais e Educação Moral e Religiosa Católica que
leccionavam. Neste ano o projecto teve a duração aproximada por turma de 35 tempos lectivos.
Na escola G, os alunos trabalharam nos dois anos com a mesma professora na Área de
Projecto, durante aproximadamente 60 tempos lectivos cada ano.
Na escola H, os alunos trabalharam nos dois anos, com professores diferentes, na Área
de Projecto e Formação Cívica, aproximadamente 60 tempos lectivos cada ano.
Na escola I, os alunos trabalharam nos dois anos em Formação Cívica, no primeiro ano
aproximadamente 30 tempos lectivos e no segundo ano 20.
Na escola J, trabalharam os mesmos alunos e professores, excepto o professor de
Português e de TIC que só participaram no segundo ano, na Área de Projecto, Formação Cívica,
Inglês e Francês e, no segundo ano, também em TIC. Em cada um dos anos o projecto teve a
duração aproximada de 60 tempos lectivos.
Na escola L, os alunos trabalharam no primeiro ano na Área – Escola (em várias
disciplinas) durante aproximadamente 25 tempos lectivos cada ano.
Na escola M, os professores trabalharam no 9º ano na Formação Cívica e no ensino
secundário na Área – Escola (várias disciplinas). A duração do projecto no primeiro ano foi de
aproximadamente 25 tempos lectivos de 45 minutos e no segundo ano 20 tempos lectivos.
Na escola N, os professores trabalharam apenas no primeiro ano, no 3º ciclo na
Formação Cívica e Área de Projecto e no ensino secundário na Área – Escola entre 20 a 40
aulas dependendo da turma.
Na escola O, os alunos trabalharam nos dois anos em Educação Moral e Religiosa
Católica e na Animação da Biblioteca, aproximadamente durante 25 tempos lectivos por ano.
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Na escola Q, durante os dois anos, os alunos do 3º ciclo envolvidos trabalharam com o
professor de Área de Projecto e os do ensino secundário com professores de várias disciplinas
na Área – Escola. No primeiro ano o projecto teve a duração aproximada de 25 tempos lectivos e
no segundo ano de 20 tempos lectivos de 45 minutos.
b.2) Condições criadas na escola para os alunos do projecto acederem à Internet
Em algumas escolas (60,0%) os alunos podiam trabalhar no computador e aceder à
Internet na biblioteca da escola sempre que o desejassem (escolas A, C, D, E, H, L, N, O e Q).
Noutras, no primeiro ano havia uma sala de computadores na escola para os alunos, com
poucos computadores ligados à Internet (escola G) ou com muitos computadores conectados à
rede WWW (escola B, F, I, J, M, N, O) (46,7%), a que eles poderiam aceder sempre que o
professor marcasse lá uma aula para o projecto. No segundo ano, houve a introdução da
disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação no 3º ciclo e os alunos praticamente
deixaram de poder aceder aos computadores destas salas dentro do projecto nas escolas,
excepto muito ocasionalmente. Numa destas escolas (escola J), a disciplina de TIC entrou para o
projecto e os alunos continuaram a aceder aos computadores. Noutra destas escolas (escola G)
alguns alunos acediam em casa e a maior parte deles pagava a Internet num café da localidade
com vários terminais de computador para poder aceder aos fóruns.
A maior dificuldade para os alunos acederem aos computadores autonomamente fora das
sessões do projecto era o seu horário lectivo, pois, quando terminavam as aulas tinham os
transportes à sua espera para os levar para casa. Praticamente só quando um professor faltava
é que podiam decidir ir autonomamente para os computadores disponíveis nessa hora trabalhar
no projecto.
b.3) Condições criadas para que os alunos publicassem o seu material online
Todos os professores incentivaram os alunos a fazer paragens de síntese no projecto para
organizar o material para publicar online. Depois pediam aos alunos que mostravam maiores
destrezas no computador para o organizar em Word, Excel ou Power Point e, posteriormente, o
enviar para a coordenadora do site, através do Fórum dos Alunos, para ser colocado online. No
entanto, em algumas escolas (40,0%) os sites de apresentação dos alunos, escola e comunidade
foram criados de origem pelos alunos, com a colaboração dos professores da escola (escolas B,
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H, J, L, M e Q). Todas as escolas enviaram fotografias digitais para serem publicadas.
b.4) Condições criadas para que os alunos participassem no Fórum Alunos
Todas as escolas excepto três (escolas A, E e N) programaram sessões para os alunos
participarem nos vários sub-fóruns do Fórum Alunos. Independentemente das boas ou más
condições de acesso na escola à Internet, as escolas do 3º ciclo em que foram programadas
mais sessões no início do projecto para os alunos participarem nos fóruns foram aquelas onde
os alunos se mostraram mais comprometidos com o projecto e que mostraram uma maior
participação na comunidade online ao longo dos dois anos (escolas B, F, G, H, I, J, M).
b.5) Condições criadas para que o projecto fosse orientado para a acção
Na maior parte das escolas (escolas B, F, G, H, I, J, L, M, O e Q) (66,7%), os professores
seguiram a metodologia proposta na formação e no Kit de Actividades: (1) detecção das ideias
iniciais dos alunos sobre o tema; (2) selecção dos tópicos e/ou problemas a resolver dentro do
tema; (3) selecção das actividades (4) desenvolvimento de visões para resolver um dos
problemas seleccionados; e (5) planificação da acção, experiência de acção e avaliação. Nestas
escolas, embora o projecto fosse orientado para a acção e participação dos alunos, em alguns
temas os alunos não chegaram às fases de “visões” e “acção” durante esta investigação.
b.6) Participação no Fórum dos Professores
Em algumas escolas, alguns professores assumiram-se como verdadeiros co-parceiros de
investigação (escolas A, B, D no primeiro ano, F no primeiro ano, G no primeiro ano, H, J, L, M e
Q) fazendo sistematicamente os seus Diários de Aula e enviando-os através do sub-fórum Diário
de Aula (Fórum dos Professores) ao investigador. Noutras escolas essa participação foi muito
reduzida (escola C, D no segundo ano, E, F no segundo ano, G no segundo ano, I, N e O) e os
dados que têm vindo a ser apresentados foram fundamentalmente recolhidos nas notas de
campo e entrevistas informais durante a formação de professores (ver 4.3.3, 4.3.4).

4.3.2.3. Tipo de participação dos alunos no projecto Jovens Saudáveis em Acção (JSEA)
nas várias escolas
O quadro 4.32 resume as áreas e graus de participação dos alunos nos projectos JSEA
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das várias escolas na matriz de Jensen. Em seguida, descreve-se alguns exemplos para clarificar
como foi efectuada a categorização dos projectos em cada uma das fases dos projectos
orientados para a acção.
a) Os professores decidem por si próprios (nível 1)
Jensen (2000) descreveu o nível mais baixo do quadro 4.32 como uma linha (ou degrau
da escada) de não participação para tornar claro que em alguns casos a participação pode não
ser possível. Em algumas situações, os professores atribuem aos alunos um papel específico,
dizem-lhes como o realizar e ensinam-lhes porque razão estão a ser envolvidos.
Quadro 4.32: Áreas e graus de participação dos alunos nos projectos JSEA orientados para a acção (N = 15)
Participação Escolha do
no projecto tema geral

Nível 5
 Alunos sugerem
 Decidem em
conjunto com o
professor

Esc. E

Investigações

Esc. B-t3
Esc. G-t5

Esc. I-t5
Esc. J-t3-t5
Esc. M-t3-t5

Nível 4
 Alunos sugerem
 Decidem por si
próprios

Nível 3
 Professor sugere
 Decide em
conjunto com os
alunos

Aspectos do
tema
seleccionados
Esc. B-t1-t3
Esc. F-t1
Esc. G-t1-t5

Esc. B-t3

Esc. B
Esc. C
Esc. D
Esc. F
Esc. G
Esc. I
Esc. L
Esc. M
Esc. N
Esc. O
Esc. Q

Esc. G-t5
Esc. I-t5
Esc. J-t3-t5
Esc. L-t3
Esc. M-t3-t5
Esc. O-t2-t5
Esc. Q-t3-5
Esc. A-t1
Esc. B-t1-t5
Esc. C-t1
Esc. D-t1
Esc. E-t1
Esc. F-t1
Esc. G-t1
Esc. H-t1
Esc. I-t1
Esc. J-t1
Esc. L-t1
Esc. M-t1
Esc. N-t1
Esc. O-t1
Esc. Q-t1-t2
Escola B-t2
Esc. H-t2

Visões/
objectivos
visionários
Esc. B-t3
Esc. F-t1-t5
Esc. G-t1
Esc. H-t1
Esc. I-t1-t5
Esc. J-t1-3-5
Esc. M-t5
Esc. B-t1

Esc. C-t1

Esc. C-t1

Esc. L-t3

Esc. L-t3

Esc.
Esc.
Esc.
Esc.

Esc.
Esc.
Esc.
Esc.

O-t1-t2-t5 Esc. O-t1-t5
Q-t1-t3-t5 Esc. Q-t1-t3-t5
A-t1
B-t1-t5
Esc. B-t1-t5

Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.

D-t1
E-t1
F-t1-t5
G-t1
H-t1
I-t1-t5
J-t1-t3-t5
L-t1
M-t1-t3-t5
N-t1
Q-t2

O-t1-t2-t5
Q-t1-t3-t5
A-t1
B-t5

Esc. D-t1
Esc. E-t1
Esc. F-t5
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.

H-t1
I-t1
J-t1
L-t1
M-t1
N-t1
Q-t2

Acções

Avaliação/ Follow
up

Esc. B-t5
Esc. F-t1-t5
Esc. G-t1
Esc. H-t1
Esc. I-t1-t5
Esc. J-t1-t3-t5
Esc. M-t5
Esc. C-t1

Esc. L-t1

Esc. L-t1
Esc. O-t1-t5
Esc.Q-t1-t3-t5
Esc. B-t1

Esc. A-t1
Esc.B-t1-t2-t3-t5
Esc. D-t1
Esc. E-t1
Esc. F-t1-t5
Esc. G-t1-t5
Esc. H-t1-t2
Esc. I-t1-t5
Esc. J-t1-t3-t5
Esc. L-t1-t3
Esc. M-t1-t3-t5
Esc. N-t1
Esc. O-t1-t2-t5
Esc. Q-t1-t2-t3-t5

Nível 2
Esc. B-t2
Esc. B-t2
 Professor decide
Esc. H-t2
Esc. H-t2
 Consulta os alunos
Nível 1
Esc. A
 Professor decide e Esc. H
informa os alunos
Esc. J
Nota: Esc.- escola; t1- tema 1: “Sexualidades e educação sexual”; t2- tema 2: “O despertar da maturidade sexual”; t3- tema 3:
“Amor, intimidade, comunicação e comportamento sexual”; t4- tema 4: “Fertilidade humana”; t5- tema 5: “Sexualidade e
reprodução”; t6- tema 6: “Prevenção de doenças de transmissão sexual” (ver anexos 10 e 11).
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A participação dos alunos no primeiro ano de aplicação deste Projecto (Escola A, H e J) foi
decidida pelos professores que consideraram que os alunos do 8ºano de escolaridade (ensino
básico) têm vindo a experimentar um grande número de preocupações ou problemas sexuais
sem nenhum tipo de suporte por parte do currículo da escola, dos pais ou da comunidade:
No currículo anterior do 8º ano, os professores diziam que não havia tempo para ensinar o tema “A
Transmissão da Vida”! Eu saltava outra tema para ensinar este (…), porque eu penso que os alunos
estudavam este tema muito tarde no ano escolar: o fim do 8º ano! Eu penso que é muito difícil falar
com eles sobre as mudanças que ocorrem na puberdade, sobre o ciclo menstrual e sobre a
prevenção de doenças sexualmente transmitidas quando eles já têm vindo a viver isso e já tiveram
também alguns comportamentos sexuais de risco. Na minha opinião, este tema deveria ser
ensinado muito mais cedo. Nesta escola, todas as turmas de 8º ano têm alunos que são muito mais
velhos que a média de idades para o 8º ano [13, 14 anos]. Eu tenho alunos que têm 16 e 17 anos
e alunos que já tiveram problemas sexuais. Alguns deles fazem-me perguntas como: “O período da
minha namorada ainda não veio. O que devo fazer?” Outros vêm ter comigo e dizem-me:
“Professora, eu tive relações sexuais e o período ainda não veio. O que devo fazer?” Estas perguntas
aparecem antes de ter ensinado este tema. E agora [no actual currículo] este tema foi transferido
para o 9ºano! Eu penso que as opiniões dos professores tinham que ser tidas em consideração em
relação a este tema! Como resultado, os alunos do 8º ano não estudam “A Transmissão da Vida”
em Ciências! Os professores também não se sentem suficientemente à-vontade para falar sobre
sexualidade! Na minha escola eu irei sugerir que este projecto de educação sexual seja começado
no 8º ano na área Projecto e em Formação Cívica. (Ecoord., Esc. H, Maio de 2003).

De acordo com Hart (1997), os projectos em que os adultos decidem por si próprios
durante algumas fases (“Os adultos decidem, mas informam”), implicam que embora os alunos
não tenham sido envolvidos na fase inicial do projecto, podem ter sido bem informados sobre ele,
terem vindo a sentir uma verdadeira posse sobre o assunto e terem vindo a ser envolvidos numa
reflexão crítica sobre o assunto. Hart considera que esta é a abordagem mais comum para a
participação das crianças, usada pelas agências de desenvolvimento internacional que trabalham
nos países desenvolvidos. Na sua opinião, é comum a “mobilização social” ser desenvolvida de
uma maneira que infelizmente “não vai de encontro às exigências da participação genuína e, por
esse motivo, não adiciona os objectivos da socialização democrática da criança” (Hart, 1997,
p.42). Ele reforça que a mobilização social pode ser usada eficazmente como a primeira fase de
projectos com uma participação mais substancial com crianças, porque se isso não acontecer “o
que permanecerá na mente das crianças é a noção que as crianças são para ser usadas quando
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é necessário, em vez da ideia que as perspectivas das crianças são por si próprias importantes.”
Hart, 1997, p.42).
b) Os professores decidem mas consultam os alunos (nível 2)
Em algumas escolas (escolas B e H) os professores decidiram o tema geral, os subtemas e
as actividades a realizar para investigar esses subtemas depois de consultarem os alunos, pois
eram temas que faziam parte do programa da disciplina de Ciências Naturais e podiam ser
trabalhados dentro da dinâmica do projecto:
Este ano, decidimos trabalhar com o 9º ano porque este tema faz parte do programa de Ciências [As
bases morfológicas e fisiológicas da reprodução]. Vamos trabalhar na Área Projecto e em Ciências
Naturais. (…) Porque tomámos esta decisão? A maior parte dos professores que trabalharam neste
projecto no ano anterior trocaram de escola e também verifiquei que só foram desenvolvidas poucas
das actividades previstas para esse ano. Também ganhámos consciência da impossibilidade de
implementar com eficácia o projecto só em Formação Cívica. A Formação Cívica só tem 45 minutos
por semana. (…) Primeiro, explicámos aos alunos, que eles iriam participar no projecto “Jovens
Saudáveis em Acção”, mostramos-lhes o site e o trabalho preparado pelos colegas no ano anterior e
discutimos com eles o que é que poderiam fazer para ter o seu trabalho neste site. Os alunos deram
sugestões para trabalharem no projecto e no website. Então, nós explicámos que como não tínhamos
discutido com eles o que eram a sexualidade e a educação sexual iríamos desenvolver o primeiro
núcleo temático na Área Projecto [Sexualidade e Educação Sexual] e o segundo [O Despertar da
Maturidade Sexual] em Ciências. Também lhes explicámos porque é que escolhemos esses temas.
(…) Pareceu-nos que gostaram dos temas porque estavam a sorrir, fizeram alguns comentários
positivos e tornaram-se irrequietos. (…) Eles têm vindo a trabalhar com muita energia e entusiasmo.
(Egrupo, Esc. B, Outubro de 2004).

Na situação acima, os professores decidiram que os alunos iriam participar no projecto e
escolheram o tópico global. Os alunos aceitaram ambas as decisões sem muita discussão ou
desacordo. Depois foram informados sobre como é que as suas contribuições poderiam ser
usadas e dos resultados das decisões tomadas pelos professores. Os alunos compreenderam o
processo, foram consultados, deram as suas opiniões e viram essas opiniões tratadas com
seriedade.
Jensen (2000) comenta que este tipo de situação, semelhante às mencionadas, poderá
fazer surgir um debate razoável sobre se existe ou não algum envolvimento dos alunos nestas
situações.
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c) Os professores sugerem e decidem em conjunto com os alunos (nível 3)
Neste grau de participação no projecto, a escolha do tema global, as actividades de
investigação ou outras fases do projecto são iniciadas pelos adultos, mas a tomada de decisões é
partilhada com os alunos. Este é o primeiro de três níveis de participação que, de acordo com
Jensen (2000), têm vindo a ser importantes no contexto escolar. Estes níveis tornam claro que
nenhum princípio de envolvimento dos alunos exclui per si o professor. Estes níveis de
participação genuína distinguem-se uns dos outros pela combinação de ideias sobre: (1) quem
coloca uma ideia ou proposta para discussão e (2) quem toma realmente a decisão final”
(Jensen, 2000, p.226). Também, de acordo com Jensen (2000), esta poderá ser a fase mais
inicial num processo participativo nas escolas que estão a começar os seus projectos orientados
para a acção. Para chegar a verdadeiras decisões partilhadas, os alunos necessitam estar
envolvidos em algum grau, durante o processo inteiro. Nesta investigação, a escolha do primeiro
tema “Sexualidades e Educação Sexual” em todas as escolas (cujo objectivo era o debate sobre
esses conceitos e o seu alcance), bem como os aspectos seleccionados desse tema em 66,7%
das escolas (escolas A, D, E, H, I, J, L, M, N e Q) e as actividades de investigação realizadas
nesse tema em 80,0% das escolas (escolas A, B, D, E, F, G, H, I, J, L, M e N) foram
categorizadas neste nível de participação dos alunos. Também foi categorizado neste nível as
visões e acção ocorrida neste tema na escola B. A participação dos alunos na avaliação de todos
os projectos, excepto na escola C, também se categorizou neste nível.
A situação abaixo descrita é um exemplo em que o professor sugere e os alunos decidem
em conjunto com o professor. Durante a investigação que os seus alunos foram desenvolvendo
para clarificar o conceito de sexualidade, emergiu um problema que eles queriam resolver: Como
discutir com os outros colegas da nossa escola, o que é a sexualidade e a educação sexual e
como tem ocorrido a evolução da sexualidade no nosso país?”. Eles tinham uma visão sobre isto:
“Partilhar uma compreensão comum com os seus colegas de escola sobre o que é a sexualidade
e como tem vindo a mudar no nosso país”. Para tornar a celebração do “Dia Internacional X”
mais útil para o projecto dos alunos a professora sugeriu uma acção para ajudar os alunos a
alcançar a sua visão (Escola B):
Eu sabia que os alunos gostavam de trocar ideias com os colegas de outras turmas sobre o que têm
estado a discutir para terem o mesmo entendimento sobre o tema. O “Dia Internacional da X” chegou
na altura certa para desenvolver uma acção na escola sobre o aspecto do tema que tem estado a ser
discutido [Diferentes maneiras de viver a sexualidade ao longo do tempo em diferentes culturas]. Eu
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sugeri aos alunos que poderiam fazer um pequeno teatro. Eles não só concordaram como ficaram
muito entusiasmados. (…) O teatro faz referência ao uso da pílula, à legalização do aborto, à evolução
dos diferentes papéis de género e à submissão da mulher. Trabalhando em grupo, os alunos
explicaram porque é que era importante para eles encorajar os colegas a pensarem seriamente sobre
estes tópicos. Depois, partilharam as suas opiniões e ideias em turma. Por causa disto, eu escrevi o
teatro, pedi a opinião à professora de Português sobre ele e mais tarde ensaiei o teatro com os alunos.
(Ep, Esc. B, Março de 2005).

d) Os alunos sugerem e decidem por si próprios (nível 4)
Esta categoria é mais frequente na selecção dos aspectos do tema, selecção das
investigações a realizar e nas visões e acções necessárias para atingir essas visões (Simovska,
Jensen, 2003). Os alunos iniciam e dirigem o projecto ou fases específicas do projecto, ou dão
aulas, ou sugerem uma actividade. Os professores estão envolvidos como facilitadores. Isto é o
que aconteceu na “Escola L” quando os alunos do 12º ano (17-18 anos) organizaram as suas
visões e planificaram uma acção para resolver o seguinte problema: “Os pais não falam
abertamente connosco sobre a sexualidade e a educação sexual e sentem que nós somos piores
que os jovens do seu tempo”. Depois de investigarem o que é que a sexualidade e a educação
sexual representa para as pessoas da idade dos seus pais e dos seus avós, através da aplicação
de um questionário organizaram uma “tempestade de ideias” em “post-it”, em pequenos
grupos, para partilharem as suas visões sobre o que gostariam de ver acontecer no futuro.
Depois, em turma, trocaram essas ideias e planearam a acção para debater com os pais os seus
sonhos e melhorar a sua comunicação com eles sobre a sexualidade. Também organizaram
sozinhos o debate, a sua implementação e avaliação. Parte deste processo pode ser visto na
nota de campo abaixo:
Eu não me importo de fazer o papel de professor” diz um rapaz”, “nem eu” acrescenta uma rapariga.
Um deles começou a tempestade de ideias em “post-it” usando a metodologia proposta no Kit e o
outro sentou-se na frente do computador a registar a síntese final. Eles discutiram vários aspectos:
“Quais são os problemas reais do dia a dia que fomos encontrando durante a investigação do tema?
Qual deverá ser o problema a resolver? Porque é que esse problema é importante para nós? Quais são
as consequências, agora e no futuro, da existência desse problema? Porque é que esse problema
existe? O que é que gostaríamos de ver acontecer para evitar esse problema no futuro? Qual é a
situação nos outros países em relação a esse problema? O que é que gostaríamos mais de ver
acontecer no futuro e porquê?”. O professor e eu ajudamos o aluno que estava agora a agir como
professor a organizar os papéis de “post-it” no quadro no fim de cada questão. Eu ouço alguns
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comentários em relação às respostas que estão a ser dadas por escrito. Os alunos estão
surpreendidos com a quantidade e qualidade das respostas. Eles estão a trabalhar muito e a aula
termina. Organizaram as suas ideias sobre o problema a ser resolvido e as suas visões sobre ele
durante aproximadamente 90 minutos. Decidi com eles voltar na próxima aula.
(…) Os alunos em turma ouvem atentamente as suas visões escritas no computador pelo seu colega
na aula anterior. Corrigiram a linguagem de algumas frases e concordaram que o texto estava pronto
para ser colocado online. O aluno que era o professor, começou a planificar a acção com os seus
colegas seguindo as questões do Kit: “Quais são as mudanças que terão que acontecer dentro de nós
próprios, na aula, na escola e na sociedade para atingir os nossos objectivos ou sonhos? O que
deveremos fazer para que essas mudanças aconteçam (planificação da acção)? Que barreiras/
dificuldades podem impedir o desenvolvimento dessa acção? Que barreiras podem impedir essa acção
de atingir as mudanças desejadas? Que acções deverão ser desenvolvidas?” Decidiram planificar um
debate. Em conjunto na turma seleccionaram a população alvo, o tema do debate e distribuíram as
tarefas: “Quem vai escrever o convite? Quem vai apresentar o site?, pergunta o aluno professor. Uma
colega argumenta que na sua opinião, nesta fase, é muito importante clarificar com os participantes
que “a sexualidade não é só ter sexo”. Uma jovem que tem estado a mostrar muito entusiasmo com a
acção acrescenta: “também é importante dizer que os jovens gostam de falar com os pais sobre a
sexualidade e não só sobre sexo” e “falar sobre sexualidade com os pais não implica necessariamente
que eles falem sobre a sua própria intimidade”, acrescenta outra aluna. A turma concorda e decide
quem irá preparar o debate para debater essas ideias com os participantes. (…) Os 90 minutos estão
quase no fim mas os alunos continuam a discutir como irá ser avaliada esta acção para se descobrir
se ela provocou mudanças em si próprios e nos participantes. (NC, Esc. L, Janeiro de 2005).

Esta categoria foi a utilizada pela escola C (3ºciclo), onde os alunos trabalharam
exclusivamente no Gabinete de forma voluntária, nos aspectos dos temas seleccionados, na
investigação e na avaliação. A escolha do tema geral, quando não pertenceu às categorias 2 ou
3 já descritas, também pertenceu a este nível de participação (Escolas B, temas 3; G, tema 5; I,
tema 5; J, temas 3 e 5; L, tema 3; M, temas 3 e 5; O, temas 2 e 5; Q, temas 3 e 5).
Também foi a categoria de participação dos alunos das escolas que desenvolveram o
projecto no ensino secundário nas seguintes fases: aspectos do tema geral seleccionados (escola
L, tema 3; escola O, temas 1, 2 e 5 e escola Q, temas 1, 3 e 5); selecção das actividades de
investigação a realizar (escola L, tema 3; escola O, temas 1, 2 e 5 e escola Q, temas 1, 3 e 5);
visões e acções (escola L, tema 1; escola O, temas 1 e 5; escola Q, temas 1, 3 e 5).
e) Os alunos sugerem e decidem em conjunto com o professor (nível 5)
Este é o nível mais alto de participação dos alunos porque os professores estão envolvidos
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sem submeter os alunos ao seu controlo, mas como colaboradores iguais nas discussões, com
diferentes insights/ conhecimentos e diferentes experiências de vida. Eles exercitam um discurso
democrático, sem uma relação “top-down” ou “bottom-up”. Os alunos iniciam o projecto ou uma
fase particular do projecto mas partilham as suas decisões com o professor. “No contexto
escolar, esta prioridade enfatiza como é necessário o professor aparecer como um adulto
responsável com as suas opiniões próprias quando envolvido em projectos construídos à volta da
participação dos alunos. Quanto mais estiverem envolvidos os alunos, mais importante,
presumivelmente, será para o professor estar visível e ter um papel activo nas discussões.”
(Jensen, 2000, p.226). Este nível de participação pode ser visto na nota de campo abaixo.
O que é que gostávamos de ver acontecer no futuro para as pessoas da nossa idade não terem medo
da gravidez não desejada, de ser infectados com DSTs e terem a “primeira vez” no “momento certo” e
com a “pessoa certa”? A principal visão da turma é que os jovens devem aprender como prevenir as
gravidezes não desejadas. A segunda visão é que os jovens deverão aprender como prevenir as DSTs,
a terceira é que as pessoas jovens deverão ser capazes de falar abertamente e sem preconceitos
negativos com o sexo oposto sobre a sua “primeira vez” (primeira relação sexual) e a sua primeira
relação amorosa. E finalmente, a quarta visão é que os jovens deverão começar a falar com os pais e
avós para que eles saibam como é que a sexualidade é vivida nos dias de hoje. A turma acaba a
categorização das suas visões na tempestade de ideias em “post-it”. Depois, debatem em turma o que
é que tem que ser feito para realizar essas mudanças. “Uma sessão informativa com uma médica e
uma enfermeira sobre os métodos contraceptivos”, diz uma aluna “Como a outra que já foi
realizada?”, pergunta a professora. “Não, uma onde seja possível para nós tirarmos dúvidas”, diz outra
aluna. “Querem uma sessão prática?”pergunta a professora.
A turma sorri e concorda. (…) “Professora acha que é possível incluir nos convites para o Centro de
Saúde, o que é que nós gostávamos de saber?”, “Sim, claro, na minha opinião isso é bom para vocês
e para a médica e a enfermeira, porque se fizerem isso elas podem saber exactamente o que vocês
querem aprender e discutir. Eu concordo com a sugestão. Penso que também será interessante incluir
no convite, as dificuldades que vocês mencionaram antes que poderiam sentir durante a sessão. O
que pensam sobre isso?” pergunta a professora. (…) (NC, Esc. M, Fevereiro de 2005).

Numa escola em que os alunos já tinham educação sexual no ano anterior, foram eles
que propuseram a sua entrada para este projecto quando o conheceram (escola E). Também se
incluíram nesta categoria de participação algumas escolas nas seguintes fases: aspectos do
tema seleccionados (escola B, temas 1 e 3; F, tema 1; G, temas 1 e 5; I, tema 5; J, temas 3 e 5;
M, temas 3 e 5); investigação (escola B, tema 3; G, tema 5); visões (escola B, tema 3; F, temas
1 e 5; G, tema 1; H, tema 1; I, temas 1 e 5; J temas 1, 3 e 5; M, tema 5) e acções (escola B,
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temas 1 e 5; F, temas 1 e 5; G, tema 1; H, tema 1; I, temas 1 e 5; J, temas 1, 3 e 5; escola M,
tema 5).

4.3.2.4. Avaliação da metodologia das sessões presenciais e comprometimento dos
professores com a abordagem S – IVAM
Na metodologia de abordagem dos temas (ver capítulo III, ponto 3.6) partiu-se sempre das
ideias iniciais dos professores sobre o tema e utilizaram-se metodologias activas (estudos de
caso, procura de informação, grupos de estudo, grupos de investigação, demonstrações, role
playing, observação activa e tarefas escritas e educação de pares), testando, sempre que
possível, as actividades propostas pela investigadora para os alunos sobre os mesmos temas
(ver anexos 10 e 11).
No método de análise das ideias iniciais dos professores nos conteúdos científicos,
geralmente recolhidas por grupo (com o professor de Ciências a dar a sua opinião só quando os
colegas não tivessem absolutamente mais nenhuma ideia), foi seguido um processo semelhante
ao usado por Teixeira (1999) na formação de professores nesta área. Primeiro foi lida a resposta
do grupo aos pequenos questionários com que se iniciava cada tema, onde a investigadora
anotava a conversa que tinha com o grupo para clarificar melhor as suas respostas. Dessa
leitura seleccionava-se a resposta na íntegra ou a selecção dos extractos da mesma (unidade de
análise). Posteriormente, as respostas similares ou os extractos das mesmas eram agrupados
com as categorias de conteúdo previamente definidas. Por fim, inferiam-se as concepções e
construíram-se as categorias de resposta. Tal como no método de Teixeira, na elaboração das
categorias de resposta eram tidos em conta os atributos que distinguem as respostas dos
professores da resposta adequada, isto é, da resposta que está de acordo com o que se
considera ser a perspectiva científica. Este tratamento das ideias iniciais era dado aos
professores depois do ensino do tema para que pudessem comparar com as respostas
consideradas cientificamente adequadas.
Este exercício foi utilizado para ensinar os professores a analisar as concepções iniciais
dos alunos e as compararem com a resposta adequada. Em seguida será apresentado um dos
exemplo mais simples desta formação, que servirá apenas como ilustração, uma vez que não é
objecto de análise desta investigação mas foi usado como um pressuposto importante na
metodologia de ensino. Para detectar as ideias iniciais dos professores sobre as mudanças que
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ocorrem na puberdade e sobre os sistemas reprodutores masculino e feminino foi-lhes pedido
para depois de contornarem o corpo de um(a) colega desenharem primeiro “os órgãos sexuais
externos, no tamanho real, e todas as modificações que o corpo sofre na puberdade”. Depois,
foi-lhes pedido para desenharem no seu interior o sistema reprodutor, colocando os órgãos no
tamanho e local real identificando-os com uma legenda (ver anexo 10 e 11, tema 2 “O despertar
da maturidade sexual”, actividades 02 e 0.3). As ideias iniciais de um grupo de professores
estão representadas na figura 4.1.
Sobre esta actividade específica, tal como foi observado em todos os grupos de formação
de professores, um professor descreveu sobre o comportamento dos colegas:
Pretendia-se desenhar os sistemas reprodutores do homem e da mulher. Foi um momento ora
embaraçoso ora hilariante, uma vez que, não poucas vezes, se verificou que alguém ia olhando pelo
“cantinho do olho” para o papel do vizinho: vá lá a gente saber localizar, objectivamente estas coisas…
(Rel., prof. Língua Portuguesa).

Figura 4.1: Ideias iniciais de um grupo de professores sobre os caracteres sexuais secundários e o sistema
reprodutor

Os pensamentos e emoções individuais que foram emergindo ao longo da detecção das
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ideias iniciais dos professores na formação foram essencialmente de incredulidade pela falta de
conhecimento e reflexão sobre a sua própria sexualidade. Os extractos seguinte ilustram bem
esta descoberta pelos professores:
Individualmente, a aprendizagem mais importante que fiz foi a tomada de consciência que, embora já
tenha sido mãe, havia muitos aspectos da sexualidade que eu desconhecia. Lembro-me daquela
actividade relativa à saúde sexual e saúde reprodutiva, ou ainda à diferença entre sexo e género. E a
descrição dos sistemas reprodutores masculino e feminino… Ainda agora sinto uma certa vergonha
daquilo que respondi. Estes são apenas alguns aspectos da sexualidade perante os quais me senti
bastante “aflita” para responder (Rel., prof. Inglês).
Relativamente à actividade “O que é a sexualidade?” perante uma série de questões colocadas, senti
que para além de não me sentir à vontade, se fossem os alunos a colocá-las não conseguia exprimir
por palavras aquilo que “tinha” a certeza que sabia. Mas ao longo de toda a formação, este
sentimento de “pensei que sabia, mas afinal não sei como explicar e colocar no papel”, foi uma
constante que graças à metodologia aplicada pela formadora foi-se desvanecendo tornando-me mais
confiante para lidar com as situações que me forem aparecendo (Rel., prof. Geografia).

A avaliação que os professores fizeram das actividades de detecção das ideias iniciais e da
sua análise foi geralmente muito positiva. Consideraram que essas actividades promoveram o
envolvimento do grupo na aprendizagem, criaram motivação e curiosidade para aprender e
permitiram que ficassem a conhecer o que realmente sabiam ou não antes do ensino formal:
Em todas as actividades, o facto de trabalharmos em pequenos grupos, permitiu a troca de ideias e de
conhecimentos o que foi muito enriquecedor. Mas o factor que possibilitava esse envolvimento do
grupo na acção foi o método de trabalho utilizado: a teoria e a prática, no sentido de que aos alunos
lhes era pedido a aplicação dos seus conhecimentos e só posteriormente lhes era fornecida toda a
informação. Esta metodologia foi um dos aspectos que mais me agradou na acção e que irei aplicar
nas minhas aulas (Rel., prof. História).
As actividades que me marcaram mais foram as respostas por escrito a diversas questões colocadas
pela formadora. De salientar que as perguntas não eram particularmente fáceis de responder, pois
obrigavam a uma profunda reflexão sobre temas que falámos no dia-a-dia sem realmente questionar e
aprofundar o que dizemos (Rel., prof. Introdução às Tecnologias de Informação).

Uma pequena percentagem de professores (17,3%) achou que a detecção das ideias
iniciais, quando foi feita individualmente, foi o menos positivo da metodologia da formação, por
se ter tornado muito cansativo.
Quando se pediu aos professores para nos seus relatórios críticos no final da formação
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descreverem os momentos e/ou actividades mais interessantes, de maior cooperação e em que
aumentaram mais os seus conhecimentos foram referidos, entre outros, dois temas introdutórios
do início da formação: uma mesa redonda com os professores coordenadores dos projectos de
cada escola subordinada ao tema “Aprendizagem pessoal a nível da saúde sexual e reprodutiva
dos adolescentes: experiência profissional em educação sexual” e a exposição do tema “Origem
da sexualidade: uma visão filogenética”. A mesa redonda foi o ponto de partida para a
introdução dos conceitos de competência de acção, acção e participação. Os professores
(90,8%) que consideram este um dos melhores momentos de aprendizagem falaram assim
sobre ele:
Foi interessante constatar a diversidade de abordagens feitas nas diferentes escolas: debates,
inquéritos, caixas de questões, convidados externos à escola (médicos, sexólogos, psicólogos e
outros), palestras relativas à educação sexual, visionamento de filmes e jogos de simulação (role

playing). Os professores admitiram ter sentido mais dificuldades em abordar o tema da sexualidade
com os alunos do ensino secundário do que com os alunos do ensino básico. Os alunos recorreram à
Internet e realizaram entrevistas aos membros das suas famílias para recolher dados e informações. É
importante constatar nas experiências contadas a boa adesão dos pais e encarregados de educação a
estes projectos. Enquanto ouvíamos as escolas durante esta primeira sessão, foi-nos pedido que
avaliássemos “quem” e “em que medida” se envolveu nos projectos de educação sexual, para
operacionalizarmos numa tabela essa participação (segundo Jensen, 2000). Da minha parte e da do
meu grupo foram sentidas algumas dificuldades nessa avaliação. (Rel., prof. Ciências Naturais).

Aproximadamente metade dos professores (58,6%) considerou que outro dos momentos
de maior interesse e que mais aumentou o seu conhecimento foi a apresentação pela formadora
de uma visão filogenética da origem da sexualidade:
Foi muito importante ter a noção da forma de reprodução em seres vivos com características
diferentes, pois adquiri conhecimentos que não tinha e isso deu-me maior confiança para
posteriormente poder abordar o tema da sexualidade nas aulas (Rel., prof. Inglês).
Com a diversidade de reproduções, desde os seres mais simples até aos mais complexos, aprendi
imenso. Foi importante aprender todos aqueles conhecimentos até para perceber melhor o que se
passa à nossa volta e com é cada ser humano (Rel., prof. Educação Moral e Religiosa Católica).

Os outros momentos ou actividades de maior interesse para os professores serão
descritos por temas.
No tema, “O Despertar da Maturidade Sexual”, as actividades mais referidas foram, como
já acima descrito a propósito da detecção das ideias iniciais, a morfologia dos sistemas
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reprodutores masculino e feminino (78,2%), o ciclo menstrual, o calendário menstrual e
reconhecimento do ciclo de fertilidade (51,7%) (ver anexo 10 e 11, tema 2, actividades 2.1, 2.4,
2.6 e 2.7).
No tema, “Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual” houve duas
actividades em que os professores referiram uma grande aprendizagem sobre si próprios. A
primeira actividade foi sobre a identificação de pressupostos (ver anexo 10 e 11, tema 3,
actividade 1.4). Os professores (82,8%) expressaram assim o que sentiram e pensaram sobre si
próprios:
Outro momento interessante foi a leitura da história: “como clarificar alguns pressupostos de que as
pessoas partem na vida do dia-a-dia”. Concluí que a minha escolha se baseia em pressupostos que
pensava não ter! Cheguei a ter dificuldade em mudar os papéis originais que atribuí a cada
personagem no início da leitura. Depois diverti-me ao imaginar a troca de lugar que tinha dado a cada
um e por fim fiquei baralhada! Realmente, quem era o rapaz e quem era a rapariga? Seriam dois
rapazes? E porque não duas raparigas? O nosso cérebro ainda funciona como nas histórias que nos
contavam em crianças e, como em qualquer história romântica, há o rapaz, a rapariga e o final feliz. E
não me troquem as voltas… (Rel., prof. Educação Física).

A segunda actividade referida (79,3%) foi sobre as habilidades sociais não verbais (ver
anexo 10 e 11, tema 3, actividade 2.9). Os professores falaram assim sobre ela:
Um jogo em que tivemos de exprimir ou manifestar sentimentos através de gestos foi um momento
muito descontraído e divertido (Rel., prof. Introdução às Tecnologias de Informação).
Relativamente à cooperação entre os docentes da mesma escola ou entre os demais docentes é de
realçar que a mesma se revelou bastante frutuosa e simpática no decorrer de todos os “blocos” de
formação, salientando como momentos mais engraçados os referentes à actividade “Habilidades
Sociais não Verbais” (Rel., prof. Ciências Naturais).

A terceira actividade mais referida neste tema foi sobre as parafilias (ver anexo 10 e
11, tema 3, actividade 3.7, 3.9 e 3.10) e a exposição feita pela formadora sobre os crimes
contra a liberdade e a auto-determinação sexual:
No âmbito da temática abusos sexuais, foi-nos proposta uma reflexão e solicitada a opinião sobre a
legislação vigente no nosso pais. Tive a clara noção da minha iliteracia neste domínio (como em
muitos outros, certamente!). Foi mais um daqueles momentos de interiorização da falta de coerência
entre o que consideramos essencial, e transmitimos em termos de mensagem aos nossos alunos, e a
nossa prática quotidiana. Não basta saber que a legislação é escassa e permissiva, é necessário
conhecê-la, pelo menos genericamente, para nos podermos pronunciar e criticar, no sentido de termos
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alguma fundamentação para apresentarmos soluções tendentes a melhorá-la (Rel., prof. Geografia).

No tema “Fertilidade Humana” a actividade que a maior parte (90,8%) dos professores
considerou que levou a um momento de grande aprendizagem e cooperação entre os colegas foi
uma actividade de prática laboratorial sobre a dinâmica da concepção e as primeiras fases do
desenvolvimento embrionário (ver anexo 10 e 11, tema 4, actividade 2.1):
Outra actividade interessante prática e bastante reveladora foi a experiência no laboratório, pois foi
engraçado ver ao vivo espermatozóides e óvulos e a sua união, assim como tentar desenhá-los. O que se
aprende nestas actividades nunca mais se esquece e, por muito que se venha a estudar sobre
determinado tema, a informação nunca será tão absorvida e mantida como quando se vêem as coisas
acontecer perante os nossos olhos e mediante a nossa intervenção (Rel., prof. Inglês).

Alguns professores (28,7%) ainda consideraram como um momento de grande
aprendizagem a leccionação do tema anomalias cromossómicas e genéticas (ver anexo 10 e 11,
tema 4, actividade 2.4D):
Um dos assuntos estudados que enriqueceram o programa do projecto foram as mutações
cromossómicas numéricas, enriqueceram-me a mim e despertaram grande interesse nos alunos, já
que explicam a existência de pessoas diferentes (Rel., prof. Português).

No tema “Sexualidade e Reprodução” a actividade que a maior parte (86,2%) dos
professores considerou que levou a um momento de grande aprendizagem foi o convite a um
especialista externo (médica de família) para falar sobre “Métodos contraceptivos e gravidez na
adolescência”. Esta actividade fez parte da sequência de actividades exploradas na formação de
professores sobre a primeira relação sexual, gravidez não desejada na adolescência e métodos
contraceptivos (ver anexo 10 e 11, tema 5, actividades 1.1, 1.3, 2.1, 2.4 e 2.5). Os professores
expressaram assim as suas opiniões:
Agradou-me bastante a palestra dada pela médica convidada pois embora conhecesse os métodos
contraceptivos, fiquei a conhecer melhor o método DIU através da oportunidade que tive de simular a
colocação de um (Rel., prof. Ciências Naturais).
Achei também interessante a palestra da médica convidada, que fez uma apresentação de forma
esclarecedora, onde houve questões colocadas pelo grupo. Na minha opinião este tipo de palestras
deveriam ser mais exploradas para a comunidade escolar, com intervenções do mesmo género para
os alunos de todas as escolas e de uma forma regular (Rel., prof. Ciências Naturais).

Ainda neste tema houve outra actividade referida por mais de metade dos professores
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(80,4%) como tendo promovido um dos momentos de maior cooperação: a decisão, ilegal em
Portugal, sobre o aborto numa gravidez não desejada nos adolescentes (ver anexo 10 e 11, tema
5, actividade 3.1). Um professor narrara da seguinte maneira como viveu o jogo de papéis (Role

Playing):
Achei muito interessante a actividade [role playing] porque indirectamente envolvemo-nos, damos a
nossa opinião, ouvimos outras opiniões e instala-se o debate, a “confusão” sobre o tema, neste caso
concreto sobre o aborto. Quando fui confrontado sobre a gravidez indesejada da “Marta”, tive que viver
o dilema de um casal de namorados e dar a minha opinião sobre a situação em que me envolvi. Após
ouvir a opinião sobre o assunto dos pais da “Marta”, dos “meus pais”, da psicóloga, etc., tive que
tomar a minha decisão sobre esta gravidez (Rel., prof. Educação Física).

Nos relatórios críticos também foi pedido aos professores para indicarem a aprendizagem
mais importante feita por si próprios e pela turma durante a formação. Os professores
consideraram que essas aprendizagens foram feitas a nível do conteúdo, das competências
pessoais e da metodologia de ensino.
a) Aprendizagens individuais e da turma mais importantes a nível do conteúdo
Alguns professores (89,7%) referiram que a aprendizagem mais importante que fizeram
como indivíduo ao participar na formação foi sobre o conceito holístico da sexualidade humana:
Recordo aqui as aulas em que – na sequência da unidade didáctica sobre “O Romantismo” – havia
que analisar a poesia de Almeida Garrett: “Os Cinco Sentidos”. As três primeiras estrofes são,
normalmente, analisadas sem qualquer tipo de olhar, dito ou riso mais estranho. Quando tinha que
explicar certas metáforas de carácter mais erótico ou levar os alunos a explicar a última estrofe e,
sobretudo, os dois primeiros versos – “A ti! A ti só os meus sentidos / Todos num confundidos” – que
conduzem ao delírio e concretizam a ideia de amor físico e sensual, aí, algumas vezes surgiram os
olhares, os ditos entre dentes, a malícia. Foi preciso conduzi-los a um olhar saudável, natural, desse
amor físico, fazendo-os olhar para a natureza (abordagem que a formadora fez, de forma científica e
muito interessante, quando falou da “visão compreensiva da sexualidade humana”) onde urgia
salientar o amor e o respeito pelo outro (Rel., prof. Português e Francês).

Outros professores consideraram que a aprendizagem individual mais importante foi a
aquisição dos conhecimentos básicos relacionados com a sexualidade e educação sexual
(93,1%). Uma parte menor de professores (28,7%) considerou ainda que a sua aprendizagem
mais importante foram os próprios conceitos de sexualidade e educação sexual:
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A aprendizagem mais importante que julgo ter feito nestas sessões foi o que realmente É a educação
sexual e as várias faces de que se reveste. Nunca tinha pensado na variedade e qualidade dos
diferentes temas que podem ser abordados num projecto deste género. É algo imenso é
completamente utópico dedicarmo-nos a todos eles. Não creio que houvesse muitas pessoas com a
nítida sensação da quantidade de temas que podem ser trabalhados. (Relatório Crítico, prof.de Inglês).

A descodificação destes conceitos foi para a maior parte dos professores (88,5%) a
aprendizagem mais importante da turma como um todo.
A organização do conteúdo em si foi, segundo alguns professores (27,6%), a
aprendizagem mais importante para a turma:
Creio que o facto da formadora ter uma formação na área da Biologia deu a esta Formação um
carácter especial, porque nos mostrou aspectos científicos que eu desconhecia, nomeadamente,
recordo a actividade que realizámos no laboratório em que observámos os óvulos e espermatozóides
dos mexilhões. Aliás toda a formação teve um traço científico (animais, plantas, seres humanos)
fundamental no nosso trabalho a desenvolver com os alunos. (…) Mas as sessões não se limitaram a
analisar aspectos da saúde reprodutiva (anatomia e fisiologia sexual do homem e da mulher;
contracepção; gravidez; parto; problemas sexuais e terapias; doenças sexualmente transmitidas), pois
foi bem mais abrangente e deu-nos uma visão completa da sexualidade humana (valores e
comportamento sexual; amor; intimidade; relações interpessoais; partilha de responsabilidades). (Rel.,
prof. Português).

Os professores consideraram que tão importantes como as aprendizagens conceptuais
foram o seu desenvolvimento de competências pessoais e metodológicas que a seguir se
referem.
b) Aprendizagens individuais mais importantes a nível do desenvolvimento de
competências pessoais
A principal característica pessoal referida pelos professores como uma consequência
desta formação foi o desenvolvimento da sua auto-confiança para trabalhar em educação sexual
(60,9%). E a segunda característica pessoal referida foi a desinibição para falar sobre o tema
com colegas e alunos (21,8%):
Esta acção desinibiu-me porque me trouxe um conjunto de conhecimentos que me permitiram abordar
com simplicidade situações que até há pouco tempo me eram constrangedoras. Por exemplo, um dia
destes e a propósito do tema em conversa (contracepção), um dos alunos pediu-me se lhe explicava o
método das temperaturas. Até há pouco tempo atrás, eu se calhar teria dito “Cale-se menino! Que
disparate!”. Hoje, pude esclarecer à turma a dúvida (Rel., prof. Geografia).
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As outras características pessoais desenvolvidas relacionam-se com o desenvolvimento de
competências a nível metodológico que serão a seguir referidas.
c) Aprendizagens individuais e da turma mais importantes a nível metodológico
O aspecto metodológico mais vezes referido como a melhor aprendizagem da turma foi o
treino pelos professores de algumas actividades que poderiam vir a ser realizadas pelos alunos
(96,6%):
Uma coisa é o conhecimento teórico das actividades e implementá-las num grupo/ turma, outra bem
diferente é participar activamente nelas. Neste aspecto residiu, na minha modesta opinião, um dos
segredos para o sucesso da Oficina de Formação. Além disso, o facto de estarmos divididos por grupo
de escola ajudou imenso na prática. O conhecimento que cada um tinha do outro, no grupo, contribuiu
para um melhor relacionamento e para uma participação mais enriquecedora e desinibida (Rel., prof.
Educação Moral e Religiosa Católica).

Também foi referida a observação (por 27,6% dos professores) de que na realização das
actividades, o comportamento dos professores é muito semelhante ao comportamento que
depois encontraram nos alunos na realização dessas mesmas actividades. A aprendizagem de
metodologias activas e participativas, nomeadamente a metodologia orientada para a acção e
participação dos alunos também foi uma aprendizagem que os professores consideraram como
das mais importantes da formação, quer a nível da turma (93,1%) quer a nível individual (89,7%):
Os principais conhecimentos que aprendi com esta formação foram a metodologia a aplicar no
projecto na escola e a clarificação de alguns conceitos científicos no âmbito da sexualidade humana e
principalmente no âmbito da psicologia e da ética. Estas aprendizagens ajudaram-me a seleccionar
algumas actividades para o desenvolvimento do tema, porque adquiri a capacidade de fundamentação
para a selecção de estratégias que promovem uma visão holística da sexualidade humana (Rel., prof.
Ciências Naturais).

Outro aspecto realçado (93,1%) foi a grande vantagem para a coordenação do trabalho e a
para a criação de uma linguagem e objectivos comuns para a educação sexual na comunidade
escolar, da continuidade do grupo de trabalho na formação e na implementação do projecto na
escola. A liberdade de acção em cada escola, dentro de um projecto comum, também foi uma
das aprendizagens que os professores consideraram mais importantes (81,6%):
Ao longo da Formação pudemos, individualmente e em grupo, estruturar a educação sexual, ou seja,
quais os aspectos a abordar no projecto e os objectivos a atingir indo ao encontro de uma metodologia
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activa e participativa, centrada na acção do aluno. De alguma forma a criar condições para o projecto
na escola fizemos um pequeno treino na resolução de problemas. Algumas actividades foram
resolvidas individualmente, cada um teve a liberdade de reflectir, experimentar e redefinir soluções e
discuti-las em grupo de escola e na turma entre as várias escolas. Todo este processo foi feito num
clima psicologicamente aberto e livre. Desta forma o debate de ideias foi mais enriquecedor, havia
confiança mútua para transmitir dúvidas e experiências já ocorridas no âmbito da educação sexual
efectuada anteriormente nas escolas. Foi precisamente este clima psicologicamente aberto que os
alunos sentiram durante o projecto (Rel., prof. Ciências Naturais).

Curiosamente, o aspecto metodológico menos vezes referido pelos professores
(44,8%), a que os extractos anteriores já fazem alusão, foi o desenvolvimento da
capacidade crítica e reflexiva que todo o projecto lhes procurou desenvolver. O
comprometimento dos professores com a metodologia S – IVAM foi sendo evidente ao
longo das aprendizagens anteriores, no entanto, em termos de síntese final, não poderia
terminar sem dar voz aos professores que a implementaram:
A abordagem IVAM deu total ênfase ao trabalho orientado para a acção e a uma metodologia orientada
para o aluno que melhorou a qualidade de vida de cada aluno e de cada professor na riqueza da
diversidade e complexidade de cada história de vida. (Rel., prof. Francês).
Enquanto coordenadora de uma Biblioteca de Escola, questionei-me sobre qual o papel da Biblioteca
em todo este processo da educação sexual e da concretização prática da metodologia S – IVAM. Penso
que o modelo S – IVAM é extremamente proveitoso para por em prática nas minhas aulas de
Geografia com os alunos do ensino recorrente nocturno. Assim, esta acção de formação ultrapassou
muito o âmbito da educação para a saúde e contribuiu para o meu enriquecimento como professora
(Rel., prof. Geografia)

4.3.3. Competências e habilidades dos professores para lidarem com as
tecnologias de informação e comunicação (TIC)
Esta secção está dividida em duas subsecções. Na primeira analisa-se como é que os
professores utilizavam as tecnologias de informação e comunicação antes da formação contínua
de professores (4.3.3.1). Na segunda subsecção, descrevem-se as oportunidades que os
professores criaram durante o projecto para os alunos investigarem temas de saúde sexual na
Internet, divulgarem as suas acções de saúde sexual e começarem um extenso debate nacional
e internacional com as escolas em parceria. Também se analisa como é que os professores
interagiram como co-parceiros de investigação através do sub-fórum “Diário de Aula” (Fórum dos
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Professores) (4.3.3.2).

4.3.3.1. Utilização das tecnologias de informação e comunicação antes da formação
contínua de professores
Na quarta secção do questionário ANFCP (Avaliação das Necessidades para a Formação
Contínua de Professores), realizado previamente à Formação Contínua de Professores: Promoção
da Saúde e Educação Sexual (CCPFC/ACC-25133/01), procurou-se analisar que resultados de
aprendizagem eram necessários para cada membro da equipa da escola para que, como esforço
do grupo de aprendizagem orientada para a acção, conseguissem realizar na sua escola o projecto
de educação sexual baseado na metodologia S – IVAM com aplicação da TIC. Esta secção
analisará os resultados que completam esse objectivo a nível dos conhecimentos dos professores
sobre as tecnologias de informação e comunicação. Os resultados obtidos no grupo de formação
(N= 86) estão descritos no quadro 4.33.
Dos professores que frequentaram a formação apenas 88,4% preencheu esta secção do
questionário. Destes, a maior parte dos professores (85,5%) tem uma alta frequência da utilização
do computador para processamento de texto; uma utilização baixa (42,1%) a moderada (25,0%)
para a digitalização e tratamento de imagem; uma utilização baixa (69,8%) para tratamentos
estatísticos simples e para projecção multimédia (73,6%) e uma utilização média (38,2%) a alta
(43,4%) para a investigação geral de temas.
O uso da máquina fotográfica digital em contexto de trabalho era feito por 28,9% dos
professores e com fins recreativos por 39,5%. Mais de metade dos professores nunca enviava emails (27,6%) ou faziam-no raramente (34,2%).
Um alto interesse na Internet para fazer investigação sobre temas foi mostrado por 63,1%
dos professores e para procurar material didáctico por 52,6%. O interesse no uso da Internet para
comunicar com outras pessoas por e-mail (52,7%), através de fóruns (84,2%) ou através de chats
(88,2%) era baixo. Também era baixo o interesse do uso da Internet para entretimento (43,4%),
consultar as contas pessoais no banco (67,1%), fazer investimentos (97,4%) ou fazer compras
(93,4%). Dos professores em formação 82,9% estava ligado à Internet no trabalho e 65,8%
também tinha Internet em casa. Dos 72,4% dos professores que já tinha visto websites, 38,2%
sentia-se muito à vontade neles e 34,2% não. Dos que nunca tinham visto websites (29,0%), 7,9%
compreendia algumas das suas capacidades básicas e 21,1% não se sentia muito à vontade
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neles.
Quadro 4.33: Utilização pelos professores das tecnologias de informação e comunicação antes da formação
(N= 76)
Frequência com que utiliza o
computador para:
Processamento de texto
Digitalização e tratamento de imagens
Tratamentos estatísticos simples
Projecção multimédia
Investigação geral
Uso de máquina fotográfica digital:
Para o trabalho
Com fins recreativos
Envia um e-mail:
1. Quase todos os dias
2. Uma ou duas vezes/ semana
3. Raramente
4. Nunca
Interesse no uso da Internet para

1. Baixa
f
%
3
3,9
19
25,0
37
48,7
41
53,9
9
11,8

2
f
3
13
16
15
5

%
3,9
17,1
21,1
19,7
6,6

3
f
5
19
15
11
29

%
6,6
25,0
19,7
14,5
38,2

4
f
20
11
5
6
20

%
26,3
14,5
6,6
7,9
26,3

1. Baixa
f
%
7
9,2
5
6,6
29
38,2
52
68,4
61
80,3
24
31,6

2
f
2
8
11
12
6
9

%
2,6
10,5
14,5
15,8
7,9
11,8

3
f
19
23
11
8
7
23

%
25,0
30,3
14,5
10,5
9,2
30,3

4
f
22
21
12
3
1
15

%
28,9
27,6
15,8
3,9
1,3
19,7

11
1

14,5
1,3

Investigação geral
Procurar material didáctico
Comunicar com outras pessoas por e-mail
Comunicar com outras pessoas em Fóruns
Comunicar com outras pessoas em Chats
Entretimento
Consultar as contas pessoais no banco, na
Internet, etc
45
59,2
6
7,9
9
11,8
Fazer investimentos
72
94,7
2
2,6
1
1,3
Fazer compras
66
86,8
5
6,6
5
6,6
Alguma vez viu um site (home page) no World Wide Web
Já vi muitos websites e sinto-me muito à-vontade neles.
Já vi alguns websites mas não me sinto muito à-vontade neles.
Nunca vi websites mas compreendo algumas das suas capacidades básicas.
Nunca vi websites e não me sinto muito à-vontade neles.
Está ligado à Internet:
no trabalho
em casa
Gosta de aprender novas capacidades do computador
Seguindo instruções passo-a-passo dadas pelo computador ou pelos manuais
Com alguma orientação e tentativas de ensaio e erro.
Num curso rápido.
Num curso nas horas vagas.
Uma capacidade para lidar com o computador que gostava de adquirir neste Curso
Aprender a fazer sites
Aprender a interagir em fóruns
Fazer links de ligação

5. Alta
f
45
5
3
3
13
f
22
30
f
10
19
26
21
5. Alta
f
26
19
13
1
1
5

%
59,2
18,4
3,9
3,9
17,1
%
28,9
39,5
%
13,2
25,0
34,2
27,6
%
34,2
25,0
17,1
1,3
1,3
6,6

5

6,6

f
29
26
6
16
f
63
50
f
21
62
5
5
f
52
61
21

%
38,2
34,2
7,9
21,1
%
82,9
65,8
%
27,6
81,6
6,6
6,6
%
68,4
80,3
27,6

A maior parte dos professores (81,6%) referiu que gostava de aprender novas capacidades
do computador em programas e na Internet, com alguma orientação e tentativas de ensaio e
erro; 27,6% seguindo instruções passo-a-passo dadas pelo computador ou pelos manuais; 6,6%
num curso rápido e 6,6% num curso nas horas vagas.
Para terminar, 80,3% dos professores indicou como uma capacidade para lidar com o
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computador que gostava de adquirir na formação de professores aprender a interagir em fóruns;
68,4% aprender a fazer sites e 27,6% aprender a fazer links de ligação em páginas Web.
Em síntese, esta análise inicial das habilidades e hábitos dos professores para lidarem
com as novas tecnologias de informação e comunicação permitiram concluir que atendendo às
características do projecto (investigação na Internet, tratamento de imagens, tratamentos
estatísticos simples, processamento de texto, produção de páginas Web e comunicação online)
um dos grandes desafios desta investigação seria a criação da comunidade de aprendizagem
online. Nesse sentido, para potencializar a criação dessa comunidade era importante que
durante a formação se conseguisse criar condições para:
- os professores de cada escola arranjarem apoio na área de TIC;
- a formação ensinasse as competências básicas de interacção através de fóruns;
- a formadora incentivasse, ao longo do projecto, no grupo de cada escola uma
aprendizagem das habilidades necessárias à publicação de páginas Web e à
interacção na comunidade online.

4.3.3.2. Oportunidades criadas pelos professores para os alunos utilizarem as TIC no
projecto e participação dos professores no sub-fórum Diário de Aula
Durante o projecto, os alunos de algumas escolas (46,7%) fizeram investigações de
tópicos relacionados com a sexualidade na Internet (escolas B, H, J, L, M, N e Q) e participaram
noutros fóruns para além deste projecto, mas como um prolongamento dele (escola Q).
Além disso, todas as escolas divulgaram as suas actividades e acções de saúde sexual no
site deste projecto. Nessa apresentação, todas as escolas demonstraram dominar a fotografia
digital e algumas (46,7%) até o tratamento de imagem (escolas A, B, H, J, L, M e Q). O
tratamento estatístico simples, nomeadamente a elaboração de gráficos, também foi
demonstrado pela maior parte das escolas (80,0%) (escolas B, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O e Q).
Todas as escolas começaram um extenso debate nacional com as escolas em parceria
(ver ponto 4.4), mas a tentativa de diálogo internacional apenas foi feita pela escola J.
Os professores interagiram como co-parceiros de investigação através do sub-fórum
“Diário de Aula” (Fórum dos Professores) (quadro 4.34).
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Quadro 4.34: Interacção dos professores com a investigadora por escola no sub-fórum Diário de Aula
(N=15)
Código da
escola
A
B
C
D
E
F
G
H

Número de
mensagens
10
4
6
12
6
12
8
39

Número de
Visitas
64
24
39
57
12
82
31
338

Código da
escola
I
J
L
M
N
O
Q

Número de
mensagens
2
32
21
10
6
0
34

Número
Visitas
8
195
100
66
28
0
152

de

Na escola I a professora apenas preencheu um diário de aula no final de cada ano lectivo
com a avaliação global do projecto em função das linhas orientadoras para o preenchimento do
Diário de Aula (ver anexo 6). Estes dados foram complementados com entrevistas. Na maior
parte das escolas os professores enviaram o Diário de Aula aula-a-aula e, por vezes (33,3%),
utilizaram este meio para pedir sugestões ou tirar dúvidas com a formadora (escolas B, H, J, L, e
Q).
Em algumas escolas (26,7%) (escolas A, B, J e L) só alguns professores do projecto
enviaram Diários de Aula, nesses casos o coordenador do projecto tentava dar uma visão sobre
os dados em falta. Embora em algumas escolas (33,3%) os professores tivessem participado
pouco no envio de Diários de Aula (escola B, C, E, I e N) na maior parte das escolas (60,0%) esta
participação foi muito assídua (escolas A, D, F, G, H, J, L, M e Q ). A escola O não participou
neste sub-fórum.
Todos os professores indicaram nos Diários de Aula a área disciplinar onde a sessão
decorreu, a duração, a actividade realizada e a fase do projecto a que ela pertencia. Geralmente
também usaram a matriz de Jensen (2000) para avaliar o tipo de participação dos alunos em
cada fase do projecto. A informação mais deficiente nestes diários foi a descrição de evidências
que mostravam que o projecto estava a desenvolver a competência de acção nos alunos,
embora, pontualmente, alguns diários fossem muito ricos neste tipo de dados.
Para terminar, é importante chamar a atenção para o número de visitas que foram feitas
às mensagens enviadas. Como só os professores do projecto tinham o código de acesso a este
sub-fórum, pode-se colocar a hipótese de que os professores da mesma escola e/ou de outras
escolas do projecto consultavam os diários de aula uns dos outros, provavelmente para
enriquecer o seu conhecimento ou poder dar sugestões no sub-fórum “Projecto Piloto de
Educação Sexual online”.
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4.3.4. Interacção dos professores e médicos/ psicólogos enquanto trabalham
com problemas reais de educação sexual
Os professores foram interagindo e integrando os médicos e psicólogos ou outros
especialistas externos da área da escola, de maneira a colaborarem nos projectos orientados
para a acção e participação dos alunos na escola (ver ponto 4.3.1.2).
Também houve a possibilidade da interacção com esses profissionais ser feita online
através de três espaços: e-fórum “Sexualidades e Educação Sexual”, “Projecto Piloto de
Educação Sexual online” (Fórum dos professores) (ver capítulo III, ponto 3.5.3.3.2) e
“Sexualidades (Fórum dos alunos) (ver capítulo III, ponto 3.5.4.3).
O objectivo do primeiro sub-fórum “Sexualidades e Educação Sexual” foi criar uma
comunidade para debater ideias e problemas sobre saúde sexual e reprodutiva. Foi sugerido aos
professores do projecto que convidassem outros professores, médicos e psicólogos ou outros
profissionais que considerassem interessante para conversarem online. Os professores que se
apresentaram neste sub-fórum convidaram psicólogas para interagir. No entanto, esta interacção
apenas foi iniciada no fim do projecto. Os professores consideraram que este era o espaço
online com maiores potencialidades no futuro e sugeriram que fosse aberto a toda a
comunidade, retirando a “palavra passe”. Apesar disso, este espaço não se chegou a implantar
durante este projecto. A principal razão apontada pelos professores é que era necessário
primeiro a aquisição de uma maturidade sobre o projecto, para depois poder deixar tempo
disponível para uma reflexão mais profunda sobre a sexualidade dos adolescentes e a educação
sexual em geral e para procurar ou dar ajuda a profissionais que não eram da sua própria escola
ou meio.
O segundo espaço para esta interacção “Projecto Piloto de Educação Sexual online” era
mais específico. O objectivo era que os professores acompanhassem a publicação dos projectos
das várias escolas e apresentassem os seus comentários e ideias sobre eles (quadro 4.35).
Esta interacção também se iniciou apenas no final do projecto pelas mesmas razões já
apontadas no fórum anterior. É de notar, no entanto, que os professores que se disponibilizaram
a deixar a sua opinião sobre os projectos foram muito “visitados”, mas os visitantes não
deixaram as suas opiniões.
Depois do fórum já ter algumas mensagens de professores foi-lhes pedida a opinião sobre
a possível abertura deste Fórum a outras pessoas como, por exemplo, pais, médicos, psicólogos,
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enfermeiros ou outras pessoas interessadas na educação sexual.
Quadro 4.35: Comunicação dentro do grupo de discussão dos professores no sub-fórum Projecto Piloto de
Educação Sexual online (N=15)
Código da
escola
A
B
C
D
E
F
G
H

Número de
mensagens
0
3
2
4
0
4
3
6

Número de
Visitas
0
19
17
18
0
30
36
21

Código da
escola
I
J
L
M
N
O
Q

Número de
mensagens
2
3
1
4
0
0
4

Número
Visitas
11
37
6
20
0
0
18

de

Como todas as escolas se mostraram entusiasmadas com esta ideia, foi-lhe pedido que
fizessem pessoalmente o convite às pessoas que gostavam que colaborassem neste espaço. Em
37,5% das escolas (escola A, G, H,J, L e Q) esse convite foi feito aos pais nas reuniões de pais
no final do período lectivo. Embora os professores tenham descrito que os pais ficaram muito
motivados e até se mostraram disponíveis para ir à escola aceder à Internet, quando em casa
não tinham, na realidade nunca participaram. Os professores também referiram que quando
fizeram este convite a médicos, enfermeiros e psicólogos eles consideraram a hipótese de
participar com entusiasmo. Também nenhum deles participou no fórum.
O terceiro espaço deste tipo de interacção foi através do Fórum Alunos “Sexualidades”.
Neste fórum os professores criaram oportunidades durante o projecto para os alunos tirarem
dúvidas com a médica e a psicóloga online, deixando algumas aulas do projecto para esse efeito
e incentivando-os a aceder ao fórum extra-aula. Também foi sugerido aos professores e aos
alunos que respondessem às questões anónimas colocadas, pelos menos pelos alunos da sua
escola. O objectivo era que os alunos tivessem a opinião dos pares, professores e profissionais
da saúde para depois decidirem por si próprios quando considerassem que já tinham reflectido o
suficiente sobre os conhecimentos e os valores envolvidos nas atitudes ou comportamentos que
queriam clarificar. O número de interacções neste fórum pode ver-se no quadro 4.36.
A potencial comunidade online incluiu 817 alunos participantes (ver capítulo III, ponto
3.4.3). Destes, 108 alunos colocaram dúvidas ou preocupações sobre saúde sexual ou
reprodutiva que foram respondidas pelas psicólogas (25,0%) ou pelas médicas (50,9%). Só
professores de 3 escolas (escola F, L e Q) interagiram neste fórum respondendo a 26,9% das
mensagens enviadas pelos alunos. As mensagens tiveram quase sempre a resposta de pelo
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Quadro 4.36: Comunicação dentro do grupo de discussão dos alunos no sub-fórum Sexualidades
Numero de mensagens
108
140
55
27
29
4 148

Perguntas/ dúvidas dos alunos
Respostas dos pares
Respostas das médicas
Respostas das psicólogas
Respostas dos professores
Número de Visitas

menos um colega do projecto (140 mensagens), havendo em alguns casos vários alunos a
comentar a pergunta inicial. O mais surpreendente foi o número de participantes que embora
não enviando mensagens leram as mensagem escritas (4148). Este dado reforça a
aprendizagem online realizada pelos alunos, tal como afirmaram os alunos entrevistados no final
do projecto. Segundo os alunos entrevistados quer o material dos projectos de escola publicado
online, quer o simples facto dos colegas lerem as suas dúvidas pessoais e as respostas que lhes
foram dadas, ajuda toda a comunidade educativa a resolver os seus problemas pessoais, pois as
dúvidas são comuns (ver ponto 4.4).
Em síntese, quando se analisa a interacção dos professores online e se compara com a
potencial comunidade de professores participantes no projecto (n=86) (ver capítulo III, ponto
3.4.3), parece que apenas foi criado um “embrião” de aprendizagem em rede. No entanto,
quando se compara o número de professores participantes nos fóruns acima descritos com as
suas habilidades iniciais para trabalhar com o computador (ponto 4.3.3.1) deu-se “um passo de
gigante” neste tipo de interacção. A avaliação feita pelos professores sobre o site deste projecto,
nos relatórios críticos da formação, mostra que a maior parte (75,9%) analisou positivamente
este tipo de interacção:
Em virtude do facto de ser docente do grupo 11º B, considero bastante produtivo o acesso ao sítio da
Internet da responsabilidade desta Oficina de Formação, com a consequente apresentação por escola
dos projectos respectivos, análise crítica da evolução dos projectos e discussão em plenário. (…) A
troca de experiências e saberes, bem como a observância de ânsias, desejos, necessidades, dúvidas
e/ou receios por parte dos discentes das várias escolas envolvidas, emanadas no fórum inerente ao
sítio da Internet, tem possibilitado amplo campo de reflexão e aprendizagem por parte do aluno “per
si”; por outro lado, a possibilidade de permuta de experiências inter-escolas por parte dos docentes é,
quanto a nós, premonitora de aprendizagem profícua (Rel., prof. Ciências Naturais).

O segundo módulo de formação reforçou a aprendizagem online e incentivou os
professores a participarem mais assiduamente nos vários Fóruns. Este reforço de aprendizagem
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aumentou a interacção dos professores no Fórum dos professores, embora não tenha tido
reflexos na interacção dos alunos no seu Fórum porque já tinha uma comunidade de
participantes bem instalada e estável (ver ponto 4.4).

4.3.5. Potencialidades e barreiras para a integração da educação sexual na
comunidade escolar
As abordagens eficazes para apoiar os jovens na sua saúde sexual envolvem a
colaboração dos pais, agências e lideres comunitários, profissionais de saúde, os próprios jovens
e as escolas (Fisher, 1990; Langille, Mackinnon, Marshall, Graham, 2001). Esta secção
apresenta as potencialidades da formação que facilitaram a implementação deste projecto nas
escolas com alguns desses participantes e as barreiras relacionadas com a integração da
educação sexual na comunidade escolar que foram experienciadas pelos professores.

4.3.5.1. Potencialidades da Formação
Houve três aspectos principais que os professores salientaram mais na dinâmica das
sessões presenciais. O primeiro foi a variedade de técnicas activas que aprenderam e o clima
das sessões:
Nesta formação fizemos muitas e diversificadas actividades, das quais saliento: mesas redondas,
discussões em grupo/ subgrupo, jogos de simulação, prática laboratorial e outras diferentes técnicas
de dinâmica de grupos. Foi agradável ver o entusiasmo, quase infantil, que o grupo demonstrou na
experimentação das diferentes técnicas. Foi compensador ver o espírito de cooperação que se gerou
entre os participantes e a facilidade com que nos integrávamos nos diferentes grupos de trabalho
(Rel., prof. Geografia).

O segundo aspecto foi a possibilidade de trabalho e aprendizagens comuns feitas pelos
professores da mesma escola envolvidos no projecto:
Foi de importância fulcral a frequência dos elementos da minha escola nesta Oficina de Formação,
uma vez que ela proporcionou momentos de maior relacionamento interpessoal e de formação
segundo os mesmos princípios, que é um requisito indispensável à construção de um projecto a
desenvolver na mesma escola (Rel., prof. Ciências Naturais).

O terceiro aspecto foram as implicações que a dinâmica das sessões teve no
desenvolvimento dos projectos na escola e na mudança do “ambiente “ da escola. A última
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potencialidade do projecto várias vezes referida pelos professores e médicos foi a possibilidade
de feedback avaliativo que a publicação online do material que ia sendo produzido permitiu. A
continuidade do projecto, que muitas vezes só era visível para os alunos envolvidos, só eclodiu
para a comunidade educativa geral ou mesmo para os professores que participavam em partes
das actividades cujo fio condutor era produzido pelos alunos, com essa publicação.

4.3.5.2. Barreiras
A barreira mais vezes referida pelos professores foi a possibilidade de continuidade do
projecto na sua escola:
A maior dificuldade será a adesão dos professores na implementação e na continuidade do projecto.
Tal como em todos os assuntos, há sempre pessoas que discordam. As temáticas da sexualidade não
são bem vistas por todos, havendo mesmo quem se mostre resistente a elas. Nem todos concordam
com a abordagem destes assuntos remetendo-os para as famílias, por outro lado, estas cada vez mais
remetem para as escolas a globalidade dos ensinamentos. Isto decorre, entre outras razões, do pouco
tempo em que as famílias convivem e conversam, com todas as novas tecnologias e aumento do
poder de compra, cada vez mais os jovens passam o tempo sozinhos em casa, mesmo quando os
seus pais e familiares se encontram lá. O tempo é passado em frente a computadores, com jogos e
Internet, onde nem sempre as informações que circulam são as mais correctas ou apropriadas para
as suas faixas etárias, em frente a televisores, nos seus quartos, ou então fora de casa com os amigos
(Rel., prof. Ciências Naturais).

As maiores barreiras encontradas também se relacionaram com a comunicação entre os
pais e os filhos a nível da sexualidade, nomeadamente, no cuidado a ter no material enviado
para casa, na clarificação do conceito de sexualidade com os pais e no choque entre o que se
ensina em casa e na escola. Outra barreira sentida pelos professores é o facto dos alunos
pensarem que sabem tudo sobre sexualidade tal como os pais:
Os alunos acham que sabem tudo, assim como os pais. Quando falei com os pais sobre a
implementação deste projecto na escola, dos seus conteúdos e objectivos, alguns referiram “os meus
filhos já sabem tudo sobre educação sexual”. De facto isso não é verdade. Há alguns dias atrás numa
turma que participa no projecto, pedi que anonimamente escrevessem perguntas que quisessem ver
esclarecidas no âmbito da educação sexual, posteriormente ao tratamento do tema “O que é a
sexualidade?”. Posso referir que as dúvidas são muitas e quase todas elas direccionadas para
informação sobre a reprodução e a vida amorosa e sexual (Rel., prof. Matemática).

A mobilidade do corpo docente, a excessiva carga curricular das disciplinas, a falta de
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colaboração dos outros professores da turma que não estiveram em formação e as
incompreensões de alguns encarregados de educação ou da comunidade escolar em relação à
educação sexual também foram enumerados por alguns professores como importantes barreiras
a ultrapassar:
Não sou optimista ao ponto de acreditar que este projecto, como muitos outros bem concebidos,
produzirá grandes efeitos pelos motivos que passo a citar:
- grande mobilidade do corpo docente, nomeadamente dos actuais participantes;

-excessiva carga curricular às diferentes disciplinas e constantes atrasos na leccionação dos
conteúdos, devido às dificuldades de aprendizagem dos alunos;

-desmotivação por parte dos professores envolvidos devido à precariedade das condições em que o
projecto está a decorrer (O constante “mendigar” da colaboração do Conselho de Turma);

- a incompreensão de alguns encarregados de educação ou comunidade escolar (Rel., prof. Inglês).
Quando se comparam as barreiras aqui apresentadas com as barreiras descritas no
estudo exploratório (ver ponto 4.2.1.3.4) e as razões apresentadas pelos professores para aderir
a esta formação (ver ponto 4.3.1.1) que incluíram uma forma de ultrapassar as barreiras que
tinham vindo a sentir (melhorar a formação dos professores, ter oportunidade para avaliar a
eficácia das respectivas práticas, a possibilidade de comunicar online dentro de um projecto de
educação sexual e a possibilidade de publicar os resultados do trabalho dos alunos na Internet)
percebe-se que este projecto ajudou a ultrapassar um conjunto significativo de barreiras que
anteriormente eram sentidas na educação sexual na comunidade escolar.
Os mitos e medos dos pais e as preocupações em relação à educação sexual
identificados no estudo exploratório como uma barreira à implementação da educação sexual
(por um lado, os pais pensarem que a educação sexual é apenas falar de sexo, encoraja o início
das relações sexuais e é exclusivamente da responsabilidade dos pais e, por outro lado, a
preocupação dos professores que os pais não participem nas actividades que acontecem na
escola e não colaborem nas actividades que os alunos levam para casa) continua a fazer-se
sentir embora numa percentagem mais reduzida de professores.
Os mitos e medos dos alunos identificados no primeiro estudo como uma barreira à
educação sexual (por um lado, os alunos acharem que serão aulas teóricas como a maior parte
das disciplinas; pensarem que os professores vão fugir às suas perguntas sobre sexo e que só
falarão de afecto e não de prazer sexual e, por outro lado, o medo dos professores não irem de
encontro às expectativas dos alunos, não serem correctamente interpretados por eles,
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permitirem que os alunos exponham involuntariamente os seus sentimentos íntimos
relacionados com a sexualidade, promoverem situações que levem os alunos a criar valores
sexuais diferentes dos pais o que pode originar conflitos entre os pais e os filhos, incentivarem o
início das relações sexuais e usarem actividades que choquem os alunos que não estão no
mesmo nível de desenvolvimento afectivo - sexual) deixaram de existir excepto a nível da
possibilidade de existirem conflitos entre pais e filhos, por causa dos alunos clarificarem os seus
valores e conhecimento e se assumirem como diferentes dos pais.
As preocupações do professor face a si próprio e face à definição da estratégia
pedagógica identificadas no estudo exploratório deixarem todas de existir. No entanto, surgiram
novas barreiras nesta área: a dificuldade de continuidade do projecto e a crença de pais e alunos
de que sabem tudo sobre sexualidade, tal como a maior parte dos professores no início desta
formação.
4.4. Estudo 3 – Jovens saudáveis em Acção (JSEA): Projecto piloto de
educação sexual baseado na metodologia IVAM com utilização das TIC
Neste sub-capítulo a apresentação e análise dos resultados será feita em cinco áreas.
Primeiro será referida a aplicação da metodologia S – IVAM nos projectos das várias escolas e
na construção do website recorrendo ao conteúdo publicado no site JSEA e, por isso, sem
anonimato (4.4.1). Em segundo lugar, o foco de análise será a comunicação dentro da rede
WWW (4.4.2). Em terceiro lugar será analisada a imagem da escola a nível do dinamismo e
interacção com a comunidade criada dentro do projecto JSEA (4.4.3). Para terminar serão
apresentadas as implicações do projecto para os professores que fizeram parte deste estudo e
as suas perspectivas sobre a metodologia S – IVAM (4.4.4).

4.4.1. Os alunos decidem trabalhar intencionalmente orientados para a
resolução de problemas reais: Aplicação da metodologia S - IVAM
Esta secção analisa quais são as dimensões do conhecimento orientado para a acção dos
alunos sobre a sexualidade e como as constroem para o website do projecto, nomeadamente, as
características principais das ideias em relação aos problemas ou temas seleccionados,
actividades de investigação, visões e acções desenvolvidas. Assim, a primeira secção descreve os
temas, os aspectos do tema e os problemas seleccionados nos projectos, bem como os
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conhecimentos reunidos pelos alunos sobre as consequências e as causas do problema e o tipo
de actividades e de acções de investigação social ou científica realizadas para o adquirir
(4.4.1.1). A segunda secção descreve as visões desenvolvidas pelos alunos para ultrapassar os
problemas e analisa-as do ponto de vista do conceito de saúde sexual e reprodutiva que
desenvolvem (4.4.1.2). A terceira secção analisa o tipo de acções realizadas (4.4.1.3). Para
terminar, a quarta secção dá voz aos alunos entrevistados neste estudo de caso sobre as
condições criadas para o desenvolvimento da metodologia S – IVAM e o que pensam sobre a
metodologia utilizada e o tipo de participação que tiveram no projecto (4.4.1.4).

4.4.1.1. Tema, aspectos do tema e problemas seleccionados nos projectos e actividades
de investigação
Os vários temas e subtemas seleccionados pelos alunos nas escolas durante o projecto
estão sintetizados no quadro 4.37. Em seguida será apresentado para o primeiro tema, a título
de exemplo, as ideias iniciais publicadas na segunda secção do Website “Problemas/Temas” e
alguns dos principais resultados da investigação realizada pelos alunos sobre o tema geral e
sobre as consequências e as causas dos problemas por eles tratados e publicados na terceira
secção do Website “Investigações”.
a) Sexualidades e educação sexual
O tema “Sexualidades e educação sexual” foi sugerido pelos professores em todas as
escolas e os alunos decidiram, em conjunto com o professor, desenvolvê-lo no início do projecto
e escolher os subtemas que iriam tratar. Os alunos começaram por investigar as ideias da turma
sobre sexualidade e educação sexual depois, em Assembleia de Escola ou em cada turma,
organizaram o material de síntese para ser publicado online.
A opinião dos alunos sobre este primeiro brainstorming foi muito positiva e, a maior parte
deles, apesar de saber que o objectivo não era obter uma resposta imediata às dúvidas que lhes
começaram a surgir ao tentar responder às questões que lhe foram colocadas (ver anexos 10 e
11, tema 1, actividade 0) sentiram tanta curiosidade que insistiram vivamente com os
professores para lhes dar uma resposta imediata. Com esta actividade os alunos começaram a
perceber o alcance da sexualidade e da educação sexual e a despertar para o desejo de debater
temas “que pensavam que sabiam e que afinal tinham dúvidas”. Foi a partir daqui que
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Quadro 4.37: Temas e aspectos do tema seleccionados (N=15)
Temas

Sub-temas

1. Sexualidades Manifestações da sexualidade em obras de arte e no nosso dia-a-dia
e e d u c a ç ã o Regulação social sobre as expressões de intimidade em cada fase da vida
sexual
Opiniões e percepções sobre a sexualidade
Dimensões da sexualidade
Evolução da sexualidade em Portugal
Evolução da sexualidade em diferentes países
Um mundo de diversidade: outros aspectos histórico – culturais da sexualidade
Auto-avaliação de conhecimentos, atitudes e valores sobre sexualidade
Análise crítica da utilização da sexualidade na publicidade
O que pensa a comunidade sobre a sexualidade e a educação sexual
2.O Despertar Repensar as mudanças do corpo e a nossa afectividade
da maturidade O ritmo da maturidade biológica e o que penso sobre as minhas características físicas
sexual
O que desencadeia a maturidade sexual
Morfologia do sistema reprodutor masculino
Sonhos húmidos, erecção e ejaculação
Morfologia do sistema reprodutor feminino
Todos os meses preparada para uma nova vida
Ciclo menstrual
Calendário menstrual e reconhecimento do ciclo de fertilidade
Verificação de conhecimentos: Fisiologia do sistema reprodutor
Investigar o que penso sobre mim próprio e o que acho que os outros pensam
Eu sou um espelho positivo das qualidades dos outros
Eu sou um espelho positivo sobre mim próprio
Treino de assertividade: dar e receber elogios e cumprimentos
Treino de assertividade: pedidos difíceis
Estereótipos, discriminação de género e sexismo
3.
A m o r , Pessoas atraentes: Factores que determinam a atracção interpessoal
intimidade,
Amizade, paixão, sedução e namoro
comunicação e Desejo sexual, atracção e paixão
comportamento O que é o amor
sexual
Intimidade e relações íntimas
Intimidade nas mensagens de amor e de amizade
Como fazer criticas assertivas
Recusar ou dizer não
Prazer e desejo sexual
Orientação do desejo sexual
Resposta sexual
Saúde sexual do par
Problemas sexuais no par: disfunções
Parafilias
Assédio sexual
Abuso sexual de menores: criar estudos de caso
Abuso sexual de menores: factos e mitos
O que pensa a comunidade sobre o amor
4.Fertilidade
Rede de valores da vida familiar
humana
A dinâmica da concepção e as primeiras fases do desenvolvimento embrionário
Influências ambientais no desenvolvimento do bebé e anomalias genéticas
5. Sexualidade Quais são as opções
e reprodução
As relações sexuais
Quando tomar a pílula
A minha primeira relação sexual
Uso e mecanismos de acção dos métodos contraceptivos e primeira consulta ginecológica
Sou a favor ou contra o aborto numa gravidez não desejada na adolescência?

Nº de escolas
f
%
15 100
15 100
12 80,0
5
33,3
6
40,0
1
6,7
4
26,7
1
6,7
4
26,7
5
33,3
8
53,3
6
40,0
6
40,0
7
46,7
6
40,0
7
46,7
7
46,7
7
46,7
7
46,7
7
46,7
6
40,0
2
13,3
2
13,3
1
6,7
7
46,7
3
20,0
2
13,3
2
13,3
1
6,7
1
6,7
1
6,7
3
20,0
2
13,3
5
33,3
1
6,7
2
13,3
2
13,3
2
13,3
1
6,7
1
6,7
1
6,7
1
6,7
1
6,7
1
6,7
1
6,7
3
20,0
1
6,7
1
6,7
3
20,0
3
20,0
3
20,0
2
13,3
1
6,7

seleccionaram os tópicos que queriam tratar a seguir e calendarizaram as actividades.
As ideias iniciais dos alunos mostraram que a maior parte (80,0%) (website) possuía
624

uma visão reducionista da sexualidade, pensando que ela está apenas relacionada com o
namoro, o comportamento dentro do namoro, com as relações sexuais, com a reprodução e
com os órgãos genitais. Esta visão manifestou-se nas suas respostas ao que é a sexualidade,
para que serve e como se expressa, se a sexualidade é diferente nos homens e nas mulheres,
de pessoa para pessoa ou ao longo da nossa vida e quando aparece e acaba a sexualidade (ver
website).
A visão ampla e positiva de sexualidade que incluiu a ausência de doença e o bem-estar,
tal como os estilos de vida e as condições de vida foi descrita inicialmente por um grupo muito
reduzido de escolas (20,0%) (website). Esta visão da sexualidade incluiu a ideia de que se é
sexuado em todas as idades da vida, por isso, a sexualidade é a maneira de estar em sociedade
como homem e como mulher e, nesse sentido, expressa-se de muitas maneiras, através de
apertos de mão, conversas, beijos, abraços, relações sexuais, etc. e serve para comunicar nas
relações amorosas e em sociedade, sentir ternura, fazer amizades, manter a saúde, ter prazer,
reproduzirmo-nos, etc. (López e Fuertes, 1999; Masters, Johnson, Kolodny, 1992; Rathus, Nevid,
Fichner, Rathus, 1993). Os alunos que manifestaram esta visão assumiram que a sexualidade é
diferente entre o homem e a mulher, de pessoa para pessoa e ao longo da vida.
Nesta fase inicial, embora não tivessem sido feitas questões sobre o desejo sexual ou a
orientação do desejo perguntou-se aos alunos “o que é ser homossexual”, uma vez que a
orientação homossexual foi um assunto que emergiu nos projectos de educação sexual no estudo
exploratório (estudo 1) com uma mensagem de que era “um assunto pessoal”, embora o
assunto geralmente não fosse intencionalmente tratado. Nesta detecção das ideias iniciais a
maior parte dos alunos descreveu correctamente que a homossexualidade é a atracção sexual
por pessoas do mesmo sexo, embora em 33,3% das escolas alguns alunos pensem que só há
homossexualidade masculina e alguns os confundam com transexuais.
Com o objectivo de se analisar as ideias dos alunos sobre a transexualidade perguntou-se
primeiro “porque é que o sexo é diferente do género” e “o que é um transexual”. A maior parte
dos alunos não conseguiu explicar a diferença entre sexo e género. Por exemplo, na escola EB2,3
de Cabeceiras de Basto os alunos explicaram da seguinte forma: “Porque cada género tem a sua
maneira de praticar sexo ou não” (website). Também se podem ver afirmações que dão
respostas parciais ou confundem sexo no contexto da questão com relações sexuais ou assumem
que não sabem distinguir. Por sua vez, a transexualidade embora tenha sido correctamente
descrita por muitos alunos foi confundida por outros com a homossexualidade, bissexualidade,
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hermafroditismo e travestismo (website). Também se pediu aos alunos para darem a sua opinião
sobre as formas de regulação social da sexualidade através de três questões: “A religião afecta a
nossa sexualidade? Como?”, “A cultura do país e do meio onde vivemos regula a nossa
sexualidade? Como?” e “A sexualidade dos jovens da nossa idade é igual à dos jovens do tempo
dos nossos avós ou dos nossos pais? Porquê?”. A maior parte dos alunos considerou que a
religião afecta a sexualidade de várias maneiras:
A religião afecta a nossa sexualidade, porque só permite sexo a partir de determinada altura (8ºA).
Sim, porque as religiões determinam regras a nível sexual. Conforme a religião a maneira de ver a
sexualidade muda, por exemplo, em certas religiões os padres fazem o voto de castidade, na nossa
religião a mulher só pode ter relação sexual depois de casada. A nossa religião é contra o uso de
métodos contraceptivos (8ºD) (Website, Escola EB2,3 Prof. Carlos Teixeira, Fafe).

O Cristianismo condicionou durante quase dois mil anos o comportamento sexual na
cultura Ocidental. O ponto de vista dominante da Igreja Cristã era viver a sexualidade
fundamentalmente com fins reprodutivos. No século XIX, as concepções médicas substituíram
parcialmente as concepções religiosas, mas muitos dos primeiros artigos médicos eram
coincidentes com os da Igreja, por exemplo, a masturbação causava cegueira, loucura ou
problemas cardíacos e o sexo oral causava cancro. Na época Vitoriana considerava-se que as
mulheres só aceitavam por dever ter relações sexuais com o marido e, em simultâneo, muitos
homens casados “respeitáveis” recorriam a prostitutas ou mantinham amantes. Este padrão
duplo para o comportamento sexual do homem e da mulher mantém-se de uma forma atenuada
até à actualidade (Greenberg, Bruess, Mullen, 1993 a, 1993b; Masters, Johnson, Kolodny,
1992; Rathus, Nevid, Fichner, Rathus, 1993).
A dimensão cultural da sexualidade inclui as dimensões culturais históricas e
contemporâneas que afectam os nossos pensamentos e acções. A nossa sexualidade também é
social ao ser regulada através de leis (por exemplo, proibição dos adultos terem relações sexuais
com menores), tabus (por exemplo, incesto) e pressões da família e do grupo de pares que
procuram persuadir-nos a seguir determinados modelos de comportamento sexual (por exemplo,
usar preservativo). As normas da sociedade influenciam as maneiras culturalmente definidas
segundo as quais nós pensamos, “por norma”, como homens ou como mulheres e os papéis da
nossa sexualidade que “por norma” somos levados a desempenhar. 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 mudanças nas atitudes e comportamentos ocorrem
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durante longos períodos de tempo. As pessoas não mudam subitamente, a cultura influencia-as,
mas também é influenciada por elas (López e Fuertes, 1999; Greenberg, Bruess, Mullen, 1993;
Masters, Johnson, Kolodny, 1992; Rathus, Nevid, Fichner, Rathus, 1993). Os alunos neste
estudo descreveram algumas dessas influências culturais na nossa sexualidade:
De cultura para cultura a sexualidade é encarada de diferentes pontos de vista, influenciando a
nossa maneira de pensar e de agir. Em sociedade as pessoas tendem a evitar certos
comportamentos regulando e controlando a sua sexualidade. Nos países desenvolvidos a informação
sobre sexualidade (contraceptivos e DSTs) é maior, isto permite que as pessoas possam ter relações
sexuais sem compromissos. Portugal é muito conservador, sexo ainda é sinónimo de vergonha.
(Website, Escola E2,3/ S de Rio Caldo, Terras de Bouro).

Em relação à evolução da sexualidade no nosso país os alunos salientaram diferenças
fundamentalmente a nível do comportamento sexual entre os namorados: “sexo, beijos, saídas
nocturnas e estar abraçado ao namorado nunca seria permitido no tempo deles [pais e avós]”
(Website, Escola EB2,3 de Amares); “No tempo deles não tinham muito à-vontade para falar
deste assunto e não tinham tantos conhecimentos como nós temos na actualidade” (Website,
Escola EB2,3 Frei Caetano Brandão, Braga).
As formas socialmente aceites do comportamento sexual variam nas diferentes culturas,
mostrando que a maior parte dos nossos comportamentos e atitudes sexuais são aprendidos e
não inatos. Mesmo a ideia do que é sexualmente estimulante varia muito (Greenberg, Bruess,
Mullen, 1993). Kinsey e seus colaboradores (1894- 1956) investigaram a natureza da
sexualidade humana realizando entrevistas (Kinsey, 1970; 1972). Na década 60, Masters e
Johnson (1972), observaram e registaram os detalhes físicos da estimulação sexual humana e
descreveram a “resposta sexual humana”. A investigação em sexologia continua até aos dias de
hoje e é utilizada como uma das bases de sustentação da educação sexual. A recolha de ideias
dos alunos sobre sexualidade terminou com os conceitos de saúde sexual e reprodutiva. O
objectivo foi partir dessas ideias para iniciar o debate sobre o conceito holístico de saúde sexual.
A maior parte dos alunos (73,3%) não distinguiu a saúde reprodutiva como uma das
componentes da saúde sexual e mostrou uma visão negativa e limitada da saúde sexual.
As visões dos alunos sobre a educação sexual na comunidade escolar foram muito
variadas. Na sua opinião a escola pode contribuir para a saúde sexual e reprodutiva dos alunos
de várias maneiras: havendo aulas de educação sexual (80,0%); havendo uma disciplina de
educação sexual (46,7%); havendo palestras com médicos e professores (46,7%) e debates
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(6,7%); fazendo projectos de educação sexual como este (46,7%); passando filmes e
documentários sobre o assunto (6,7%); dando folhetos informativos ou outro material de
prevenção (33,3%); proporcionado informação através dos professores nas várias aulas (33,3%);
distribuindo preservativos (33,3%), outros contraceptivos (20,0%) e a pílula do dia seguinte (6,7%);
fazendo campanhas informativas ou de sensibilização (13,3%); criando um Gabinete de Educação
Sexual com uma psicóloga para tirar dúvidas (6,7%); dando formação aos alunos (6,7%); os
professores darem opiniões para que os alunos saibam o que fazer (6,7%); prestando cuidados
médicos aos alunos nas escolas (6,7%) e não fazendo deste assunto tabu na escola (6,7%).
Segundo os alunos quem deve ensinar educação sexual nas escolas são: os professores,
um professor que esteja apto para dar essas matérias e para responder às perguntas dos alunos,
os professores menos inibidos, com um espírito mais aberto, com os quais nos consigamos abrir,
mais experientes (86,7%); professores de Educação Física (6,7%); professores mais informados
como os de Ciências (20,0%); os Directores de Turma (6,7%); professores e psicólogos (20,0%);
professores e alunos ajudando-se mutuamente (13,3%); profissionais, sexólogos, enfermeiros,
médicos, especialistas e pessoas experientes nesses ramo, um especialista próprio
(ginecologista) (73,3%); uma pessoa que tenha formação no assunto e que saiba ensinar;
pessoas formadas no assunto e que falem com clareza (13,3%); os funcionários (13,3%); uma
pessoa que conheça tudo sobre sexualidade, experiente (6,7%); uma prostituta (6,7%); os nossos
pais (6,7%).
Quando os alunos consideraram que a educação sexual deveria ser feita numa disciplina,
indicaram que deveria ser: em Ciências Naturais, porque é a única disciplina onde aprendem
mais sobre o corpo humano e os órgãos reprodutores (66,7%); numa disciplina de Educação
Sexual (60,0%); em Formação Cívica e Área de Projecto (60,0%); em todas as disciplinas (33,3%);
nas aulas do Director de Turma (20,0%); Português (13,3%); Estudo Acompanhado (6,7%);
História (6,7%); Inglês (13,3%); Educação Tecnológica (6,7%); Educação Visual (6,7%); Educação
Física (6,7%) e em Moral para abordar o aspecto moral (6,7%).
Em relação à participação dos pais na educação sexual nas escolas as opiniões dos alunos
dividem-se. Uma parte (33,3%) achou que os pais não deveriam colaborar mas apresentaram
razões diferentes para isso: porque ficariam admirados com as perguntas dos filhos; porque se
sentiriam inibidos; porque os pais não têm tempo e deveriam era falar abertamente sobre
sexualidade em casa e dar preservativos.
Outra parte (53,3%) achou que os pais deveriam colaborar na educação sexual na escola
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porque: têm mais experiência; devem estar a par da vida dos filhos; os filhos sentem-se mais à
vontade para falar de intimidade com os pais ou os pais podem aprender nas actividades da
escola para ensinar os filhos. Algumas destas opiniões foram expressas da seguinte maneira:
Porque [os pais] são mais velhos e experientes devem falar connosco e nós não devemos ter
vergonha. [Devem ir à escola] para estarem a par da vida dos filhos ajudando e participando naquilo
que os professores pedem. Porque os filhos sentem-se mais à vontade em falar com os pais sobre
dúvidas mais íntimas. Para esclarecerem certas dúvidas, para poderem ensinar aos filhos aquilo que
também aprenderam. Porque os pais devem interferir na educação dos filhos, através da sua
participação nas actividades da escola. Os pais devem ajudar porque também é bom para eles, ou
seja, alertar-nos para os erros que podemos cometer. Porque devem ser uns pais activos na educação
dos filhos (Website, Escola EB2,3 Frei Caetano Brandão, Braga).

A última pergunta inicial sobre a educação sexual estava relacionada com a participação
dos alunos: ”Como é que os alunos devem intervir na planificação e implementação de projectos
de educação sexual na escola?”. Foram várias as respostas dadas: “dando ideias para
campanhas, pois como são dirigidas aos alunos eles é que sabem como gostariam de ver o tema
tratado e como ir de encontro às suas dúvidas” ou “fazendo uma lista de questões (dúvidas) que
possam ter sobre sexualidade” (86,7%); “pedir ajuda, procurar fazer pesquisa, trocar ideias com
os professores, etc.” (80,0%);“ dando a nossa opinião sobre os assuntos” ou “colaborando nos
projectos e fazendo propostas” (46,7%); “devemos intervir na planificação e implementação dos
projectos, porque normalmente isso ensina-nos e diz-nos como devemos fazer as coisas no
futuro” (40,0%); “sem ter complexos para fazer ou responder a perguntas” (20,0%); “falando
livremente e tendo aulas práticas” (13,3%); “através de sites na Net e de trabalhos realizados
pelos alunos” (6,7%); “formando grupos e vendo filmes” (6,7%); “colaborando com as ideias dos
professores” (6,7%).
b)Jovens Saudáveis em Acção: Porque manifestámos a nossa sexualidade como o fazemos?
Neste primeiro tema “Sexualidades e educação sexual” foram propostas aos alunos para o
painel integrado as seguintes questões para explorar (ver anexo 10 e 11, tema 1, actividades 1.1
e 1.2):
 Como se manifesta a sexualidade nas obras de arte?
 Como se manifesta a sexualidade no nosso dia-a-dia?
 Que mensagem recebemos sobre a sexualidade?
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 Que carinhos e intimidades achamos correctos em cada fase da vida?
 Como nos sentimos quando falámos de intimidade?
 O que podemos fazer para mudar a sociedade no futuro?
Estes tópicos foram tratados pelos alunos por sugestão dos professores. Os dois primeiros
estão relacionadas com as consequências da sexualidade, os três seguintes com algumas causas
que condicionam a sexualidade dos jovens e o último está relacionado com as visões sobre as
possíveis soluções para os problemas que encontraram.
Os alunos decidiram tratar outros tópicos adicionais para completar a sua investigação
(website): opiniões e percepções da turma sobre a sexualidade (13,3%); dimensões da
sexualidade (33,3%); evolução da sexualidade em Portugal (40,0%); evolução da sexualidade em
diferentes países (6,7%); um mundo de diversidade: outros aspectos histórico –culturais da
sexualidade (26,7%); auto-avaliação de conhecimentos, atitudes e valores sobre sexualidade
(73,3%); análise crítica da utilização da sexualidade na publicidade (33,3%) e que pensa a
comunidade sobre a sexualidade e a educação sexual (26,7%).
No primeiro tópico, os alunos analisaram obras de arte e identificaram manifestações da
sexualidade que mostravam ou sugeriam relações coitais, corpos sensuais intimidade,
reprodução, roupa sexy, preocupação com a imagem do corpo, afecto, papéis de género e
relações interpessoais (website). Os professores descreveram geralmente os alunos nesta
primeira parte da clarificação do conceito de sexualidade como possuidores de um grande
entusiasmo, curiosidade e aplicação imediata dos conceitos que estavam a clarificar à vida do
dia-a-dia.
No Diário do Observador foi frequente os alunos falarem sobre as reacções dos colegas a
esta actividade, descrevendo a inibição que os alunos do 3º ciclo sentiram no início do projecto
para falar sobre este tema (figura 4.2). O primeiro diário foi escrito por um rapaz que considerou
que os colegas estavam com vergonha a tratar o tema. O segundo diário foi escrito por uma
menina que também descreveu que os colegas tinham vergonha e sentiam-se pouco à vontade,
mas acrescentou que os rapazes “só faziam galhofa”.
Por vezes, os alunos à posteriori, depois de realizarem alguma investigação, reflectiram
sobre o que tinham publicado inicialmente online na terceira secção do Website “Investigações”,
que contém os conteúdos relacionados com a investigação geral dos temas e as consequências e
as causas dos problemas que os alunos seleccionaram para resolver. Em alguns desses casos
enviaram Diários a alterar o que tinham publicado inicialmente.
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Figura 4.2: Diários dos Observadores sobre a realização do painel integrado relacionado com as
manifestações da sexualidade em obras de arte e no nosso dia-a-dia e regulação social das
expressões de intimidade em cada fase da vida

A opinião dos alunos sobre as manifestações da sexualidade dos jovens que observam no
seu dia-a-dia fez emergir cinco categorias de análise: (1) desenvolvimento afectivo - sexual: as
mudanças na figura de apego; (2) amadurecimento sexual e a imagem corporal; (3) resposta
fisiológica face à excitação sexual; (4) orientação do desejo sexual; e (5) atitudes e
comportamentos sexuais nos adolescentes (quadro 4.38).
A maior parte dos adolescentes deste estudo descreveu como principais relações afectivas
nos jovens o amor (100%), a paixão (86,7%) e a atracção física (66,7%). Aproximadamente em
metade das escolas, os alunos também referiram os laços afectivos com os pais, irmãos e
amigos: carinhos entre pais e filhos (46,7%); o amor dos pais (26,7%); a amizade pelos pais e
irmãos (46,7%); amizade entre amigos e amigas, a linguagem utilizada com os amigos, os gestos
e a forma como expressam carinho (53,3%).
Estes dados estão de acordo com o desenvolvimento afectivo e social (a dimensão
evolutiva que se refere à incorporação de cada pessoa que nasce na sociedade onde vive)
referido na literatura que supõe numerosos processos de socialização: a formação de vínculos
afectivos, a aquisição dos valores, normas e os conhecimentos sociais, a aprendizagem de
costumes, papéis e condutas que a sociedade transmite e exige que cada um dos seus membros
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cumpra na construção da sua forma pessoal de ser (López, Etxebarria, Fuentes, Ortiz, 2000).
Quadro 4.38: Manifestações da sexualidade nos jovens identificadas pelos adolescentes no seu dia-a-dia
(N=15)

1.Desenvolvimento afectivo – sexual: a mudança nas figuras de apego
 Carinhos entre pais e filhos;
 A amizade pelos pais e irmãos;
 O amor dos pais;
 Os sentimentos que temos pelos outros;
 Amizade entre amigos e amigas, a linguagem utilizada com os amigos, os gestos e a forma como lhes
expressamos carinho;
 Por exemplo, quando alguém está triste, principalmente raparigas, outras do mesmo sexo tentam animá-la,
com gestos de carinho, demonstrando assim uma relação de afecto. Os rapazes já não têm tanto à-vontade para
este tipo de situações:
 Amor;
 Paixão;
 Atracção física.
2. Amadurecimento sexual e a imagem corporal
2.1. Assumir o novo corpo funcional
 Na zona púbica crescem no dia a dia os pêlos;
 O pénis, ao longo do tempo, vai aumentando o seu tamanho;
 A menstruação nas raparigas.
2.2. Imagem corporal e estereótipos de beleza
 Começando a interessar-nos pela nossa imagem física;
 Aquelas pessoas que estão bem vestidas pois preocupam-se com o aspecto físico e gostam de adornar o seu
corpo;
 Na vaidade das pessoas e no cuidado com a sua aparência;
 Na preocupação com a imagem do corpo;
 Olhar para nós ao espelho; ver o meu corpo;
 Mostramos a nossa sexualidade quando gostamos daquilo que somos e da maneira que somos.
 Vestindo roupa sexy;
 Colocar gel no cabelo; utilizar óculos de sol;
 Formas de estar na sociedade como a maneira de vestir das mulheres provocante, tatuagens, piercings,
biquinis, topless, nudismo;
 Quando as raparigas pintam os olhos ou os rapazes fazem a barba
 Quando uma rapariga usa mini-saia e quando um rapaz usa calças justas;
2.3. Acomodação aos estereótipos de género existentes e a popularidade
 A forma como vestimos, as raparigas e os rapazes identificam-se pelo tipo de roupa e pelo tipo de cabelo;
 Forma diferente dos rapazes e raparigas lidarem com as coisas;
 Os ídolos que temos;
 Nos estudos e em alguns livros que escolhemos;
 Nos filmes ou programas de TV que os rapazes e raparigas escolhem
 Na forma como os rapazes e raparigas se comportam, agem e falam;
 As diferentes formas dos rapazes e das raparigas se divertirem; dançar;
 Através das atitudes sexistas;
 A nossa posição como homem e como mulher perante a sociedade;
 Sentirmo-nos bem e gostarmos de nós próprios, como mulheres porque ao crescer vamos tendo mais
inteligência e como homens pois um dia vamos ser chefe de família;
 Nós, como homens, sentimo-nos atraentes, bonitos e não temos relações com membros do mesmo sexo, mas
sim do sexo oposto através de abraços, carinhos e muito afecto;
 Na escola existem em todos os pavilhões duas casas de banho individuais, uma para os rapazes e outra para
as raparigas;
 A divisão dos grupos na escola, os rapazes vão para um lado e as raparigas para o outro;
 Antigamente as pessoas iam à igreja e dividiam-se conforme o sexo
3. Resposta fisiológica face à excitação sexual
 Quando uma rapariga ou mulher nos sente em cima das pernas;
 Através da erecção e da ejaculação;
 Quando às vezes se acorda tem-se o pénis erecto; acordar com erecção.
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Quadro 4.38: Manifestações da sexualidade nos jovens identificadas pelos adolescentes no seu dia-a-dia
(N=15) (continuação)
4. Orientação do desejo sexual
 Olhares atrevidos; forma de falar e olhar; a maneira de falar; piropos; seduzir; o sorriso; a forma de olhar; as
formas de cumprimentar;
 Através do perfume que usamos seduzimos;
 Há pessoas que gostam mais dos passatempos, jogos e brincadeiras do sexo oposto;
 As relações nos grupos de rapazes e de raparigas quando chegam pessoas do outro sexo é muito diferente.
 Por exemplo, quando estamos nós raparigas falamos de várias coisas e quando chegam alguns rapazes a
conversa continua, mas se nós vamos ter com os rapazes eles mudam de conversa;
 Prazer.
5. Atitudes e comportamentos sexuais nos adolescentes
 Danças sensuais;
 Quando se vê uma rapariga boa;
 Apreciar o corpo das raparigas;
 Quando vejo rapazes bons; ver rapazes bonitos;
 Os rapazes quando se masturbam e as raparigas também;
 No dia a dia as pessoas não têm vergonha de falar sobre o sexo na rua e de demonstrar o apetite pela pessoa
amada ou pela pessoa que nos chama a atenção;
 Gostámos de sexualidade nos filmes e nas novelas sem tabus;
 Começamos a interessar-nos por filmes porno;
 Namorar; as pessoas a namorar na rua;
 O amor dos namorados; nós próprios quando amamos uma pessoa a sério.
 Quando a rapariga está triste o rapaz tenta conquistá-la porque ela está num momento em baixo;
 Quando um par de namorados se beija; os namorados a abraçar-se acariciar-se e beijar-se; carinhos mútuos;
pessoas aos beijos; através dos beijos, abraços e carícias; beijos linguados;
 Namorados masturbando-se, apalpando e dando beijos;
 Os apalpões que os rapazes dão nas raparigas e vice-versa;
 Na intimidade sexual;
 Quando namoramos com uma miúda que nos excita todo;
 Relações coitais entre o homem e a mulher, entre namorados; relações sexuais; dançamos, beijamos, temos
relações sexuais, acariciamos, apertamos as mãos e conversamos;
 A sexualidade é praticada por pessoas do sexo oposto;
 Relações coitais com e sem amor, aquelas pessoas que têm relações coitais com estranhos para terem prazer
e ganharem a vida;
 Quando se compra preservativo.
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O vínculo de apego responde a uma das necessidades humanas mais fundamentais: a
necessidade de sentir-se seguro e de sentir-se protegido com uma ou várias pessoas que
sabemos incondicionais, disponíveis e eficazes (López, Ortiz, 2000). Segundo López (2000) a
relação com as figuras de apego desenvolvida na infância continua a ser fundamental para os
adolescentes.
No painel integrado do projecto JSEA os alunos também reconheceram como
manifestações da sexualidade o amadurecimento sexual e a consequente reestruturação da
imagem corporal e da identidade de género. Numa pequena parte das escolas (26,7%) os alunos
identificaram as características sexuais relacionadas com a nova função do corpo - possibilidade
de reprodução - como manifestações da sexualidade: “na zona púbica crescem no dia-a-dia
pêlos; o pénis ao longo do tempo vai aumentando o seu tamanho, a menstruação nas raparigas”.
A imagem corporal e a defesa de características que tipificam os estereótipos de beleza
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actuais também foram assumidas pelos alunos como manifestações da sexualidade dos jovens.
De acordo com os adolescentes deste estudo, os aspectos da sexualidade relacionados com a
imagem corporal manifestam-se principalmente: “naquelas pessoas que estão bem vestidas pois
preocupam-se com o aspecto físico e gostam de adornar os seu corpo” (100%); “na vaidade das
pessoas e no cuidado com a sua aparência (100%); “vestindo roupa sexy” (86,7%); “colocar gel
no cabelo e utilizar óculos de sol (46,7%); “a maneira de vestir provocante das mulheres,
tatuagens, piercings, biquínis, topless e nudismo (20,0%) e “olhar para nós ao espelho” (20,0%).
Como sugerido por estes dados, a imagem corporal (a representação mental que temos do
nosso corpo, unida às atitudes e sentimentos que este desperta nos outros) evoluiu ao longo da
vida, fundamentalmente em função das experiências sensoriais e das relações do corpo com o
meio externo e das pessoas que o rodeiam. Segundo López, Fuertes (1999) o adolescente, que
por si só, já pode viver com uma certa dose de ansiedade e inclusive com sentimentos de
vergonha sobre as mudanças que estão a aparecer no seu corpo, vê-se confrontado com a
existência de determinados estereótipos de beleza e destrezas corporais e geralmente sente-se
em franca desvantagem. Dentro do grupo de iguais o adolescente sofre fortes pressões a
respeito da maneira como se adapta às normas idealizadas e, se não se adapta, pode ver-se
facilmente afastado ou tratado de forma diferente. Acomodar-se aos estereótipos existentes
relaciona-se positivamente com a maior popularidade, maior segurança em si mesmo,
autoconfiança, maior implicação em relações heterossexuais, maior equilíbrio pessoal, etc..
(López, Fuertes, 1999).
Os adolescentes neste estudo referiram várias características associadas ao género como
manifestações da sexualidade que observavam nos jovens: “a forma como os rapazes e as
raparigas se comportam, agem e falam” (100%); “as diferentes formas como os rapazes e as
raparigas se divertem e dançam” (93,3%); “a forma diferente dos rapazes e das raparigas
lidarem com as coisas” (60,0%); “a forma como vestimos, as raparigas e os rapazes identificamse pelo tipo de roupa e pelo tipo de cabelo” (46,7%); “nos filmes ou programas de TV que os
rapazes e as raparigas escolhem” (46,7%); “a nossa posição como homens e mulheres perante
a sociedade” (46,7%); “sentirmo-nos bem e gostarmos de nós próprios, como mulheres porque
ao crescermos vamos tendo mais inteligência e como homens pois um dia vamos ser chefes de
família” (20,0%).
Alguns adolescentes também referiram manifestações da resposta fisiológica face à
excitação sexual que nesta idade se torna mais evidente, generalizada e é mais frequente. A
634

rapariga adolescente sem saber em que ocasiões e o motivo, pode sentir a vagina humedecer-se
e os peitos enrijecerem fazendo-se notar por baixo da roupa. Esta sensação de prazer pode ser
vivida acompanhada com um sentimento de culpa ou vergonha ou pode haver a aceitação e a
procura activa destas sensações. O rapaz adolescente desde o momento em que as erecções
nocturnas e “sonhos húmidos” começam a ser mais frequentes pode ter uma problemática
semelhante, embora as expectativas sociais sejam muito mais claras e seja mais fácil assumir
essas mudanças como um sinal de virilidade (López, Fuertes, 1999). Esta resposta foi referida
pelos adolescentes nos seguintes termos: “quando uma rapariga ou mulher “nos sente” em
cima das pernas” (6,7%); “através da erecção e da ejaculação” (46,7%); “quando às vezes se
acorda tem-se o pénis erecto” (60,0%).
Também foram referidas algumas manifestações do aparecimento e configuração do
desejo e orientação sexual. Os alunos identificaram como manifestações sexuais nos jovens: “o
prazer” (100%); “olhares atrevidos, forma de falar e olhar, piropos, seduzir, o sorriso, as formas
de cumprimentar” (86,7%); “as relações nos grupos de rapazes e raparigas quando chegam
pessoas do outro sexo são muito diferentes” (46,7%); “mudanças de conversa em grupos do
mesmo sexo quando chegam elementos do sexo oposto” (20,0%); “a sedução através do
perfume (6,7%); haver pessoas que gostam mais dos passatempos, jogos e brincadeiras do sexo
oposto” (6,7%).
Na última categoria emergente, as principais manifestações das atitudes e
comportamentos sexuais dos adolescentes referidas foram: “namorar” (100%); “quando um par
de namorados se beija, os namorados a acariciar-se e beijar-se, namorar através de beijos,
abraços, carícias e beijos linguados” (100%); “o amor dos namorados, nós próprios quando
amamos uma pessoa a sério” (60,0%); “relações coitais entre o homem e a mulher, entre
namorados; relações sexuais” (66,7%). Apenas em duas escolas emergiram dois aspectos de
prevenção no comportamento sexual: “relações coitais com e sem amor, aquelas pessoas que
têm relações coitais com estranhos para terem prazer e ganharem a vida” (6,7%) e “quando se
compra o preservativo” (6,7%).
A nível das manifestações da sexualidade quando nascemos, os alunos referiram os
órgãos genitais (100%); as relações de vínculo afectivo com os pais (46,7%), a amamentação
(66,7%) e as diferenças de género na roupa e nos brinquedos (46,7%) (quadro 4.39).
Nas manifestações da sexualidade dos adultos indicaram o casamento (66,7%) e a
gravidez (73,3%). Nos exemplos que mostram a sexualidade dos velhinhos no dia-a-dia
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Quadro 4.39: Manifestações da sexualidade nos bebés, adultos e 3ª idade identificadas pelos adolescentes
no seu dia-a-dia (N=15)

1. Exemplos que mostram a nossa sexualidade quando nascemos
 Temos os órgão sexuais definidos, ou femininos ou masculinos;
 Os bebés mexem nos órgãos genitais;
 Temos prazer na sucção (amamentação); ao mamar nas mamas;
 Através do riso e do choro para chamar a atenção da mãe;
 Gostamos de ser embalados e acariciados; pelos contactos entre a criança e o progenitor;
 O amor pelos pais, o carinho do filho pela mãe; o afecto que sentimos pela nossa mãe, por exemplo, também
pode caracterizar a nossa sexualidade em bebés;
 A roupa é diferente nos rapazes e nas raparigas; os brinquedos são diferentes para os rapazes e as raparigas.
2.Manifestações da sexualidade nos adultos
 A relação entre marido e mulher;
 Através do casamento
 Pessoas grávida, gravidez
3. Exemplos que mostram a sexualidade na terceira idade
3.1.Desenvolvimento afectivo – sexual: a mudança nas figuras de apego
 Na relação com os netos há sentimentos de ternura e carinho;
 As conversas deles que são diferentes das dos adultos;
 A amizade entre os velhinhos;
 O amor entre eles;
 Através do seu romantismo, sentimentos e afecto ou seja como os jovens;
 A forma como vestem; preocupam-se em andar bem vestidos.
3.2. Diminuição das capacidades biofisiológicas e sexual
 Os velhinhos são sexuais, o que se manifesta por terem órgãos genitais;
 Através dos órgãos genitais e também através da sua experiência ao longo da vida;
 Os velhinhos são sexuais como todos os humanos;
 Acho que à medida que os anos vão passando vamos perdendo a potência; têm relações sexuais de forma
mínima, porque os velhotes ficam impotentes com a idade; não têm erecção; porque como os velhinhos perdem
o desejo sexual, inventaram o Viagra;
 Alguns mantêm as suas capacidades sexuais até tarde.
3.3. Atitudes e comportamentos sexuais nos velhinhos
 A sexualidade dos velhinhos manifesta-se na amizade que têm um com o outro;
 Preferem demonstrações de carícias, beijos e conversas, gostam mais de carinho sem ter relações sexuais;
Andam de mãos dadas; mostrando carinho para com o parceiro;
 Fazem amor; têm relações sexuais;
 Procura de prazer em casas nocturnas.
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emergiram três áreas: o desenvolvimento afectivo – sexual: as mudanças nas figuras de apego;
a diminuição das capacidades biofisiológicas e sexual e atitudes e comportamentos sexuais nos
velhinhos. As relações afectivas com os netos foram as mais referidas (100%), seguidas do amor
entre os casais (66,7%) e da amizade entre as pessoas da mesma idade (46,7%). Os alunos
mostraram a sua consciência sobre a diminuição das capacidades biofisiológica e sexual ao
indicarem que “os velhinhos são sexuais como todos os humanos, menos nas relações sexuais,
porque já não têm tantas capacidades como os mais novos” (73,3%) e acham que “há medida
que os anos vão passando vamos perdendo a potência (…) têm relações sexuais de forma
mínima, porque ficam impotentes com a idade, não têm erecção” (66,7%). Em relação às
atitudes e comportamentos sexuais dos velhinhos todos indicaram que a sua sexualidade se
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“manifesta na amizade que têm um com o outro, na companhia que fazem um ao outro, no
amor que existe entre eles e na ajuda que dão um ao outro” (100%). A maior parte (73,3%) ainda
indicou que a maior parte prefere “demonstrações de carícias, beijos e conversas e gostam mais
de carinho sem ter relações sexuais” (73,3%). Numa pequena parte de escolas (26,7%) os alunos
consideraram que “os velhinhos têm mais dificuldades, mas agora existe o viagra para os ajudar
a ter relações sexuais”. Numa escola os alunos referiram que nesta idade procuravam o prazer
em casas nocturnas (6,7%).
Algumas escolas compararam as consequências da sexualidade na arte e na vida do dia-adia e concluíram que as manifestações da sexualidade na arte retratam a realidade:
As expressões da sexualidade do dia-a-dia são as mesmas que são ilustradas nas obras de arte. A
sexualidade manifesta-se de maneiras diferentes ao longo da vida. Os desejos e interesses sexuais
variam de mulher para mulher, de homem para homem e ao longo da nossa vida. A satisfação sexual
depende da compreensão e do respeito pela outra pessoa. A sexualidade não é apenas os órgãos
genitais e a reprodução. Mesmo quando diminui a capacidade de reprodução há outras capacidades
enriquecidas como, por exemplo, o interesse pelo contacto corporal, a ternura, a comunicação, etc..
Na terceira idade abraçar-se, acariciar a pele um do outro, olhar-se ou tocar-se com ternura e o sentirse seguro um com o outro, pode dar tanto prazer como as relações sexuais. (Website, Escola EB2,3 de
Apúlia, Esposende).

As causas que condicionam a sexualidade dos jovens foram analisadas a partir das
mensagens sobre sexualidade que eles recebem (quadro 4.40), dos carinhos e intimidades que
acham correctos em cada fase da vida (quadro 4.41) e de como se sentem quando falam de
intimidade (quadro 4.42).
As mensagens que os alunos disseram que receberam das pessoas da mesma idade
foram sobre a sua imagem corporal, fontes de divertimento, atitudes e comportamento sexual e
prevenção (quadro 4.40). Mais de metade dos alunos (66,7%) referiu que os colegas fazem
apreciações sobre o tipo de roupa que vestem, se é ou não de marca e sobre a forma como as
meninas se maquilham e penteiam. Também fazem comentários sobre a beleza das meninas
(46,7%). Como fontes de divertimento incentivam as saídas à noite para conhecer pessoas em
bares e discotecas (33,3%).
A nível das mensagens relacionadas com as atitudes e comportamento sexual a maior
parte dos alunos referiu que entre eles usam palavras “um pouco perversas e com calão”
(60,0%) para falar sobre sexualidade. Estas mensagens são relacionadas com: carinho, amizade
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Quadro 4.40: Mensagens sobre sexualidade que os adolescentes recebem no seu dia-a-dia (N=15)

1. Mensagem que recebem das pessoas da sua idade
1.1. Sobre a imagem
 Sobre a moda que se usa, os tipos de roupa e a marca; referem se ando bem vestida, maquilhada, penteada
e se posso ser mais bonita; os amigos acham que à noite se devem arranjar com mais cuidado para ir à
discoteca, etc. (saídas à noite);
 Fazem apreciações sobre as diferenças na beleza corporal, apreciações físicas e psicológicas.
1.2. Sobre fontes de divertimento
 Dizem-nos para sairmos mais, irmos a bares e discotecas e conhecermos novas pessoas.
1.3. Sobre as atitudes e comportamento sexual
 Usam palavras um pouco perversas e com calão; falam sobre a sexualidade sem tabus, mas de uma forma
engraçada e, às vezes, com vocabulário impróprio; falam da sexualidade em tom de brincadeira e gozo;
 Recebemos mensagens de carinho, amizade, ternura e amor; dão piropos, fazem elogios; piscam o olho;
apalpam; “És boa como o milho, é pena não gostar de pipocas”; “És toda boazona, boazona”; “És sexy, és todo
bom ou toda boa, dava-te uma…, comia-te toda, és muito bonito”;
 Os rapazes falam entre si sobre a masturbação masculina e as raparigas sentem-se mais à-vontade entre elas
para falarem da menstruação; ambos os sexos trocam impressões sobre namorados e os problemas do dia-adia; colocam dúvidas sobre a sexualidade;
 Vindo dos rapazes “a sexualidade só se resume a sexo”;
 Perguntar o que se faz para dizer que se gosta de alguém (falando sobre afectos);
 É normal pedirem namoro e começarem a namorar; “Amo-te”; dão-nos piscadelas de olho, palavras amorosa
e cartas de amor; “Dás-me beijos fofos? És toda boa; amo-te; queres namorar comigo?”; “Curtes comigo?”
 Incentivam a curtir a vida; falam sobre atracção física; dão conselhos sobre o namoro,
 Sobre ter a primeira relação sexual; quando um par de namorados quer a primeira relação sexual a rapariga
tem sempre medo; “Adorava dormir contigo; #as a pensar em ter relações sexuais comigo?”;
 “Experimenta ter relações sexuais que vais gostar”; “Experimenta, pois é uma nova experiência na tua vida
teres relações sexuais”; devemos ter relações sexuais o mais cedo possível;
 Contam experiências sobre sexo; contam brincadeiras sobre sexo;
 A sexualidade não é só para ter relações sexuais;
 Devíamos ter mais informações sobre a sexualidade para lidar no dia-a-dia com o sexo;
 Recebemos perguntas, como por exemplo, se já fizemos alguma vez sexo ou não; “Ainda és virgem? Com que
idade pretendes perder a virgindade? Com que tipo de pessoa?”;
 “Já te apareceu o período?”
1.4 Sobre prevenção
 “Não te esqueças de te proteger”; “Não te esqueças do preservativo”; “Usa o preservativo”;
 Dizem-nos para usarmos sempre métodos contraceptivos.
2. Mensagem que recebem das pessoas da idade dos pais
2.1 Sobre a imagem
 Recomendações sobre roupa sexy; proibição do uso de roupa provocante (sexy); não usar roupa muito
provocante; “Bom dia querido! Esse corte fica-te muito bem! Tira já essas calças, veste estas ficam-te melhor!”
 Dizem para não usar tanto o calão; dão mensagens com menos liberdade de expressão; falam da sexualidade
mais cuidadosamente, tentando sempre esclarecer as nossas dúvidas; a linguagem é mais conservadora e
cuidadosa
 Dizem “tem juízo”, “Não faças indecências à frente das pessoas!!”;
2.2. Sobre as atitudes e comportamento sexual
 Deves ter amigos, dar carinho, afecto e ternura; deves ser carinhosa, meiga, divertida e ter responsabilidade;
dizem para sermos mais responsáveis; dizem que é importante o carinho; recebemos conselhos para um dia
não fazermos asneiras.
 “Primeiro estudas, depois namoras”; “Não namores!”; “Já namoras? Namora, mas em primeiro lugar está a
escola, ainda é cedo para namorar”; fazem-nos perguntas como “Já namoras?”; “Tens cuidado com as más
companhias?”; “Estás a seguir os meus conselhos/conselhos dos teus pais?”;
 Fazem perguntas sobre a sexualidade;
 “Só tens relações depois de casar”
 “Deves ter cabeça, pára para pensar antes de teres relações sexuais”; dão conselhos do tipo “tem cuidado”
para nos avisarem dos problemas da vida; dizem-nos para ter cuidado; dizem-nos para termos juízo; para
termos cuidado e para pensarmos duas vezes antes de fazermos as coisas;
 “As relações sexuais devem ser sempre com algum amor e carinho”;
 A sexualidade não é apenas sexo, mas também demonstrações de carinho, amor, etc. Mas as pessoas da
idade dos meus pais, hoje em dia, ainda não falam abertamente de sexualidade como nós
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Quadro 4.40: Mensagens sobre sexualidade que os adolescentes recebem no seu dia-a-dia (N=15) (cont.)
2.3 Sobre prevenção
 Recomendações sobre o acto sexual, fazer prevenção nas relações sexuais; “Cuidado. Usa sempre
contraceptivos.”; “Não confies em qualquer um. A amizade deve ser muito sólida”; avisam-nos que devemos ter
cuidado pois podemos ter filhos indesejados, por isso alertam-nos sobre os meios contraceptivos; informam-nos
das doenças sexualmente transmissíveis e aconselham-nos a usar métodos contraceptivos
 Recomendações sobre desconhecidos, para não nos metermos com pessoas desconhecidas, pois há o perigo
de violação
 Não há muita intimidade para os adultos falarem com os adolescentes sobre sexo; os adultos não passam
mensagens; passam algumas informações, mas as pessoas da idade dos meus pais têm muita dificuldade em
falar; nunca ninguém da idade dos meus pais me transmitiu mensagens sobre a sexualidade.

14

93,3

1

6,7

5

33,3

ternura e amor (86,7%); o incentivo às relações sexuais (66,7%); perguntas sobre se ainda é
virgem (66,7%); pedidos de namoro (46,7%); conselhos sobre o namoro (46,7%); falam sobre a
primeira relação sexual (46,7%) e contam experiências e brincadeiras sobre sexo (33,3%). Os
alunos de aproximadamente metade das escolas (46,7%) ainda referiram que recebiam
mensagens dos amigos para usar o preservativo e 33,3% referiu que também havia mensagens
para usarem métodos contraceptivos.
As mensagens que recebem das pessoas da idade dos pais estão relacionadas com a sua
imagem corporal e social, as atitudes e o comportamento sexual e a prevenção de doenças de
transmissão sexual e de gravidez não desejada na adolescência. Os alunos referiram em todas as
escolas que os adultos recomendam para não usarem calão e falam da sexualidade com uma
linguagem mais cuidada e conservadora. Além disso, mais de metade (66,7%) das pessoas da
idade dos pais proíbe o uso de roupa “sexy” ou “provocadora”.
Em relação às atitudes e comportamento sexual todos referiram que os adultos os
aconselham a ter “juízo” e “cuidado” (100%). Aproximadamente metade dizem-lhes que devem
ser responsáveis e que o carinho é importante (46,7%), bem como, que primeiro estão os
estudos e só depois o namoro (53,3%). Sobre prevenção recomendam-lhes que usem o
preservativo e métodos contraceptivos (93,3%). A linguagem utilizada pelos alunos faz colocar a
hipótese que quando estavam a falar dos adultos da idade dos seus pais estavam a falar dos
próprios pais.
As escolas que fizeram uma comparação entre as mensagens que os jovens recebem das
pessoas da sua idade e da idade dos seus pais referiram que essas mensagens se distinguem
essencialmente a nível da linguagem utilizada, do incentivo à prevenção e atraso do início das
relações sexuais e do conceito de sexualidade:
Os nossos colegas incitam à iniciação da actividade sexual o mais cedo possível e as mensagens dos
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nossos pais vão no sentido de que o mais importante na nossa idade são os estudos e o namoro pode
esperar. No entanto, segundo a maior parte de nós, os pais falam com os filhos sobre os métodos
contraceptivos e as DSTs. Também concluímos que a experiência de vida condiciona a diferente
definição de sexualidade (Website, Escola EB2,3 Prof. Carlos Teixeira, Fafe).

Os carinhos e intimidades que os adolescentes deste estudo acharam correctos em cada
fase da vida estão representados no quadro 4.41.
Quadro 4.41: Carinhos e intimidades que os adolescentes deste estudo acharam correctos em cada fase da
vida (N=15)
1. Crianças (0 - 9 anos)
 Carícias da mãe, do pai e da família; tocar, beijar e abraçar
 Têm brincadeiras inocentes, com apenas 4 anos já dizem que namoram; brincam demonstrando carinho
 Inocência, têm afecto não sexual.
Jovens adolescentes (10 - 14 anos)
 Começam a preocupar-se com a aparência; nesta idade conta principalmente a maneira de vestir e de falar.
 Masturbação
 Pensam em divertir-se; queremos amigos verdadeiros para desabafarmos o que se passa dentro de nós;
 Começam a pensar nos namorados; primeiros namoros; gostam de curtir; dizem "Queres namorar comigo?
 Querem experimentar os primeiros beijos; beijos na boca; namoro; apalpam-se e fazem carícias;
 Nesta idade é mais beijinhos, amor e falam sobre a sexualidade; dão beijinhos, falam e abraçam-se;
 Mandam mensagens pelo sms;
 Correm o risco de experimentarem novas tentações (relações sexuais).
Adolescentes (15-20 anos)
 Em primeiro lugar está a aparência;
 Vão a bares e a discotecas juntos; têm amigos;
 Comunicamos principalmente por mensagens (sms) e entrando em chats;
 Masturbação;
 Namorar; querem curtir; namorar; marcam encontros, passeiam;
 Dar beijos, sentir ternura e olhar para o outro; dão beijos, abraços, apertos de mão e carinhos, afecto; dão
beijinhos e amor; dar beijos em sítios indeterminados; manifestam afectos como beijos, abraços, partilhar
sentimentos, ser compreensivos um com o outro;
 Ajudam-se por vezes intimamente, ajudam-se nos momentos mais difíceis e por vezes ficam muito excitados;
 Dar prendas ao namorado(a) como chocolates, flores, bonecos de peluche, perfumes e roupa interior;
 Sentem ciúmes;
 Ter relações sexuais; só queremos ter novas experiências (o sexo, por exemplo); têm relações sexuais com
métodos contraceptivos/ preservativos e outras experiências sexuais mais atrevidas; começam a ter relações
sexuais; têm necessidade de ter relações sexuais e demonstram carinhos mais íntimos.
Adultos (21- 65 anos)
 A aparência já não vale tanto, o mais importante é a maneira de ser da pessoa e os seus sentimentos
 Mandam mensagens pelo sms e cartas de amor
 Começam a ter relações carinhosas entre eles; estabelecem relações amorosas; começam a namorar;
 Masturbação
 Têm relações sexuais
 Têm relações sexuais mas a maior parte das vezes sem preservativo
 Começam a querer ter relações sólidas para construir a sua vida; pensam muito no futuro; pensam em casarse e ter a sua casa nova; querem ter uma família; manter um casamento leal; muitas vezes casam-se;
 Afecto pelos filhos; cuidar dos filhos;
 Existir maior maturidade e haver um maior equilíbrio entre os dois; utilizam mais os carinhos;
 Os homens nesta idade ajudam as mulheres nas tarefas domésticas e dão-lhes mais atenção
 Sentem ciúmes
Terceira idade (a partir dos 65 anos)
 Brincadeiras com os netos; dão bons conselhos aos filhos; têm o amor da família;
 Dar bastante atenção e sentir preocupação em relação ao próximo
 Sabem-se ouvir um ao outro; dão ajuda um do outro; dispõem de bastante tempo para partilharem as coisas
um do outro e acompanharem-se um ao outro; têm mais carinho com o marido ou mulher e são mais íntimos;
 Não se interessam em ter relações sexuais, mas em ter carinhos, beijos e conversas; dão abraços e beijos;
 Têm menos relações coitais; já não sentem aquela potência sexual como quando eram jovens.
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As várias escolas colocaram idades diferentes, embora similares, para delimitar cada fase
da vida (crianças, jovens adolescentes, adolescentes, adultos e terceira idade), por isso, nesta
apresentação dos resultados optou-se por delimitar essas fases com os limites de idade que
foram mais frequentes.
Os carinhos e intimidades que os adolescentes deste estudo acham correctos
aproximadamente até aos 9 anos (criança) incluíram: as carícias em família (100%); inocência e
afecto não sexual (46,7%) e brincadeiras inocentes em que fazem referência ao namoro (33,3%).
Nos jovens adolescentes (aproximadamente até aos 14 anos) a importância de uma boa
imagem corporal e social foi referida por 66,7% dos adolescentes e a masturbação foi tida como
o principal comportamento sexual (93,3%). Os adolescentes consideraram que nesta idade
pensam em divertir-se e sair com os amigos que funcionam como figuras de apego (100%),
começam a pensar em namorar e têm os primeiros namoros (100%), querem experimentar os
primeiros beijos na boca, apalpam-se e acariciam-se (100%), falam sobre sexo durante as
carícias mas não chegam às relações sexuais (66,7%). Em cinco escolas (33,3%) os alunos
referiram que correm o risco de “experimentarem novas tentações (relações sexuais)”. A forma
como comunicam quando não estão juntos é através do sistema de mensagens do telemóvel
(46,7%).
Nos adolescentes (15 – 20 anos) 46,7% considerou que em primeiro lugar está a
aparência. Vão a bares e discotecas com os amigos (100%) e comunicam uns com os outros
através do sistema de mensagens do telemóvel e entrando em “chats” (46,7%). Alguns (33,3%)
pensaram que a masturbação é um comportamento sexual desta idade. Todos (100%) referiram
que a maior parte namora e que têm todo o tipo de intimidade sexual incluindo as relações
sexuais. Alguns (20,0%) falaram pela primeira vez de ciúme.
Nos adultos (21 aos 65 anos) as principais características relacionadas com a sua
intimidade estavam associadas a uma namoro com compromisso (100%), com relações sexuais
(100%) que leva a maior parte das vezes ao casamento (66,7%) e ao aparecimento de filhos
(46,7%). A masturbação também foi tida por 33,3% dos alunos como um comportamento sexual
nesta idade. As formas de comunicação entre os adultos além de incluírem o sms e os “chats”
passaram a integrar também cartas de amor (46,7%). Uma quantidade menor de alunos referiu
que para os adultos “a aparência já não vale tanto, o mais importante é a maneira de ser da
pessoa e os seus sentimentos” (26,7%) e que existe “um maior equilíbrio entre os dois; utilizam
mais os carinhos e têm uma maior intimidade que na adolescência; dão mais atenção um ao
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outro, têm mais cumplicidade e há mais entreajuda que na adolescência e gostam de fazer
surpresas um ao outro” (33,3%).
Na terceira idade (mais de 65 anos) os alunos reforçaram como formas de intimidade e
carinho correctas, o amor em família (66,7%) e muita preocupação com o próximo (33,3%). Em
relação à intimidade dentro do casal salientaram que nesta idade “não se interessam em ter
relações sexuais, mas em ter carinhos, beijos e conversas e dão abraços e beijos” (100%), têm
menos relações coitais e “já não sentem aquela potência sexual como quando eram jovens”
(46,7%).
Na escola EB2,3 de Apúlia (website), os alunos resumiram com clareza a evolução dos
carinhos e intimidades que todas as escolas acharam correctos aos longo da vida:
Os carinhos e a intimidade manifestam-se de maneiras diferentes ao longo da vida. Os desejos e
interesses sexuais só aparecem na puberdade. No início sente-se atracção por outra pessoa, depois
vontade de beijar e acariciar e mais tarde coloca-se a dilema de saber qual é a altura certa para se ter
a primeira relação sexual. Geralmente, quando se chega à idade adulta as pessoas casam e têm filhos
e, quando começam a envelhecer começam a dar mais valor à segurança, à compreensão, à
intimidade e à ternura do que às relações sexuais.

A terceira questão cuja intenção foi os alunos procurarem as causas que estão por trás da
maneira como manifestam a sua sexualidade levou à identificação sobre como se sentiam
quando falavam de intimidade (quadro 4.42).
Quadro 4.42: Como se sentem os adolescentes quando falam de intimidade (N=15)

1.Sentem-me à vontade a falar sobre intimidade em grupo na sala de aula
2. Não se sentem muito à vontade a falar sobre intimidade em grupo na sala de aula
3. Seria mais fácil se em vez do professor a coordenar a aula estivesse um colega da sua idade
4. Seria mais fácil se estivessem só com colegas do mesmo sexo no grupo
5. Seria mais fácil se só estivessem a falar com amigos
6. Seria mais fácil falar sobre intimidade com os pais em casa
7. Talvez fosse mais fácil falar sobre intimidade com os irmãos ou primos
8. Seria mais difícil falar sobre intimidade com os pais em casa
9. Seria mais difícil falar sobre intimidade se fosse a sua opinião pessoal em vez da do grupo
10. Seria mais difícil se estivessem pais ou outros adultos dentro da sala de aula
11. Seria mais difícil se já tivessem tido os comportamentos sexuais que estavam a dizer que eram normais na
sua idade
12. A situação mais fácil foi falar sobre a adolescência porque é a fase que estão a viver
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A maior parte dos alunos (73,3%) referiu que se sentiu à vontade para falar sobre
intimidade na sala de aula em grupo, porque assim não expunham a sua intimidade e estavam a
falar com pessoas da mesma idade que eram amigos ou que conheciam bem. No entanto,
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93,3% referiu que ainda seria mais fácil falar sobre intimidade se estivessem a falar só com os
amigos ou amigos mais íntimos. Um grupo mais pequeno de alunos (26,7%) descreveu que no
início do projecto não se sentiu muito à vontade para falar sobre intimidade em grupo na sala de
aula, mas, com a evolução do projecto, esse à vontade aumentou. Um grupo pequeno de alunos
(33,3%) também referiu que seria mais fácil falar sobre intimidade se em vez do professor a
coordenar a aula estivesse um colega da sua idade, tal como teria sido mais fácil se o grupo em
que trabalharam tivesse alunos só do mesmo sexo (33,3%). Houve mais duas situações em que
grupos de alunos consideraram que seria mais fácil falar sobre intimidade: em casa com os pais
(26,7%) e falar com os irmãos ou os primos (6,7%).
Por outro lado, houve quatro situações que os alunos descreveram como situações onde
seria mais difícil falar sobre intimidade: em casa com os pais (46,7%); na sala de aula se fosse a
opinião individual em vez da opinião do grupo (53,3%); se os pais ou outros adultos estivessem
dentro da sala de aula (66,7%) e se já tivessem tido os comportamentos sexuais que estavam a
dizer que eram normais na idade deles (33,3%).
Para terminar, 33,3% dos alunos considerou que a situação em que foi mais fácil falar
sobre intimidade ao longo da vida foi a adolescência, porque era a fase que estavam a viver.
A síntese das ideias dominantes em todas as escolas, coincide com as conclusões que os
alunos da Escola EB2,3 Prof. Carlos Teixeira tiraram a propósito da sua investigação:
Para nós, seria mais fácil discutir estes assuntos com os amigos e muitíssimo mais difícil discuti-los
com os nossos pais ou com outros professores, isto porque, de certa forma, já nos sentimos com
algum à vontade para falar com a professora sobre sexualidade. É de notar que, para alguns assuntos,
não nos sentimos à vontade com os amigos, pois no final da aula é com a professora que vamos ter
(mais raparigas do que rapazes) para esclarecer alguns pormenores do que foi dito, assuntos que
preferimos discutir com privacidade.

Depois deste estudo, as primeiras visões que os alunos desenvolveram sobre “o que
poderiam fazer para mudar a sociedade no futuro” incluíram (website):
 Fazer colóquios, palestras e discutir vídeos com os colegas para lhes mostrar que falar
sobre sexualidade e sexo não é uma monstruosidade;
 Fazer palestras e debates para os pais e a sociedade para lhes explicar que o namoro no
tempo antigo era diferente e que a intimidade sexual também existia na antiguidade mas
era às escondidas; ensinar à sociedade que as expressões da sexualidade não são só para
ter relações sexuais, mas também para exprimir intimidade com os amigos, com os pais,
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com os familiares e com o namorado e ensinar a sociedade a ser menos especuladora e
preconceituosa em relação à sexualidade dos jovens;
 Fazer congressos onde os pais, os filhos e os especialistas debatessem a sexualidade
dos jovens;
 Incentivar a televisão, as revistas e os jornais a falarem sobre temas de sexualidade
fazendo debates ou outros programas;
 Incentivar a análise dos anúncios e da publicidade relacionada com a saúde sexual
divulgados nos meios de comunicação e na escola;
 Fazer um programa na rádio local em que se pudesse telefonar e esclarecer as dúvidas,
mas este programa teria que ser divulgado para toda a gente saber da sua existência;
 Educar os pais para darem uma educação aos filhos mais aberta;
 Divulgar este projecto aos outros alunos e debater os assuntos através dos Fóruns;
 Divulgar a página na Internet do projecto na escola e na nossa localidade;
 Perder o medo e ganhar força de vontade para falar sobre as formas de intimidade
apropriadas a cada idade com os pais e os colegas;
 Haver aulas de educação sexual para todas as idades;
 Haver alguém na escola que ajude as pessoas nos seus problemas;
 Distribuir folhetos e livros pelas pessoas e espalhar folhetos pelas pessoas na rua,
pedindo-lhes para os lerem;
 Escrever livros para pais e filhos onde o assunto fosse falado com pormenor para mais
fácil e rápida compreensão por parte das pessoas, pois, se falasse só um pouco iriam
surgir muitas dúvidas;
 Ajudar a mudar a educação em casa com os pais;
 Fazer projectos na escola como este e para a população adulta através das vias de
comunicação como a televisão, porque, tal como nós no início do projecto, uma grande
parte da sociedade também tem uma ideia errada acerca das expressões da sexualidade;
 Os professores de Formação Cívica ajudarem os alunos a mudar a sua linguagem sobre
sexualidade e sexo;
 Ajudar a aumentar a sinceridade e confiança entre as pessoas ao falar sobre sexualidade;
 Ajudar a mudar as mentalidades dos nossos colegas e dos pais através de conversas do
dia-a-dia em que contamos o que temos aprendido.
Depois de decidirem quais eram as visões que queriam atingir, alguns grupos perceberam
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que não tinham o conhecimento suficiente sobre as causas e as consequências do problema
específico que queriam trabalhar e realizaram investigações complementares para clarificar
melhor os seus conhecimentos e preparar o seu plano de acção (Os professores que trabalharam
este tema sem ser orientado para a acção utilizaram as actividades como “fichas de trabalho” e
os alunos, apesar de referirem que gostaram de as realizar, disseram que “estavam fartos de
fichas de trabalho”). Em seguida serão descritas, a título de exemplo, algumas dessas
actividades.
Em 80,0% das escolas os alunos começaram por avaliar as opiniões e percepções sobre a
sexualidade que a turma tinha nessa altura do projecto (ver website). Depois, as escolas em que
uma das visões prioritárias envolvia os pais ou a comunidade (73,3%) (escolas EB2,3 Rosa
Ramalho, Barcelinhos; Secundária Alberto Sampaio, Braga; EB2,3 de Cabeceiras de Basto;
EB2,3/S de Celorico de Basto; EB2,3 de Apúlia, Esposende; EB2,3 Prof. Carlos Teixeira, Fafe;
Secundária Martins Sarmento, Guimarães; EB2,3/S de Rio Caldo, Terras de Bouro; EB2,3 de
Vieira de Araújo, Vieira do Minho; EB2,3 de Ribeira do Neiva, Vila Verde e Escola Secundária de
Vizela) exploraram as dimensões da sexualidade (4 escolas) ou a evolução da sexualidade em
Portugal (6 escolas).
As escolas que trabalharam as dimensões da sexualidade usaram o treino de assertividade
proposto no Kit de Actividades (ver anexo 10 e 11, tema 1, actividade 3). As escolas que optaram
pela análise da evolução da sexualidade em Portugal seguiram o guião de análise de filmes
proposto para os grupos de investigação (ver anexo 10 e 11, tema 1, actividade 4.1) mas
seleccionaram filmes ou novelas diferentes.
As escolas utilizaram abordagens mais ou menos criativas para complementar esta análise
da evolução da sexualidade em Portugal. A escola EB2,3 de Vieira de Araújo (Vieira do Minho)
optou por complementar esta análise com a criação de histórias em banda desenha (figura 4.3) e
a construção de um guião para um filme pelos alunos a ser posteriormente produzido.
A intenção da banda desenhada foi promover a acção dos alunos como catalizadores das
mudanças nos pais ao promover o diálogo em casa sobre a sexualidade e a evolução da
sexualidade ao longo do tempo em Portugal e criar condições para iniciar o debate com os pais
que foi visionado pelos alunos e professores. A exploração das bandas desenhadas construídas
permitiram debater vários outros aspectos da sexualidade, nomeadamente, as causas da falta de
diálogo com os pais, a sexualidade entendida como sinónimo de genitalidade e/ou afectivosexual, os estereótipos de género, a prevenção e o uso do preservativo e a descodificação pelos
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alunos das várias mensagens recebidas em casa e na escola.

(1) Na sala: - Oh pai, o que é a sexualidade? - Sei lá o que é a sexualidade! Deixa-me ver o futebol. (2) No Quarto do avô: - Oh avô, o
que é a sexualidade? - Oh! Meu filho, no meu tempo não se falava em nada disso, hoje em dia é uma pouca vergonha! (3) No cemitério
(quarto do irmão): - Oh mano, o que é a sexualidade? - Oh! Meu, tás a curtir o som? Como é que te vou dizer, prontos é a curtir gajas.
(4) Na cozinha: - Oh mãe, o que é a sexualidade? - Oh! Meu filho, a sexualidade é dar um beijo aqui e ali! (5) Na lavandaria: - Oh avó, o
que é a sexualidade? - No meu tempo não era nada disto. O namoro era na sala com um familiar a servir de vela, não se dava beijos e
não se fazia sexo antes do casamento. Agora neste tempo está tudo mudado! (6) Na escola: - Meninos, que lhes disseram em casa? - O
meu pai disse que a sexualidade é uma "ruba", o meu avô diz que é uma pouca vergonha, o meu irmão diz que é comer gente, a
minha mãe diz que é dar uns beijos nas paredes e no chão. A minha avó diz que tudo mudou desde o tempo dela. - ...TENHO QUE
comprar preservativos...

Figura 4.3: Análise da evolução da sexualidade em Portugal (Website, Escola EB2,3 de Vieira de Araújo,
Vieira do Minho)

Nestas escolas cujas visões incluíram agir para resolver problemas que envolviam os
pais, em três escolas os alunos decidiram elaborar questionários sobre a sexualidade e a
educação sexual e aplicá-los aos pais e avós (Escola Secundária Martins Sarmento, Guimarães)
ou aos adultos da comunidade (Escolas EB2,3/S de Rio Caldo e Escola Secundária de Vizela) e
em duas escolas optaram por questionar os jovens mais velhos para mostrarem aos pais o que
pensavam os jovens de todas as idades (EB2,3 de Cabeceiras de Basto e EB2,3 Prof. Carlos
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Teixeira, Fafe).
Os questionários que os alunos do ensino secundário aplicaram aos pais e aos avós
incluíram perguntas tais como: “O que entende por sexualidade?”; “Como é que os adolescentes
da sua época viviam a adolescência?”; “Como eram as relações vivenciadas pelos adolescentes
da sua geração relativamente: à amizade, ao namoro, à intimidade e à relação com os pais?”.
Também foram tratados os temas da expectativa dos jovens no passado e no presente; métodos
contraceptivos, masturbação, homossexualidade, a sexualidade nos meios de comunicação,
papéis de género e factores que contribuem para a harmonia nos casais.
Foram inquiridos adultos da idade dos avós dos alunos (entre os 51 e os 87 anos) e dos
pais (entre os 30 e os 50 anos) no ano lectivo 2003/04. Nas duas faixas etárias a maior parte
dos inquiridos foram mulheres. As habilitações literárias eram diferentes nas duas faixas etárias
inquiridas. Metade das pessoas da idade dos avós possuía a 4ª classe e 33% tinha uma
licenciatura, enquanto nas pessoas da idade dos pais 9% tinha a 4ª classe e 70% tinha a
licenciatura ou o ensino secundário. Os resultados e a discussão dos resultados podem ser vistas
no website da escola. Da análise dos resultados emergiram os seguintes problemas mais
específicos que orientaram a acção futura dos alunos: “Como podemos levar os avós e os pais a
ficarem com outra visão sobre a sexualidade? Como podemos discutir com eles as características
de personalidade e as atitudes e comportamentos dos jovens de hoje, para que deixem de nos
ver mais negativamente que no seu tempo? Como podemos falar com os avós e pais sobre a
homossexualidade? Como podemos ter a sua contribuição na educação sexual na escola? Como
nos podem ajudar a descobrir quais são os aspectos que protegem ou dificultam as relações
amorosas?” (Website, Escola Secundária Martins Sarmento).
Na Escola EB2,3/ S de Rio Caldo o questionário incluía perguntas como, por exemplo: “O
que acha da existência de uma disciplina de Educação Sexual? Se acha bem, quais são os
benefícios desta disciplina?”. O questionário incluía questões sobre a sexualidade na
adolescência e sobre a educação sexual na comunidade escolar. Foram inquiridas 21 pessoas
desde os 13 anos até à idade adulta, 56,0% era do sexo feminino e 44,0% do sexo masculino. As
respostas às questões foram categorizadas e resumidas em gráficos que foram analisados pelos
alunos no website da escola.
O questionário destinado à comunidade da Escola Secundária de Vizela, incluiu questões
do tipo: “O que é a sexualidade?”; “Para que serve a sexualidade?”; Como se expressa a
sexualidade?”; etc. Além de investigar o conceito de sexualidade da comunidade o questionário
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ainda pretendeu analisar se as pessoas consideravam que a religião e a cultura do país ou do
meio onde se vive regula a sexualidade, a diferenças entre a sexualidade dos jovens actuais e do
passado, as mensagens que os jovens recebem sobre sexualidade, os comportamentos e
intimidades que as pessoas achavam correctos para cada fase da vida, visões das pessoas para
mudar a sociedade e o âmbito da educação sexual. Foram inquiridas 49 pessoas dos 17 anos
até mais de 42 anos, 53,0% do sexo feminino e 47,0% do sexo masculino. Tal como na escola
anterior as respostas às questões foram categorizadas e resumidas em gráficos que podem ser
vistos no website da escola.
Na escola EB2,3 de Cabeceiras de Basto os alunos decidiram investigar o que pensavam
os colegas mais velhos sobre a sexualidade e a educação sexual. As perguntas do questionário
foram do tipo: “O que é para ti a sexualidade?; A partir de que idade somos seres sexuados?;
Como se expressa a sexualidade?. Do tratamento dos dados que pode ser consultado no site da
escola emergiram os problemas que levaram à acção (figura 4.4).

Quando terminámos o estudo do tema "Sexualidades e Educação Sexual" fizemos uma tempestade de ideias em "post-it" para fazer uma
síntese dos problemas sobre a sexualidade das pessoas da nossa idade e dos adultos que queríamos ajudar a resolver. Cada grupo indicou
pelo menos cinco problemas. Os problemas que gostaríamos de ajudar a resolver são:
 Falta de conhecimentos e diferentes opiniões dos nossos colegas mais velhos sobre o que é a sexualidade e a educação sexual;
 Como conseguir conservar a amizade e não trair a intimidade entre os amigos;
 Problemas entre os namorados;
 As pessoas da nossa idade não conseguirem arranjar preservativos;
 As pessoas da nossa idade não saberem como usar contraceptivos;
 As pessoas não saberem quando tomar viagra e que cuidados devem ter;
 As pessoas não evitarem as doenças de transmissão sexual;
 Saber como se pode ir consultar um médico para ter relações sexuais;
 Como ganhar à-vontade com os pais para falar com eles sobre os nossos problemas relacionados com a sexualidade;
 Saber como evitar uma gravidez.
Depois da turma analisar todos os problemas indicados decidimos trabalhar primeiro dois:
1º. Falta de conhecimentos dos nossos colegas mais velhos sobre o que é a sexualidade e a educação sexual;
2º. Como ganhar à-vontade com os pais para falar com eles sobre os nossos problemas relacionados com a sexualidade.

Figura 4.4: Problemas que os alunos decidiram trabalhar no âmbito do projecto e que os levaram a organizar
duas experiências de acção (Website, Escola EB2,3 de Cabeceiras de Basto)

Na escola EB2,3 Prof. Carlos Teixeira o questionário também foi aplicado aos colegas
mais velhos. As perguntas foram sobre o conceito de sexualidade, as manifestações da
sexualidade, o que pensam os pais sobre a educação sexual na escola, como devem os pais
colaborar na escola, se falam com os pais sobre sexualidade, etc.. Foram inquiridos todos os
alunos do 9º ano da mesma escola (129 alunos) no ano lectivo 2003/04, das turma A a E. A
maior parte tinha 15 anos (75 alunos) e era do sexo feminino (81 raparigas). O tratamentos dos
resultados também pode ser visto no website da escola, onde estão descritos os problemas sobre
os quais os alunos queriam agir (figura 4.5).
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Figura 4.5: Problemas detectados pelos alunos no âmbito do projecto e que os levaram a organizar duas
experiências de acção (Website, Escola EB2,3 Prof. Carlos Teixeira, Fafe)

As aplicações de questionários pelos alunos neste âmbito podem já ser consideradas
“acções” porque estão dirigidas para a resolução do problema geral identificado. Ao agirem na
escola e na comunidade como investigadores estão a contribuir para a mudança dos colegas ou
dos adultos da comunidade em relação aos problemas gerais de partida porque lhes estão a
pedir para reflectir sobre eles.
Nos outros temas gerais ou subtemas seleccionados pelas escolas (ver atrás quadro
4.37), a dinâmica seguida foi semelhante e pode ser observada no site Jovens Saudáveis em
Acção. No entanto, muitas vezes, no segundo tema trabalhado nas escolas, os alunos não
fizeram previamente um estudo geral sobre o âmbito e alcance do tema/ problema geral para
detectarem os problemas reais mais específicos emergentes. Em vez disso, partiram já de
problemas reais específicos sobre os quais queriam intervir e seleccionaram as actividades que
lhes permitiam complementar o seu conhecimento sobre as consequências, as causas e as
estratégias de mudança para poderem gerar visões criativas e resolver ou ajudar a resolver os
problemas. Por exemplo, os alunos de 12º ano da Área de Ensino de Letras que queriam
compreender quais eram os métodos contraceptivos, como actuavam e como se utilizavam em
termos práticos seleccionaram várias actividades do tema 5 “Sexualidade e Reprodução”, mas
sentiram necessidade de fazer as actividades do tema 2 “Despertar da maturidade sexual”
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relacionadas com o sistema reprodutor feminino.
Em seguida será analisado o conceito de saúde que foi trabalhado pelos alunos e as
visões geradas a partir da investigação das quatro dimensões do conhecimento orientado para a
acção acima descritas.

4.4.1.2. Visões e conceito de saúde sexual e reprodutiva que desenvolveram
Os resultados obtidos nas quatro dimensões do conhecimento orientado para a acção
acima investigadas pelos alunos mostraram que os alunos trabalharam com conceitos positivos e
amplos da sexualidade dentro do projecto. Consequentemente, os conteúdos do site JSEA
reflectem a natureza complexa dos problemas de saúde sexual, também como os seus próprios
interesses e experiências de vida, tal como aconteceu no estudo descrito por Simovska, Jensen
(2003).
A base metodológica em que assentou o projecto, a metodologia S – IVAM (selecção do
problema, investigação, visão e acção & mudança) com uma abordagem participativa,
proporcionou um espaço amplo para os alunos participarem autenticamente mesmo na fase de
investigação ao tomarem decisões importantes sobre o conteúdo e o processo da sua
aprendizagem sobre a sexualidade. Não houve conteúdos pré-determinados que os alunos
tinham que aprender, em vez disso, os alunos foram explorando o tema à sua própria maneira,
apoiados pelo professor e usando as amplas possibilidades do Kit de Actividades e o uso de TIC.
O conceito de saúde sexual subjacente ao seu trabalho incluiu a ausência de doença e o
bem estar/ qualidade de vida. Por um lado, as manifestações da sexualidade dos jovens por eles
identificadas (ver atrás quadro 4.38) constituídas pelo desenvolvimento afectivo – sexual e a
mudança das “figuras de apego”, tal como o cuidado com a imagem corporal e a acomodação
aos estereótipos de género existentes como ponte para a popularidade, bem como, todas as
atitudes e comportamentos sexuais descritos nos adolescentes (excepto a compra do
preservativo) foram associados pelos jovens ao seu bem estar e como sinónimo de qualidade de
vida. Estas manifestações da sexualidade incluíram o estilo de vida (e.g., olhar para o espelho,
vestir roupa sexy, escolha de filmes ou programas de TV, forma de olhar, piropos, apreciar o
corpo das raparigas, namorar, ter relações coitais, comprar o preservativo) e as condições de
vida (e.g., na escola existem em todos os pavilhões duas casas de banho individuais, uma para
rapazes e outra para raparigas; a divisão dos grupos na escola, os rapazes vão para um lado e as
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raparigas para outro; filmes e novelas proporcionados pela TV, acessibilidade ao preservativo).
Por outro lado, quando descreveram as mensagens sobre sexualidade que recebem no
seu dia-a-dia (ver atrás quadro 4.40), às mensagens de segurança afectiva e incentivo ao
divertimento e prazer sexual associam mensagens de prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis e de gravidez não desejada. Isto significa que a par do bem-estar e da qualidade
de vida a que deram mais ênfase, provavelmente porque é mais importante para eles, colocam a
ausência de doença e de condições pessoais negativas. Isto é, assumem claramente uma
dimensão positiva (ausência de doença e bem-estar/ qualidade de vida) e ampla (estilos de vida
e condições de vida) da saúde sexual.
As visões desenvolvidas pelos alunos no âmbito deste projecto, em qualquer tema/
problema seleccionados, publicados na quarta secção metodológica do Website “Visões”,
continuaram a trabalhar esta visão ampla e positiva dos problemas de saúde sexual. Os
exemplos das visões que a seguir se apresentam originaram experiências de acção que
envolveram os pais, os colegas mais velhos e os colegas da mesma idade.
a) Os nossos sonhos: Melhorar o diálogo com os pais sobre sexualidade
Na Escola Secundária Alberto Sampaio, os alunos do 12º ano reuniram oito problemas
reais relacionados com a sexualidade que os jovens da sua idade tinham: não conversar àvontade com os pais sobre a sexualidade; falta de informação sobre o uso de métodos
contraceptivos; dificuldade em comunicar com os especialistas quer sejam os médicos quer
sejam os farmacêuticos; dificuldades em falar com o namorado(a) sobre sexualidade e
prevenção; falta de informação sobre a prevenção de DSTs; haver preconceitos na sociedade;
desinformação dos mass media; e problemas étnicos.
O problema que seleccionaram para trabalhar em primeiro lugar foi "Não conversar àvontade com os pais sobre a sexualidade". As razões que apresentaram para optar por esse
problema foram do seguinte tipo: "para estarmos mais à-vontade no meio familiar para
podermos resolver os nossos problemas; para esclarecermos dúvidas com os nossos familiares;
para sentirmos que somos apoiados pela família; porque havendo diálogo entre pais e filhos
existe apoio e confiança entre ambas as partes; porque se houver sinceridade entre pais e filhos
pode-se evitar gravidezes não planeadas e DSTs.
As consequências que identificaram para si próprios e para os jovens da sua idade, agora
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e no futuro, por não falarem à-vontade com os pais sobre a sexualidade foram do seguinte tipo:
abortar por não conseguirem contar aos pais que estão grávidas; abandonar os filhos por receio
da reacção da família; casarem sem estarem preparadas para isso e, por essa razão,
divorciarem-se; existir gravidezes não desejadas e doenças de transmissão sexual por falta de
informação por parte dos pais.
As razões que apresentaram para não falarem à-vontade com os pais sobre a sexualidade
estavam focadas:
1. em causas pessoais – e.g. "porque muitas vezes isso é muito difícil para nós; porque
temos vergonha de expor esses assuntos, até mesmo aos nossos pais; porque temos
medo que os pais nos censurem”;
2. causas relacionadas com os pais – e.g. "porque nem todos os pais são iguais e todos
têm reacções diferentes, muitos agem agressivamente e até mesmo violentamente;
porque eles pensam que estão a agir da melhor forma não dizendo nada, por causa da
educação que receberam, quando na realidade deveriam conversar connosco; porque os
nossos pais acham que não devemos iniciar a nossa vida sexual"; e
3.causas sociais – e.g. "porque vivemos numa sociedade preconceituosa e ainda com
muitos tabus, a sociedade mostra-se muito moderna e receptiva sobre a sexualidade dos
jovens, mas todos sentimos que na realidade não o é".
As visões geradas vão de encontro às causas do problema identificadas em si próprios,
nos pais e na sociedade (figura 4.6).
Os alunos da Escola EB2,3 de Cabeceiras de Basto também criaram as suas visões em
relação aos pais a partir da sistematização dos problemas que tinham encontrado e que queriam
resolver. Quando terminaram o estudo do tema "Sexualidades e Educação Sexual" fizeram uma
tempestade de ideias em "post-it" para fazer uma síntese dos problemas sobre a sexualidade que
queriam ajudar a resolver. Cada grupo indicou pelo menos cinco problemas que foram
organizados em turma para publicação no website.
Os problemas encontrados por estes alunos do 3º ciclo foram diferentes dos encontrados
pelos seus colegas mais velhos do ensino secundário, mas semelhantes aos descritos pelas
outras escolas do 3º ciclo.
Depois da turma analisar todos os problemas indicados decidiram trabalhar dois: “falta de
conhecimentos dos nossos colegas mais velhos sobre o que é a sexualidade e a educação sexual
e como ganhar à-vontade com os pais para falar com eles sobre os nossos problemas
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relacionados com a sexualidade”.

Figura 4.6: Visões criadas pelos alunos no âmbito do projecto e que os levaram a organizar uma experiência
de acção com os pais (Website, Escola Secundária Alberto Sampaio, Braga)

Os alunos consideraram que para eles era importante seleccionar o segundo problema –

ganhar à-vontade com os pais para falarem sobre sexualidade – porque dessa maneira podiam
ficar mais à vontade com eles para falar sobre sexualidade e pedir-lhes ajuda para tirar as suas
dúvidas e incertezas e evitarem cometer os mesmos erros que eles cometeram. Também
referiram que os pais são mais experientes e, por isso, podem ajudá-los, dar-lhes boas "dicas"
para o futuro e bons conselhos. Ainda apresentaram como razões para a importância de
ganharem à vontade com os pais o facto de ser com eles que têm mais confiança; ser
importante haver confiança entre pais e filhos e os pais serem os melhores amigos dos filhos e
querem o seu bem. Para terminar refiram a grande vantagem da confidencialidade dos pais
sobre os seus problemas pessoais, o que pode não acontecer se contarem a um amigo “porque,
por vezes, temos vergonha de contar aos nossos pais os nossos problemas e desabafos e
contamos a um amigo(a) que pode ir contar a alguém, porque não sabe como ajudar e depois
toda a gente fica a saber o nosso problema”.
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As consequências por não terem à vontade com os pais para falar sobre sexualidade
identificadas pelos alunos foram as seguintes: ficarem mais fechados em si próprios; terem
comportamentos mais irresponsáveis; terem dúvidas em relação ao início das relações sexuais;
terem medo que os pais não aceitem seu crescimento; não saberem usar os métodos
contraceptivos; ficarem mais vulneráveis às doenças de transmissão sexual; não receberem
conselhos e não saberem a opinião dos pais sobre o que fazem e terem dúvidas nos seus
relacionamentos.
As causas que indicaram para não existir à-vontade com os pais para falar sobre
sexualidade também foram focadas, tal como na escola anterior, em causas pessoais, causas
relacionadas com os pais e causas sociais:
1. causas pessoais – e.g. “porque somos tímidos e temos medo da reacção deles;
“porque não nos sentimos muito à-vontade porque são eles que nos conhecem melhor
que ninguém e porque estão sempre connosco; “porque são nossos pais e temos medo
que sintam vergonha das coisas que nós fazemos”; “algumas pessoas têm medo que os
pais lhes possam bater”;
2. causas relacionadas com os pais – e.g. “porque alguns pais não nos dão liberdade
suficiente; porque alguns pais não têm disponibilidade para nos ouvir; porque há uma
diferença de idades grande e como já passaram pela adolescência há muito tempo talvez
não compreendam”;
3.causas sociais – e.g. “porque passamos mais tempo na escola do que em casa com os
pais”.
A grande diferença entre a análise do problema realizada pelos alunos do ensino
secundário e do 3º ciclo foi que nos mais jovens toda a análise está mais centrada no bem-estar
provocado pela dependência da relação afectiva com os pais enquanto principais figuras de
apego, enquanto para os mais velhos o foco é o bem-estar sexual. As visões desenvolvidas, tal
como no ensino secundário, estão orientadas para os três tipos de causas do problema
identificadas.
O último exemplo seleccionado, dentro dos que estão publicados no site JSEA, pretende
analisar a influência da investigação social realizada pelos alunos na sua análise sobre as
consequências e as causas do problema e as suas implicações nas visões desenvolvidas. Este é,
por exemplo, o caso da Escola Secundária Martins Sarmento onde os alunos, como já foi
referido, realizaram um questionário a adultos da idade dos pais e dos avós.
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Os problemas reais, do dia-a-dia sobre os quais queriam agir foram os seguintes: Como
podemos levar os avós e os pais a ficarem com outra visão sobre a sexualidade?; Como
podemos discutir com eles as características de personalidade e as atitudes e comportamentos
dos jovens de hoje, para que deixem de nos ver mais negativamente que no seu tempo?; Como
podemos falar com os avós e pais sobre a homossexualidade?; Como podemos ter a sua
contribuição na educação sexual na escola?; Como nos podem ajudar a descobrir quais são os
aspectos que protegem ou dificultam as relações amorosas?” (website).
Decidiram que o primeiro problema que queriam trabalhar com os pais, para ser
ultrapassado, era os pais não falarem abertamente com os filhos sobre a sexualidade e a
educação sexual e acharem que eram piores que os jovens do seu tempo.
Os alunos desta escola consideraram que este era um problema importante para eles
porque os adultos não os levavam a sério, logo, não conseguiam comunicar com eles. Além
disso, na sua opinião, não conversavam abertamente com os filhos ou netos e não lhes
transmitiam segurança para no futuro serem como eles ou melhor do que eles, quando eles
eram o seu “modelo padrão”. Também explicaram que para eles era importante ultrapassar esta
falta de diálogo porque como os pais não conversavam com eles: havia dificuldade em corrigir os
comportamentos dos jovens; estavam a dificultar a sua passagem para o mundo real e
mostravam que não confiam em neles o suficiente para acreditarem que eram capazes de se
defender dos outros.
Por outro lado, explicaram que para eles era importante ultrapassar esta falta de diálogo,
porque se os pais e avós conversassem com eles aumentavam a sua auto-estima e maturidade;
mostravam confiança neles e podia haver uma ajuda mútua na resolução de problemas
relacionados com a sexualidade.
Para terminar, chamaram a atenção para o facto de pensarem que como as
mentalidades são muito diferentes entre os pais e os filhos e conversam pouco entre eles, há um
confronto e incompreensão entre eles. Na sua opinião, se houvesse conversas sinceras com os
adultos poderiam alterar os dogmas que eles possam ter relativamente aos jovens e aos seus
comportamentos e podiam ajudar a evoluir a forma da sociedade ver e pensar sobre a
sexualidade dos jovens.
As consequências identificadas pela turma para os filhos e para os pais, agora e no
futuro, por não conversarem sobre a sexualidade e a educação sexual foram do seguinte tipo:
“os pais não nos compreendem e tomam “todos” por “alguns”; os pais não nos preparam para
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a realidade; temos, por vezes, atitudes precipitadas e inconscientes devido à falta de diálogo
familiar; não temos confiança para falar com os pais, que são os nossos “melhores amigos”.
As causas identificadas para este problema, contrariamente às duas escolas anteriores,
não incluíram causas pessoais, segundo os alunos apenas estão focadas nos pais e na
sociedade:
1.nos pais – e.g. “não tomam iniciativas porque têm medo de nos incentivar para ter
relações sexuais e por terem medo da nossa reacção; não aceitam a nossa maturidade;
não imaginam que os próprios filhos necessitam de conselhos nesta área; os pais
acreditam que não se deve discutir este tipo de assuntos”;
2.na sociedade – e.g. “a nossa sociedade, sendo uma maioria católica, não encara este
problema de frente”.
Quando questionados sobre o seu papel na falta de diálogo com os pais e os avós, a maior
parte referiu que a principal causa no passado eram eles, porque não tinham tomado a iniciativa
de iniciar o diálogo e de mostrar que para eles era importante falar de sexualidade e educação
sexual com os adultos, como agora tinham feito ao elaborar os questionários com o que queriam
saber e ao pedir-lhes para que os completassem. Tal como nas outras escolas, as visões
desenvolvidas foram de encontro às causas do problema previamente identificadas (figura 4.7).

Visões
O que é que gostávamos que acontecesse para que no futuro nunca mais aconteça “os pais não conversarem
com os filhos sobre a sexualidade e a educação sexual”?
 Gostávamos que os nossos pais se tornassem mais amigos que pais!
 Gostávamos que os nossos pais ouvissem a nossa opinião!
 Gostávamos que os pais iniciassem as conversas sobre a sexualidade mais cedo (antes de sermos jovens) para que
posteriormente fosse mais fácil! Gostávamos que conversassem na pré-adolescência.
 Gostávamos que os pais se actualizassem e tomassem a iniciativa nas conversas sobre sexualidade. Nomeadamente, dessem
conselhos relativamente às relações afectivas, sobre as mudanças físicas e sentimentais na adolescência, sobre os métodos
contraceptivos, sobre as doenças de transmissão sexual, sobre a maternidade, etc.
 Gostávamos que os nossos pais nos falassem sobre como era vivida a sexualidade quando eles eram jovens. Por exemplo,
como era o namoro, quando era a primeira relação sexual, etc.
 Gostávamos que nos falassem dos cuidados que deveremos ter antes e depois da primeira relação sexual.
 Gostávamos que fossem os nossos pais a darem-nos os contraceptivos, para nos deixarem mais à-vontade.
 Gostávamos de tentar modificar algumas ideias preconceituosas que os pais têm. De ajudar a esclarecer certos preconceitos
que os pais têm , que por vezes não têm razão para existir.
Nos outros países e culturas os pais falam com os filhos sobre sexualidade?
 Em certos países nem sequer há qualquer divulgação a nível da contracepção, por isso os pais não falam com os filhos.
 No Brasil há um diálogo mais aberto do que em Portugal entre os pais e os filhos e a perversão é menor.
 Nos países menos desenvolvidos não há tanto diálogo entre os pais e os filhos, pois há falta de informação.
 Na maior parte dos países o diálogo que existe é pouco e a mentalidade é fechada.
 Nos países mais desenvolvidos é onde existe mais preconceito, embora pareça o contrário.
 Em países com uma mentalidade mais aberta, os pais e os filhos têm uma maior cumplicidade!
 Em países mais conservadores e ligados à religião a relação entre pais e filhos é mais complicada.

Figura 4.7: Visões criadas pelos alunos no âmbito do projecto que os levaram a organizar uma acção
com os pais (Website,Escola Sec. Martins Sarmento, Guimarães)
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O que os alunos gostavam mais que acontecesse no futuro (que alternativas preferiam
para o presente) era que os pais lhes falassem dos cuidados que deveriam ter antes e depois da
primeira relação sexual. Também gostavam que os pais se actualizassem e tomassem a iniciativa
nas conversas sobre sexualidade. Nomeadamente, dessem conselhos relativamente às relações
afectivas, sobre as mudanças físicas e sentimentais na adolescência, sobre os métodos
contraceptivos, sobre as doenças de transmissão sexual, sobre a maternidade, etc.
Para terminar, referiram que gostavam de tentar modificar algumas ideias
preconceituosas que os pais têm e ajudar a esclarecer certos preconceitos que têm que, por
vezes, não têm razão para existir.
b) Os nossos sonhos: Conversar com os nossos colegas mais velhos sobre sexualidade e
educação sexual
Nas duas escolas cuja aprendizagem foi orientada para a acção com colegas mais velhos,
a fase de investigação envolveu a elaboração de questionários que foram preenchidos pelos
colegas sobre os quais acabaram por agir.
A primeira escola do Website que seguiu este processo de aprendizagem foi a Escola
EB2,3 de Cabeceiras de Basto. Os problemas reais que queriam resolver inicialmente e a partir
do qual seleccionaram dois para agir, já foram referidos na secção anterior. Desses dois
problemas, o que para eles foi mais importante foi a “falta de conhecimento dos colegas mais
velhos sobre o que é a sexualidade” que descobriram a partir da análise dos questionários que
elaboraram e que foram preenchidos pelos colegas.
Os alunos consideraram que para eles este problema era importante porque gostavam de
esclarecer os colegas mais velhos sobre os erros que viram nos questionários, para eles ficarem
esclarecidos como eles já tinham sido. Além disso, consideraram que os podiam ajudar a
prevenir situações menos correctas em relação à sexualidade que podiam ser corrigidas.
Também disseram que era importante para eles conhecer algumas opiniões dos colegas mais
velhos e ver se eram muito diferentes das suas.
Na opinião destes alunos, uma das consequências dos adolescentes mais velhos,
nomeadamente os irmãos, estarem menos informados sobre sexualidade do que eles era
tratarem-nos como “criancinhas” que não sabiam nada sobre sexualidade e que ainda não
tinham idade para saber, porque não eram capazes de lhes responder às questões que lhes
faziam. Outra consequência era não poderem desabafar com eles porque eles fugiam aos
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assuntos. As consequências que viram a nível dos colegas mais velhos foram as seguintes: como
90% deles disse que só falava com os amigos sobre sexualidade e só 24% falava com os pais,
podiam estar mal informados sobre a prevenção de DSTs e de gravidez não desejada pois os
amigos geralmente sabem tanto como eles. Além disso, a maior parte deles recorria à televisão
e às revistas para se informar sobre sexualidade e era importante perceberem que muitas vezes
passam informações erradas. Como quase todos disseram que os métodos contraceptivos
preveniam as DSTs e a gravidez, era importante informá-los que só o preservativo é que tem
essa dupla função.
As razões que apresentaram foram focadas em causas pessoais e sociais. As primeiras
estavam relacionadas com a falta de iniciativa dos colegas para pedirem educação sexual na
escola e não recorrerem mais frequentemente aos pais ou ao Centro de Saúde da localidade,
que tinha consulta para os adolescentes, para se informarem. As causas sociais do problema
foram as seguintes: falta de educação sexual na escola; falta de programas na televisão
adequados aos adolescentes sobre sexualidade e falta de actividades entre escolas para
aprenderem em conjunto.
As visões estavam relacionadas com a interacção entre escolas para uma aprendizagem
em conjunto sobre a educação sexual e o envolvimento de colegas mais velhos no projecto para
que pudessem falar de igual para igual sobre sexualidade sem serem considerados
“criancinhas”.
Na Escola EB2,3 Prof. Carlos Teixeira o problema que orientou para a acção foi a “partilha
de conhecimento e opiniões com os colegas mais velhos sobre o que é a sexualidade, quais são
os métodos contraceptivos e como se previne as DSTs”.
Os alunos consideraram que este problema era importante para eles e para os colegas
por várias razões. Em primeiro lugar, porque os colegas mais velhos sabiam menos sobre
sexualidade do que eles e gozavam com os mais novos para não demonstrarem a sua falta de
conhecimento. Além disso, não podiam desabafar com eles porque não os sabiam ensinar e isso
era importante devido à falta de disponibilidade entre pais e filhos. Em segundo lugar, porque se
em jovens não aprendem sobre a sexualidade, mais tarde também não podem transmitir essa
informação aos filhos. Em terceiro lugar, porque gostavam que os mais velhos os ensinassem a
prevenir as DSTs, uma vez que não falaram muito sobre elas e assim podem infectar-se e
transmiti-las aos outros. Em quarto lugar, porque se falassem aos mais novos sobre prevenção
de DSTs e gravidez deixavam de ter vergonha de ir comprar os preservativos. Em quinto lugar,
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porque as pessoas que não aprenderam nada sobre a sexualidade podem ter ideias erradas
sobre a homossexualidade e é importante não haver descriminação. Para terminar,
consideraram que este problema era importante, porque os jovens precisam aprender sobre
prevenção de DSTs “para que as estatísticas sobre a Sida não fiquem piores do que estão”.
As consequências da falta de partilha de conhecimento e opiniões com os colegas mais
velhos sobre sexualidade, os métodos contraceptivos e como se previne as DSTs indicadas pelos
alunos foram as seguintes: e.g. “correm riscos quando se envolvem com alguém que não tem as
noções básicas sobre prevenção de DSTs; podem ficar infectados com DSTs e mais tarde
infectar os filhos; podem aumentar o número de pessoas contagiadas com DSTs; se eles não
forem conscientes podem estragar a sua vida e a de muitos outros; uma das principais
consequências é poderem contrair doenças para as quais não se conhece cura ou as raparigas
ficarem grávidas”.
As razões descritas pelos alunos para a origem do problema foram focadas em causas
pessoais e sociais. As causas pessoais incluíram afirmações do seguinte tipo: “devido à
vergonha que as pessoas têm quando abordam este tema; devido à vergonha de perguntar e
falar sobre certas coisas com os pais, devido às suas reacções; devido à falta de comunicação
com os pais e os amigos mais velhos”. Por outro lado, as causas sociais incluíram observações
tais como: “porque não tiveram a mesma informação que nós estamos a ter; porque
antigamente havia falta de informação nos meios de comunicação!; porque há falta de
informação em algumas escolas e em casa; porque há falta de educação sexual na escola;
porque não havia debates sobre este tema; porque a censura a nível sexual era muito grande”.
As visões desenvolvidas pela turma, tal como sempre aconteceu durante o projecto,
estavam orientadas para as causas do problema identificadas.
Nestas duas situações descritas, embora o principal foco da acção para os alunos fossem
os colegas mais velhos, na realidade a sua preocupação principal era ensinar os mais velhos
para melhorar as suas próprias condições de vida e bem-estar e, só em segundo lugar, colaborar
na promoção da saúde sexual e reprodutiva dos mais velhos.
c) Os nossos sonhos: Ensinar os colegas da nossa idade sobre saúde sexual e reprodutiva
A educação de pares do mesmo ano de escolaridade ou de um nível de escolaridade mais
baixo fez-se, tal no estudo exploratório, em projectos orientados para a acção com características
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diferentes: (a) educação dos colegas fazendo a orientação de sessões sobre tópicos de saúde
sexual como “professores monitores”; (b) concepção e apresentação de cartazes, autocolantes e
notícias para jornais; (c) escrita, ensaio e apresentação de teatros ou filmes; e (d) catalizadores
das mudanças nos colegas através da realização de entrevistas.
Como nas acções se fará referência a todos esses processos, nesta secção apenas serão
descritas as visões que envolveram processos de acção mais complexos como a educação de
pares envolvendo várias turmas ou a educação de pares em colaboração com especialistas.
Neste âmbito, para diversificar os temas apresentados e não alongar mais a descrição deste
estudo, serão apenas apresentadas a título de exemplo, das várias publicadas no site JSEA que
seguiram esta metodologia, a Escola EB2,3 de Apúlia e a Escola EB2,3 de Ribeira do Neiva.
Na escola EB2,3 de Apúlia uma das turmas trabalhou orientada para resolver o problema
da falta de conhecimento e acesso para a utilização de métodos contraceptivos pelos jovens
adolescentes já sexualmente activos ou que estavam a pensar iniciar a sua vida sexual.
Quando os alunos identificaram os problemas que tinham os jovens da sua idade,
referiram em primeiro lugar a falta de conhecimento e habilidades pessoais e sociais para
prevenir a gravidez não desejada. Expressaram estas dificuldades em perguntas do seguinte tipo:
“qual a melhor maneira de convencer o rapaz a usar métodos contraceptivos?; como usar os
métodos contraceptivos?. Também explicaram que queriam conhecer a eficácia dos métodos
contraceptivos pelas seguintes razões: quer o rapaz quer a rapariga tinham medo de uma
gravidez indesejada; muita gente faz coisas sem pensar e tem medo da reacção dos pais quando
souberem de uma possível gravidez.
O segundo problema identificado foi sobre a primeira relação sexual. Explicaram que
gostavam de aprender se fazer sexo provoca dores, o que fazer ou dizer ao namorado ou
namorada depois de ter uma relação sexual, quais as atitudes a tomar depois da “primeira vez”
e por que razão é que as raparigas e os rapazes tinham medo de não atingir o orgasmo “(ou
seja, prazer)”. O terceiro problema estava relacionado com o namoro. As perguntas foram sobre:
“como se declarar à pessoa amada, como confiar no parceiro e o que se faz para perder a
timidez com o parceiro”. O quarto problema sobre o qual gostariam de trabalhar foi a prevenção
da gravidez e o último foi sobre como começar uma conversa sobre sexualidade com os pais.
O problema pelo qual decidiram começar foi a prevenção da gravidez não desejada.
Consideraram que esse problema era importante para eles por três razões principais: porque
não estavam biológica, emocional e economicamente preparados para ser mães ou pais; porque
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não queriam prejudicar os seus estudos e o seu futuro e porque os pais podiam reagir mal e não
ajudar a criar um filho.
As causas para a gravidez na adolescência apresentadas por estes alunos estavam
focadas:
1.em causas pessoais – e.g. “porque não se informam, muitas vezes nem sequer sabem o
que é o planeamento familiar; não têm responsabilidade e actuam de forma irresponsável; são
irresponsáveis não usando os métodos contraceptivos”; e
2.em causas sociais – e.g. “às vezes as raparigas são pressionadas e para não perderem o
namorado fazem a relação sexual; muitas vezes vão para as discotecas, bebem e depois não
sabem o que fazem e os rapazes aproveitam-se; pela influência das más companhias, porque
se sentem inferiores às colegas mais velhas que já tiveram relações sexuais; a liberdade que
muitos dos nossos pais nos dão levam-nos a cometer muitos erros, como por exemplo, a
gravidez; a gravidez muitas vezes acontece por falta de aconselhamento dos pais”.
As alternativas que estes alunos colocavam para no futuro não existir estes problemas
incluíram imaginar situações educativas que aumentavam o conhecimento dos adolescentes e
as suas habilidades pessoais e sociais, tais como: educação sexual nas escolas, campanhas de
prevenção da gravidez, publicidade a métodos contraceptivos. Também descreveram alterações
desejáveis a nível dos estilos de vida e do comportamento sexual (arranja alternativas ao sexo
vaginal, como o sexo oral e anal!) e de condições de vida específicas, tais como, melhorar o
diálogo sobre estes assuntos com os pais e professores.
Na Escola EB2,3 de Ribeira de Neiva, o conhecimento orientado para a acção foi
desenvolvido recorrendo a actividades do tema 3 “Amor, intimidade, comunicação e
comportamento sexual” seleccionado a partir de um problema de relacionamento interpessoal
na turma que já vinha a ser sentido há algum tempo e que, provavelmente, condicionou o tipo
de problemas que os alunos acharam mais importante resolver. Nesta turma, os problemas
sugeridos incluíram os seguintes aspectos: e.g. “maneira de ser; decisões que temos de tomar;
como escolher os nossos amigos, resistir aos vícios que eles nos ensinam e não os perder;
relação com o namorado(a); vontade de fugir de casa e aparência”. O problema que escolheram
para resolver foi “Como escolher os nossos amigos, resistir aos vícios que eles nos ensinam e
não os perder?” As razões porque consideraram este problema importante foi porque gostavam
de aprender a saber escolher um amigo que não lhes ensinasse vícios, não seguirem os maus
exemplos, saberem conservar um amigo e saberem escolher os amigos porque eles podem
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influenciar a sua vida.
As consequências identificadas por estes alunos por não saberem escolher os amigos e
não resistirem aos vícios que eles lhes ensinam foram as seguintes: e.g. “ajudam-nos a fazer as
nossas escolhas; contribuem para a nossa maneira de ser; condicionam as nossas capacidades
físicas e psicológicas e a nossa maneira de pensar e de ser; ajudam a modificar a nossa
personalidade; levam-nos para os vícios; podemos ficar com vícios como, por exemplo, o tabaco,
a droga, o álcool, etc.; podemos ter más influências; os locais que frequentamos podem não ser
os melhores; os amigos podem-nos ajudar a tomar decisões; alguns amigos ridicularizam-nos
por nós não tomarmos determinadas decisões”.
Quando os alunos reflectiram sobre as razões por que tinham dificuldade em saber
escolher os amigos e resistir aos vícios que eles lhes ensinam sem os perder identificaram
exclusivamente causas individuais, como por exemplo:
Porque temos dificuldade em dizer não aos vícios; porque é difícil perder um amigo; temos
dificuldades em escolher um amigo porque receámos a sua resposta e atitude; temos dificuldade de
escolher um amigo porque temos medo de perder a amizade que ele nos vai dar; pela nossa maneira
de ser; porque os amigos são as pessoas que mais se aproximam de nós quando precisamos; temos
dificuldades em dizer “não” porque nos sentimos ameaçados por eles; não recusamos os vícios
porque temos medo de perder o amigo e somos pressionados e gozados. (Website, Escola EB2,3 de
Ribeira do Neiva, Vila Verde).

As visões desenvolvidas relacionam-se fundamentalmente com as competências pessoais
e sociais dos jovens que têm amigos com estilos de vida não saudáveis e que desejam resistir às
suas pressões sem perder a sua amizade (figura 4.8).
Em síntese, estas visões continuaram a trabalhar o conceito de saúde sexual positivo e
amplo que já tinha emergido na investigação orientada para a acção. Em todas as escolas os
alunos deram mais ênfase ao conceito de bem-estar e qualidade de vida, mesmo quando o foco
de preocupação foi evitar condições de saúde negativas tal como a gravidez não desejada e a
pressão de amigos para adquirir comportamentos não saudáveis. Este foi o grande hiato
ultrapassado com este projecto: criar uma ponte entre a educação sexual que os alunos desejam
orientada para a comunicação interpessoal, a afectividade, o prazer, a saúde e a fecundidade e
as práticas de educação sexual na escola que trabalham essa visão positiva e ampla da
sexualidade orientada quer para os estilos de vida quer para as condições de vida numa
perspectiva de bem estar e ausência de doença, em detrimento de uma educação sexual
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Figura 4.8: Visões criadas pelos alunos no âmbito do projecto que os levaram a organizar uma experiência
de acção com colegas da mesma idade (Website, EB2,3 de Ribeira do Neiva, Vila Verde)

tradicional, focada num conceito negativo e limitado de saúde que orienta o trabalho dos alunos
apenas para a ausência de doenças sexuais e gravidez não desejada e para a discussão dos
estilos de vida relacionados com as doenças.
Na secção seguinte, serão apresentadas algumas acções individuais e/ou colectivas
orientadas para os estilos de vida e/ou condições de vida que permitiram aos alunos agir no
sentido de atingir as visões acima descritas.

4.4.1.3. Jovens saudáveis em acção: Acção & mudança
De acordo com a metodologia S- IVAM os alunos realizaram várias acções com vista a
iniciarem as mudanças de promoção da saúde. As acções estavam relacionadas com as ideias
dos alunos sobre as soluções para os problemas relacionados com a saúde sexual que foram
previamente identificados. Os exemplos a ser descritos serão agrupados de acordo com os
objectivos visionários que pretendiam atingir.
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a) Envolver os pais na sexualidade dos jovens: Mudar as políticas da escola e o ambiente
de casa
Um exemplo da acção dos alunos como catalizadores das mudanças nos pais encontrouse nas “Conversas de fim de tarde” da Biblioteca da Escola Secundária Alberto Sampaio. Os
alunos organizaram uma mesa redonda para divulgação do projecto e promoção de um debate
sobre a sexualidade dos jovens e o papel dos pais na educação sexual em casa e na escola. Os
alunos decidiram chamar a esta “conversa” "Sessão prática sobre sexualidade: Pais sabem tudo
sobre os vossos filhos?" Esta foi uma acção colectiva que estava relacionada com a visão dos
alunos sobre as diferenças de comportamento e atitudes, já referidas, que encontravam nos
jovens que tinham ou não uma “relação espontânea com a família quando se falava de
sexualidade”.
O debate com os pais sobre a sexualidade dos jovens foi iniciado com a apresentação por
uma aluna do projecto e do site JSEA, nomeadamente, abrindo algumas mensagens do Fórum
Alunos para mostrar aos pais o tipo de interacção que tinham estabelecido com os colegas no
Fórum da Amizade, as dúvidas que colocavam à médica e à psicóloga online no Fórum
Sexualidades e o seu papel como co-parceiros nesta investigação ao enviarem a análise das suas
actividades através do Fórum Diário dos Observadores. Depois, outro aluno proferiu uma
“conferência” com a projecção de um power point com o título “Pais sabem tudo sobre os
vossos filhos?”. Explicou aos pais os problemas do dia-a-dia que ele e os seus colegas
identificaram como problemas reais dos jovens da sua idade relacionados com a sexualidade, as
razões porque tinham considerado como problema prioritário ajudar a resolver "Não conversar à
vontade com os pais sobre a sexualidade", as razões por que era importante para eles falarem à
vontade com os pais sobre sexualidade, por que razões não falavam à vontade com os pais sobre
esse assunto e quais são as consequências a curto e a longo prazo para eles e para a sociedade
se esse problema não for resolvido. Também explicou o que gostavam que acontecesse no futuro
e enquadrou esta acção dentro dessas visões. Terminou apresentando alguns conselhos aos
jovens e aos pais para serem debatidos na sessão e assumidos por todos como norma a seguir
no futuro. Esses conselhos encontram-se na figura 4.9.
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Mudanças dentro de nós próprios:
 Aceitar com naturalidade a sexualidade e deixar de criticar as opções de cada um de nós e compreendê-las.
 Tentar procurar os conselhos dos pais.
 Ter a iniciativa de falar com os pais e até mesmo fazê-los compreender que o sexo é um tema que deve deixar de ser encarado como
um tabu.
 Falar com os pais sem medo das suas reacções.
 Ter mais coragem e iniciativa para falarmos com os pais.
 Arriscar falar sobre a sexualidade o mais cedo possível.
 Tentar ter uma relação mais aberta com os pais.
Mudanças nos pais:
 Haver maior abertura por parte dos pais e da comunidade em geral.
 Algumas iniciativas de falar sobre este tema deviam partir dos pais
 Haver uma relação mais espontânea na família quando se fala de sexualidade";
Mudanças na escola:
 Os professores deviam falar mais à-vontade sobre o assunto.
 Alertar os pais para falar sobre sexualidade com os filhos, pois se isso acontecesse reduzia o perigo de gravidezes não desejadas.
 Devia haver uma disciplina em que se abordassem diversos temas, nomeadamente o sexo e as DSTs"
 A sociedade devia abandonar os preconceitos sobre a sexualidade".
Mudanças na sociedade:
 Deixar de criticar o facto de os jovens iniciarem cedo a vida sexual e até o facto de uma pessoa ter vários parceiros ao longo da sua vida,
por estas razões rotulam as pessoas.
 Gostávamos que houvesse a libertação de preconceitos por parte da sociedade.
 Na sociedade, em geral, devia haver maior abertura e naturalidade entre todos para falarem de sexualidade.
 Deveria haver mais qualidade na informação nos meios de comunicação.

Figura 4.9: Realização da acção com os pais – Conselhos dos alunos aos colegas, pais e sociedade
(Website, Escola Secundária Alberto Sampaio).

Em seguida, os alunos moderadores da mesa redonda deram início ao debate com a
assembleia para debater estes conselhos. A mesa redonda terminou com uma reflexão realizada
por uma médica sobre “(Re)Pensar a sexualidade dos jovens: O papel dos pais e da
comunidade” e um comentário final dos pais presentes, antes dos alunos encerrarem a acção.
Outro exemplo pode ser encontrado na Escola Secundária Martins Sarmento de
Guimarães, onde a acção com os pais foi apenas orientada pelos alunos com a colaboração dos
professores envolvidos no projecto. Os alunos previamente tinham aplicado um questionário aos
pais e avós para ficarem a conhecer o que pensavam sobre os aspectos que queriam conversar
com eles. Depois, prepararam actividades para os pais realizarem durante a sessão, tais como
jogos assertivos e cartões para procurar o conhecimento aos pares. Decidiram chamar à sessão
que foi integrada na semana da saúde da escola “Conversa Entre Gerações: Projecto Jovens
Saudáveis em Acção”.
Quando estavam a preparar a sessão identificaram barreiras ou dificuldades que os
poderiam impedir de desenvolver essa acção, nomeadamente, os horários dos pais, o tema
sexualidade ou educação sexual e a falta de à vontade dos pais para participarem. Também
identificaram algumas barreiras que poderiam impedir a acção de resultar em mudança e atingir
o que desejavam (as suas visões). Essas barreiras incluíram duas possibilidades: “os pais podem
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sentir-se inibidos para apresentar as suas opiniões na frente aos filhos e dos outros pais e a
sexualidade dos filhos pode não ser um problema importante na vida deles, porque os pais
pensam que o problema mais importante dos filhos é a vida profissional e escolar e esquecem-se
que a sexualidade dos filhos condiciona toda a sua vida” (ver website).
Os alunos organizaram uma mesa redonda, com vários alunos como oradores, a partir da
qual intercalaram as actividades que pediram aos pais para realizar. A sessão começou com a
apresentação dos participantes, do projecto e do site JSEA, com a dinâmica seguida na escola
anterior. Os conselhos que os alunos sugeriram aos pais e alunos presentes para debaterem.
Nesta apresentação a turma tinha recomendado aos oradores que preparassem questões
para interagir com os pais de maneira a clarificar três ideias chave: “a sexualidade não é só
sexo”; “os jovens gostavam de falar com os pais sobre sexualidade, não exclusivamente sobre
sexo” e “para se falar de sexualidade não é necessário e geralmente até é contra-indicado expor
a nossa intimidade”. Esta exposição com a colaboração dos pais foi muito interactiva.
Em seguida, os alunos aplicaram os jogos que geraram um diálogo muito rico e horizontal
entre pais e filhos, como se pode ver pela transcrição efectuada da filmagem em vídeo da
sessão:
Aluna facilitadora A: Como puderam ver isto é um projecto muito continuo, com novas turmas, nós
para o ano já não estamos cá, mas se calhar novas turmas vão continuar o projecto que iniciamos,
isto que o Z apresentou foi relativamente ao site, à construção do site, depois a segunda parte é
abordar o conceito de sexualidade. Ao longo de todo o ano foram fornecidas muitas actividades, com
muitas perguntas, foram realizados muitos jogos, um deles vamos realizar aqui. Nós gostamos muito
do projecto, no final do ano nós nem tínhamos ideia daquilo que tínhamos construído! Ficamos muito
admirados, nunca pensamos que tínhamos feito tantas coisas. (…) Agora, nesta segunda parte, vamos
iniciar o debate e os jogos (…).
Aluna facilitadora B: Pronto, eu vou começar com os cartões das perguntas. A primeira pergunta é: “A
sexualidade restringe-se ao acto sexual?” Vocês vão pensar um bocadinho, depois deslocam-se para
junto dos cartazes “concordo”, “discordo” ou “indefinido” conforme a vossa opinião. (…) Toda a gente
discorda? Agora arranjam uma pessoa para falar, para discutir o porquê de discordar.
Pai: É assim, na minha opinião, a sexualidade faz parte da personalidade da pessoa desde o primeiro
dia em que nasce, e por isso, há duas diferenças entre sexualidade como personalidade da pessoa e a
sexualidade acto sexual paixão e amor.

Nas escolas do 3º ciclo, geralmente os alunos optaram por convidar um professor, um
médico e/ou um psicólogo para colaborar na dinamização da sessão com os pais. Por exemplo,
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na Escola EB2,3 de Cabeceiras de Basto, os alunos decidiram chamar à acção com os pais
“S.O.S. Sexualidade Pais” (figura 4.10).

Figura 4.10: Preparação da sessão “S.O.S. Sexualidade Pais” (Website, Escola EB2,3 de Cabeceiras de
Basto)

Antes do debate houve a preparação de um lanche pelos alunos para os pais e os outros
participantes. Quando os pais estavam a entrar para o debate houve a distribuição de bilhetes
com frutos diferentes e foi pedido aos participantes para procurarem a pessoa cujo bilhete tinha
o mesmo fruto para se sentar junto dela e a apresentar à assembleia. Terminada a apresentação
dos participantes os alunos deram início à apresentação do projecto e do site JSEA (transcrição
do filme vídeo):
Aluno A: Vamos começar a apresentar o nosso site. Há dois anos que trabalhamos neste projecto e
resolvemos partilhar com vocês o que aprendemos.
Aluno B: Na apresentação iremos falar da nossa turma, escola e do Concelho, das nossas ideias
iniciais sobre a sexualidade, falamos também da nossa participação no site e do nosso inquérito feito a
alunos do secundário. (…) projecto foi elaborado a partir das nossas respostas a algumas perguntas
sobre a opinião dos alunos da turma em relação à sexualidade. (…)

Tal como nas escolas secundárias o debate foi muito participado e no debate final com
uma intervenção mais directa da médica e do Centro de Saúde os pais sugeriram que se
organizasse a partir da escola, com a sua colaboração, educação sexual para adultos.
Outro exemplo foi o que aconteceu na Escola EB2,3 Prof. Carlos Teixeira (Fafe) onde os
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alunos organizaram uma mesa redonda para os pais tendo como co-parceiros de mesa um
elemento do Conselho Executivo da escola, a psicóloga da escola (Serviço de Psicologia e
Orientação) e uma médica. Os alunos organizaram a mesa redonda à semelhança do que já
tinham feito para os colegas mais velhos (ver na secção a seguir). Como nas outras escolas,
primeiro, os alunos apresentaram o projecto da escola e o site JSEA. Depois, os segundos alunos
oradores apresentaram aos pais os resultados do questionário que tinham pedido aos colegas
mais velhos para completarem e quando terminaram convidaram os pais para um intervalo com
um lanche preparado por eles.
Na segunda parte da mesa redonda a primeira oradora convidada foi a médica a quem
os alunos tinham pedido para falar sobre “a sexualidade e os adolescentes”. À segunda oradora
pediram especificamente para falar da dificuldade de comunicação entre pais e filhos. No final
destas apresentações, houve um debate muito participado com questões colocadas pelos alunos
e pelos pais e com respostas cruzadas quer da assembleia quer da mesa num diálogo muito
animado que só terminou porque a sessão já estava muito prolongada (transcrição do filme
vídeo):
Aluna: O que é que deve fazer uma pessoa que tem sintomas de ter contraído uma doença sexual?
Médica: Em primeiro lugar deve ir ao médico. Em segundo lugar, penso eu, repensar porque é que
tem a doença sexualmente transmissível, sabendo vocês como disseram ali que há métodos para
evitar uma doença sexualmente transmissível (…)
Aluno: Na sua opinião, qual é a melhor forma de informar os jovens sobre as DST s?
,

b) Educação de pares: Partilhar o que sabemos com os colegas mais velhos
Um exemplo de uma acção colectiva indirecta encontrou-se na escola Secundária de
Vizela numa das turmas que participaram no projecto. Os alunos, depois de trabalharem o tema
“Amor, intimidade, comunicação e comportamento sexual” orientaram o seu projecto para
ajudar os colegas a resolver alguns dos problemas que identificaram no namoro dos jovens da
sua idade e que eles acharam que a investigação global do tema os tinha ajudado pessoalmente
a resolver: “Os jovens da nossa idade não têm consciência sobre o tipo de amor que os
namorados sentem um pelo outro e não desenvolvemos intimidade não sexual nas relações
amorosas”.
Os alunos explicaram que para esses problemas deixarem de existir no futuro seria
necessário: e.g., ”as pessoas deixarem tempo para se conhecer melhor, haver uma maior
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entrega durante a relação e haver a iniciação das relações sexuais para que a intimidade
pudesse ser moldada e para que existisse uma boa relação; que os jovens conseguissem
compreender os seus sentimentos e encontrassem alguém que também compreendesse os
seus, pois o mais importante no namoro é haver compreensão e ter confiança no namorado(a)”.
A acção que desenvolveram estava relacionada com a sua contribuição para ajudar os
colegas mais velhos e da mesma idade a resolverem os problemas que tinham inicialmente
identificado: aplicar questionários aos colegas de 12º ano e publicar os resultados no jornal da
escola e no jornal de Vizela.
Durante a planificação da acção os jovens identificaram algumas barreiras que poderiam
encontrar: “os colegas não serem verdadeiros e sinceros na análise que fazem sobre o que
sentem em relação ao amor; não termos tempo de analisar as suas respostas cuidadosamente
ou de fazer a sua divulgação por termos muito que estudar para as várias disciplinas”. Também
identificaram uma barreira que poderia impedir essas acções de originarem as mudanças
desejadas. Na sua opinião, o facto de ser uma acção isolada no tempo não ajudava muito à
reflexão sobre o assunto, por isso, reconheceram que deveriam promover mais acções para falar
sobre o amor, nomeadamente, convidar pessoas mais informadas para completar os seus
conhecimentos.
Outro tipo de educação de pares como experiência de acção foi a realizada pelos alunos
da Escola EB2,3 de Cabeceiras de Basto. A partir dos questionários elaborados e aplicados aos
colegas mais velhos, organizaram uma mesa redonda com a colaboração da médica do Centro
de Saúde. Primeiro, os alunos apresentaram os resultados do questionário. Depois, a médica
clarificou os assuntos relacionados com a sexualidade dos jovens que o questionário tinha
mostrado como áreas do conhecimento mais frágeis e respondeu às dúvidas dos alunos.
A mesma estratégia foi seguida pela Escola EB2,3 Prof. Carlos Teixeira (Fafe). Depois da
análise dos questionários, os alunos também organizaram uma mesa redonda para apresentar a
sua análise dos resultados aos colegas inquiridos. Para a abertura da sessão foi pedida a
colaboração da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA e entregue documentação com folhetos
sobre a prevenção da SIDA e o uso da pílula e do preservativo (figura 4.11).
Depois de uma breve introdução feita por um elemento do Conselho Executivo, a mesa
redonda, coordenada por dois alunos, iniciou-se com a apresentação dos resultados do
questionário. Segui-se o médico convidado que, tal como os alunos tinham sugerido, falou sobre
a prevenção da gravidez não desejada e das doenças de transmissão sexual.
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Figura 4.11: Realização da acção com os colegas mais velhos (Website, Escola EB2,3 Prof. Carlos Teixeira,
Fafe)

Depois de um lanche organizado pelos alunos para os colegas mais velhos, a psicóloga
convidada falou, também por sugestão dos alunos, sobre o enquadramento psicológico da
primeira relação sexual e sobre a homossexualidade.
O debate final nesta acção também foi muito participado. O extracto seguinte ilustra um
fragmento desse debate com perguntas dirigidas à psicóloga (transcrição do filme vídeo):
Aluna A: Sei que há muitos pais que, por exemplo, têm na turma do seu filho um homossexual e não
querem que o seu filho seja amigo do homossexual. Porque é que fazem isso?
Psicóloga: Primeiro, porque às vezes tem a ver com o medo do filho poder ser influenciado. O que não
faz nenhum sentido. Mas eu diria que também pode ser pela velha questão da diferença, nós aqui na
escola, em todas as escolas também nos defrontamos com problemas, eu diria, similares. Por
exemplo, se falarmos em integrar uma criança com determinado tipo de deficiência numa turma,
também temos as mesmas resistências, é a diferença.
Aluno B: Eu acho que o problema às vezes é haver ainda poucos homossexuais, porque se houver
mais e mais pessoas a lidar com homossexuais torna-se um bocado mais normal, já não há tantas
chacotas, o problema se calhar é as pessoas não convivem, não conhecerem, não sabem o que é.

Foi como resultado desta acção que os alunos do projecto para resolverem os novos
problemas que surgiram neste debate, relacionados com a falta de diálogo sobre a sexualidade
entre pais e filhos, sentiram necessidade de fazer a sessão para pais já descrita. Essa sessão já
foi realizada no final do ano lectivo no período de férias, demonstrando o forte empenho que
estes alunos tiveram no seu projecto.
670

Em síntese, as acções realizadas com colegas mais velhos envolveram a aplicação de
questionários, exposições, distribuição de material informativo e palestras. Estas acções foram
orientadas para a mudança das condições de vida dos colegas, mais especificamente para a
criação de uma política de suporte entre pares no âmbito da saúde sexual e reprodutiva da
escola. O seu objectivo foi influenciar os colegas para fazerem alguma coisa no sentido de
contribuírem para resolver os problemas de saúde sexual individual ou colectiva em questão
(acções indirectas).
c) Educação de pares: Alunos ensinam alunos da mesma idade a resolver problemas de
saúde sexual
As acções realizadas com colegas da mesma idade foram muito frequentes no projecto
como se pode ver no site JSEA. Aqui apenas serão referidas algumas, a título de exemplo, para
ilustrar como é que os alunos utilizaram como estratégia de resolução de problemas reais o role

playing seguido de debate, teatro ou sessões práticas com especialistas convidados.
Na Escola Secundária de Vizela um grupo de alunos decidiu trabalhar com a turma a
discriminação dos homossexuais por jovens da sua idade. Com o objectivo de ajudar os colegas a
clarificarem os seus próprios valores, atitudes e comportamentos sobre o tema seleccionaram
um role playing do Kit de Actividades (ver anexos 10 e 11, tema 3, actividade 3.3) com papéis
semi-prescritos e distribuiram-nos pela turma para os encenarem.
As opiniões das várias personagens e dos restantes elementos da turma sobre os papéis
que desempenharam neste jogo de simulação demonstraram o tipo de competências que a
resolução de problemas em situação simulada desenvolve. Os comentários de alunos a esta
actividade mostram objectivamente que a resolução de problemas em situação simulada não
desenvolve competências para agir mas funciona como uma actividade de aprendizagem que
muito provavelmente os motiva para agir (transcrição do filme vídeo):
André – O meu personagem, André, aproxima-se da Márcia que é sua amiga e diz-lhe que está muito
confuso em relação a situações eróticas. (…) Eu nunca passei por uma situação destas e nem
imagino o que seria mas penso que ao ter desempenhado este papel irá ajudar-me a ver os
homossexuais de uma forma diferente, apesar de achar que se tivesse um relacionamento com
alguém que assumisse que era homossexual, esse relacionamento passaria a ser diferente. (…)
Pedro – Eram muito amigos e já suspeitava da sua possível orientação sexual devido a algumas
reacções do André, portanto não ficou muito surpreendido com o que se passou. Foi um papel
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interessante porque pode vir a acontecer. Nós falámos muito no que acontece aos outros mas não
pensámos que nos pode acontecer a nós, por isso, é um bocado difícil saber como vamos reagir.(…)
Júlia –Ao representar este papel apercebi-me que a teoria é bastante diferente da prática, pois é
muito difícil gerir as emoções, os sentimentos e até mesmo as palavras, mesmo em representações.

O debate que se seguiu levou as alunos que organizaram esta acção a decidir que seria
importante realizar mais acções para contribuir para a resolução deste problema, não só a nível
de turma mas também da escola e do concelho.
Outro tipo de actividade realizada intencionalmente para ajudar a resolver o problema da
falta de debate sobre o que é a sexualidade e a educação sexual na comunidade escolar foi a
escrita, encenação e apresentação da peça de teatro “O papel da mulher ao longo dos tempos”
(figura 4.12). A peça de teatro focou as manifestações da sexualidade em diferentes culturas e ao
longo do tempo. Estava prevista a continuidade da acção com uma mesa redonda com
especialistas convidados que não chegou a ser realizada durante esta investigação.
Para terminar, outro tipo de acção orientada para a resolução de problemas dos colegas
da mesma idade e dos seus próprios problemas foi a organização de sessões práticas com
médicos e/ou enfermeiras sobre métodos contraceptivos.

Figura 4.12: Realização da acção com os colegas da mesma idade – Peça de teatro “O papel da mulher ao
longo dos tempos” (Website, Escola EB2,3 de Ribeira do Neiva, Vila Verde).

Uma das escolas que optou por planificar este tipo de acção foi a Escola EB2,3 de Apúlia
(Esposende) para ajudar a resolver o problema da prevenção da gravidez na adolescência.
Primeiro os alunos reflectiram sobre as mudanças que teriam que acontecer dentro de deles
próprios. Foram várias as mudanças indicadas: e.g. “ter consciência do que estamos a fazer
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quando temos relações sexuais; ter cuidado e informarmo-nos bem antes de praticar relações
sexuais; ter calma e esperar pela altura certa; ter responsabilidade e não nos precipitarmos;
pensar muito bem antes de termos relações sexuais e estar de olho aberto para que ninguém
nos pressione”.
Também foram várias as mudanças indicadas para a sociedade. Essas mudanças foram
as seguintes: “a escola deve informar os alunos sobre os métodos contraceptivos; devemos
organizar na escola debates e palestras sobre o tema; podíamos fazer publicações na escola
sobre o sexo e os métodos contraceptivos; devíamos ter aulas práticas sobre o funcionamento
dos métodos contraceptivos; devíamos ter aulas de educação sexual; a escola devia ocupar os
tempos livres para que alguns jovens não tenham tempo para ter relações sexuais à vista de
todos e deve haver uma boa convivência entre todos para que se possa falar sobre sexualidade”.
Os alunos ainda identificaram várias mudanças a fazer na sociedade: “haver mais
informação na televisão, rádios e jornais sobre os métodos contraceptivos; haver mais
campanhas para informar os jovens, mas diferentes das que têm existido; haver mais postos que
facilitem a compra de métodos contraceptivos; para os jovens devia haver um acesso mais fácil
aos métodos contraceptivos; devia-se baixar-se o preço dos métodos contraceptivos e devia
haver menos filmes pornográficos”.
Antes de planificar a acção na escola os alunos ainda reflectiram sobre as acções que no
seu dia-a-dia deveriam realizar no futuro para prevenir a gravidez não desejada. Identificaram
três acções prioritárias: “nunca se deixarem influenciar pelos outros; falar com o namorado(a)
sobre os métodos contraceptivos, antes de ter a primeira relação sexual e não terem relações
sexuais se tiverem dúvidas ou conversarem com os pais sobre isso”.
Decidiram chamar à acção na escola “Sem tabus: Sexualidade na adolescência” e
convidar todas as turmas do 9º ano de escolaridade. No convite que fizeram ao médico
explicaram que queriam uma sessão prática sobre métodos contraceptivos, onde pudessem
colocar todas as perguntas que desejassem. A figura 4.13 ilustra em fotos a dinâmica da sessão
prática.
Estes alunos estiveram a trabalhar intencionalmente e voluntariamente para resolver um
problema pessoal de falta de conhecimento e à vontade sobre a utilização de métodos
contraceptivos e a prevenção da gravidez não desejada e de ISTs. Quando sentiram necessidade
da colaboração de profissionais de saúde para completar o seu conhecimento organizaram a
acção acima referida. Como sabiam que os colegas sentiam as mesmas dúvidas que as que
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possuíam ao planificar esta acção trabalharam também orientados para a resolução deste
problema nos seus pares. Este tipo de acções foi muito frequente durante o projecto.

Figura 4.13: Realização da acção com os colegas da mesma idade – Sessão prática sobre métodos
contraceptivos com a colaboração de um médico e uma enfermeira (Website, Escola EB2,3 de
Apúlia, Esposende)

A disponibilidade dos médicos e/ou enfermeiras(os) foi sempre incondicional e apenas
pediram aos alunos reajuste no calendário. Uma das grandes mudanças positivas a que se
assistiu na maior parte das escolas foi à interacção alunos – médicos, em vez de professores –
médicos para planificar as sessões.
Em síntese, em todas as acções em que os alunos agiram colectivamente como
catalizadores das mudanças dos pais, na educação de pares (de colegas mais velhos ou da
mesma idade) ou na sua própria educação, trabalharam as dimensões de um escola promotora
de saúde (EPS): (1) as dimensões de saúde sexual trabalhadas pelos alunos mostrando uma
visão holística ampla e positiva da saúde foram criadas a partir das suas experiências pessoais e
das suas ideias (re) construídas numa organização contextual de aprendizagem “bottom-up e
ampla”; (2) os alunos foram parceiros activos no diálogo com os adultos em todas as situações e
fases destes projecto orientado para a acção; (3) as suas acções evidenciaram resultados de
aprendizagem categorizados num nível de literacia de saúde crítica com aplicação de
conhecimentos adquiridos nas quatro áreas orientadas para a acção definidas por Jensen
demonstrando evidências de ganhos nos várias elementos constituintes da operacionalização do
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conceito de competência de acção: insight e conhecimento, comprometimento, visões e
experiências de acção.
Estes professores e alunos assumiram como ponto de partida para o seu trabalho que os
problemas de saúde sexual estavam estruturalmente ancorados na nossa sociedade e na nossa
maneira de viver. Reconheceram que a saúde sexual não é influenciada só pelos estilos de vida
(atitudes, valores e comportamentos) ou só pelas condições de vida (ambiente social e físico e a
rede cultural e económica que afecta a vida das pessoas) mas pela sua interacção. Por um lado,
experienciaram que as condições de vida e a sociedade afectam as nossas possibilidades de
acção imediata e, por outro lado, ficaram conscientes que podem agir para ajudar a mudar a
rede social. Neste sentido, os seus projectos contribuíram para a sua capacitação e
desenvolvimento da competência de acção, tal como é preconizado pela REEPS.

4.4.1.4. Dar voz aos alunos: Perspectivas dos adolescentes sobre a metodologia S – IVAM
Esta secção dá voz aos alunos entrevistados. Na perspectiva dos alunos, o que
aprenderam de mais importante com o(s) problema(s)/tema(s) que trataram durante o projecto
foram os seguintes aspectos: (1) atrasar a primeira relação sexual (63,6% dos rapazes e 71,4%
das raparigas); (2) saber quando estão preparados para ter a primeira relação sexual (45,5% dos
rapazes e 92,9% das raparigas); (3) perder a vergonha de ir ao Centro de Saúde pegar em
preservativos e de os usar (36,4% das raparigas); (4) aprender que se deve ir a uma consulta no
Centro de Saúde antes de se começar a ter relações sexuais (42,9% das raparigas); (5) distinguir
sexualidade de sexo (45,5% dos rapazes e 57,1% das raparigas); (6) repensar o conceito de
intimidade e amor dentro do namoro (7,1% das raparigas); (7) conhecer a resposta sexual
humana (9,1% dos rapazes e 7,1% das raparigas); (8) aprender em que consiste o abuso sexual
de menores e a quem recorrer (9,1% dos rapazes e 14,3% das raparigas).
A maior parte dos alunos (63,6% dos rapazes e 57,1% das raparigas) referiu que o que
gostou menos, de um modo geral, foi de preencher questionários. Por outro lado, todos
indicaram que o que gostaram mais foi de analisar e construir estudos de caso, simular jogos de
papéis e fazer jogos de treino assertivo, porque eram actividades divertidas e de maior
aprendizagem. No entanto, em todo o projecto, o que gostaram mais de fazer foi a preparação e
realização das acções.
Os alunos falaram de participação essencialmente do ponto de vista de quem escolhe, não
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de quem sugere. Houve três aspectos de participação fundamentais para a quase totalidade dos
alunos. O primeiro aspecto foi terem tido a responsabilidade de escolher os temas e as
actividades a realizar:
Rapaz A: Devemos ser nós a escolher. Porque nós sabemos os nossos gostos e escolhemos o que nós
queremos. O que vamos tratar.
Rapaz B: Porque sendo nós a escolher temos mais interesse em trabalhar naquilo.
Rapaz C: Mais à vontade e responde mais às vossas dúvidas. (Grupo masc.,escola G, 8º ano, p.2821).

Na sua opinião, o segundo aspecto mais importante da sua participação foi terem dado
aulas à própria turma depois da turma ter seleccionado as actividades que queria realizar dentro
do tema:
Entrevistadora: E quem preparou as aulas?
Rapariga A: Eu dei. A professora ajudava.
Rapariga B: A professora ajudava-nos um pouco mas nós é que fazíamos quase tudo.
Entrevistadora: Sente que aprende mais quando está a ser professora ou quando está como aluna?
Rapariga A: Quando estamos a funcionar como professores, porque temos aquilo à nossa frente e
vamos ouvindo o que é que as outras pessoas dizem e vamos aprendendo um pouco de cada pessoa.
Rapariga A: Também acho que devemos ser nós a dar as aulas porque nos empenhamos mais.
Sabemos que queremos fazer aquilo então empenhamo-nos mais naquele projecto. Enquanto que se
forem os outros a dar ou a professora, ela vai falar e nunca mais se cala. (Grupo feminino, escola G,
8º ano).

O terceiro aspecto de participação referido foi a grande liberdade que sentiram ao sugerir
visões e decidirem sozinhos (26,7% das escolas) ou com o professor, que apenas dava a sua
opinião sem impor quais deveriam ser seguidas (46,7%). Tal como referiram que aconteceu com
a planificação e realização das acções (ver estudo 2, quadro 4.32). Na opinião da maior parte
dos alunos estes foram os aspectos que mais contribuíram para gostar do projecto e para
ganharem auto-confiança para no futuro resolverem os seus problemas pessoais.
Quando se fizeram questões aos alunos sobre a maneira como o Kit de Actividades

orientadas para a Acção e Participação influenciou o pensamento e atitudes dos alunos e
professores no trabalho com os assuntos da sexualidade, usando a metodologia S – IVAM com
aplicação de TIC, os alunos salientaram cinco aspectos que consideraram muito importantes na
estruturação do seu projecto orientado para a acção:
(1) as actividades iniciais de planificação do projecto (ver anexo 10 e 11, tema 0,
actividade 0.1) e as actividades de brainstorming no início de cada tema geral (ver
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anexo 10 e 11). Vários alunos referiram que só perceberam como eram úteis as
actividades de detecção das ideias iniciais sobre o tema geral quando tinham que
decidir em turma quais as actividades a escolher; ajudou-os a tomar uma decisão mais
consciente sobre os temas/ problemas que gostariam de começar a tratar;
(2) as sugestões dadas em várias actividades para fazerem pesquisa noutros sites da
Internet com informação relacionada com temas de sexualidade para trabalharem nos
seus grupos de investigação;
(3) as sugestões de trabalharem algumas actividades através do Fórum Alunos do site do
projecto;
(4) o Kit de Actividades estar orientado para a educação de pares em vez de um ensino
feito pelos professores; e
(5) haver actividades que sugeriam que os grupos de trabalho tivessem os alunos
separados por sexo.
Os alunos consideraram que a maior parte das actividades que eles seleccionaram do Kit
de Actividades para leccionarem as aulas para os seus colegas são bastante diferentes das que
os professores usam normalmente nas suas aulas.
A maior parte dos alunos das turmas, excepto uma turma de 12º ano, consideraram que
a utilização de grupos só de rapazes ou só de raparigas proposta em algumas das actividades
que realizaram foi a mais adequada. Quer os rapazes quer as raparigas consideraram que
nesses temas se sentiram mais à vontade e foram mais espontâneos e sinceros no que fizeram:
Entrevistadora: Preferiam ter trabalhado sempre em grupos mistos?
Rapariga A: Eu acho que separado é melhor.
Rapariga B: É separado.
Rapariga C: Eu acho que é melhor separado, porque, por exemplo, nós também quando temos os
nossos melhores amigos, acho que nos sentimos mais à vontade quando é rapariga a falar com
rapariga, acho que se fala mais, porque o sexo é igual, têm as mesmas opiniões. É, eu acho que é
mais esquisito e, principalmente sobre sexualidade. Acho que fica um bocado de vergonha.
Rapariga D: E depois quando no fim trocamos as ideias, sentimo-nos mais protegidas por ser só uma
pessoa a falar e não o grupo todo. Já não se sabe quem é que disse o quê.
Rapariga E: Era melhor assim separado, porque, realmente, uma pessoa está mais à vontade para dar
a sua opinião, ninguém sabe quem disse o quê. (Grupo feminino, escola L, 10º ano).

O extracto seguinte acrescenta que outra razão para os alunos considerarem útil a
separação por género em algumas actividades é ficarem a conhecer as diferenças que existem
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entre rapazes e raparigas em relação ao assunto que estão a estudar e descreveram algumas
dessas diferenças:
Entrevistadora: O que pensam sobre a utilização de grupos só de rapazes ou só de raparigas proposta
em muitas actividades?
Rapaz A: Eu acho que é melhor juntar rapazes com rapazes e raparigas com raparigas.
Rapaz B: Eu também.
Rapaz C: Porque assim estamos mais à vontade naquilo que dizemos e se fosse com raparigas, por
exemplo, não gostavam da nossa ideia e não a aceitavam.
Rapaz D: E já podemos distinguir as ideias. O que pensam os rapazes e as raparigas.
Entrevistadora: Mas vocês acham que as raparigas e os rapazes têm ideias diferentes sobre estes
assuntos que estiveram a tratar?
Rapaz E: Sim. Em alguns casos têm. (Grupo masculino, escola G, 8º ano).

Também foi perguntado aos alunos se nas aulas houve diferença entre o que pensavam e
faziam os rapazes e as raparigas ao tratar os temas. Todos os alunos do 3º ciclo (63,6% dos
rapazes e 51,7% das raparigas) concordaram que as aulas mostravam diferenças de género
especialmente a nível de comportamento na sala de aula. A maior parte considerou que os
rapazes eram mais brincalhões, levavam as coisas menos a sério e eram menos interessados.
As diferenças de comportamento em função do género foram as descritas pelos
professores no estudo exploratório (estudo) e que levaram a optar por esta separação do género
em algumas actividades.

4.4.2. Os alunos comunicam em rede: Construção do Website e análise da
interacção no Fórum Alunos
A análise das principais características da participação dos alunos online na construção de
relações interpessoais, debate de temas e pedido de ajuda/ajuda na resolução de problemas de
saúde sexual e reprodutiva específicos e como é que essa participação é avaliada pelos próprios
colaboradores, alunos e professores será feita em duas secções. A primeira descreverá a
colaboração entre escolas e o uso de TIC (4.4.2.1) e a segunda secção as perspectivas dos
adolescentes sobre a sexualidade e o uso de TIC e a sobre a interacção online (4.4.2.2).

4.4.2.1. Colaboração entre as escolas e o uso de TIC
A interacção online entre escolas através do Fórum alunos começou com o sub-Fórum da
Amizade. Para interagir neste sub- Fórum os alunos inicialmente consultaram a apresentação
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dos alunos, escola e comunidade por eles publicada online e escolheram quem queriam
conhecer. Estas mensagens foram enviadas para alunos individuais do sexo oposto (65,0%), do
mesmo sexo (24,0%) e para grupos de alunos (11,0%). As mensagens enviadas estavam
essencialmente relacionadas com comentários sobre as apresentações iniciais feitas pelas
escolas: o aspecto físico da pessoa que queriam conhecer melhor, o que havia de comum nos
seus gostos pessoais, a razão por que estavam no projecto e a troca de opiniões sobre o que já
estava publicado em cada uma das suas escolas. Quando as mensagens foram enviadas para
grandes grupos (uma turma, uma escola, os rapazes ou as raparigas do projecto) geralmente
também foram enviadas por grupos de amigos de uma escola e eram mensagens apenas para
se divertirem e observar o que acontecia. Em muitas dessas mensagens os alunos referiram que
a intenção era treinar a interacção através dos Fóruns e, por essa razão, ficavam ansiosamente
à espera de resposta. A partir de meio do projecto este Fórum foi usado para marcar encontros
pessoais entre alunos de escolas diferentes, falar de futebol, das disciplinas, do desempenho
escolar e dos professores e incentivar o acesso a mensagens que enviaram noutros Sub-Fóruns.
O número de mensagens enviadas por escola foi muito diferente (quadro 4.43), não só porque o
número de alunos dentro do projecto era muito diferente mas, também, porque as condições de
acesso à Internet nas várias escolas foram muito diferentes como já foi referido.
Os alunos do 3º ciclo foram responsáveis pelo envio de 92,5% das mensagens do Fórum
da Amizade. Verificou-se que no primeiro ano do projecto houve uma afluência bastante maior a
este Fórum.
Quadro 4.43: Interacção dos alunos por escola no Sub-Fórum da Amizade (N=15)
Código da escola
A
B
C
D
E
F
G
H

Número de mensagens
34
68
12
72
16
53
23
79

Código da escola
I
J
L
M
N
O
Q
Total

Número de mensagens
28
32
12
8
74
6
14
531

O sub-Fórum Diário dos Observadores manteve-se com uma frequência semelhante
durante todo o projecto. Como já referido foi através deste espaço que os alunos enviaram o
material para publicar online e fizeram a sua avaliação das aulas e do projecto como coparceiros de investigação. O número de mensagens enviadas pelas escolas foi diferente, mas
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fundamentalmente condicionado pelo número de turmas envolvidas em cada escola (quadro
4.44).
Quadro 4.44: Interacção dos alunos por escola no Sub-Fórum Diário dos Observadores (N=15)
Código da
escola
A
B
C
D
E
F
G
H

Número de
mensagens
0
76
0
10
4
11
6
16

Número de
Visitas
0
259
0
27
18
41
26
63

Código da
escola
I
J
L
M
N
O
Q
Total

Número de
mensagens
22
69
15
103
0
6
41
379

Número
Visitas
83
361
41
433
0
13
143
1767

de

No segundo ano do projecto, as escolas que foram seleccionadas para o estudo de caso
(seis escolas) começaram a entregar pessoalmente o seu material em CD à investigadora em
vez de procederem ao seu envio online. Quase todas as mensagens enviadas tinham o material
produzido pela turma em anexo.
Neste Sub-Fórum, tal como já tinha acontecido no Fórum equivalente dos professores
(Diário de Aula) o número de visitantes foi muito significativo, o que pode mostrar que os Diários
dos Observadores enviados foram lidos pelos colegas da mesma e/ou de outras escolas.
O Sub-Fórum Jovens Saudáveis em Acção só começou a funcionar no segundo ano
lectivo. Algumas escolas foram muito criativas na utilização deste espaço para construir
conhecimento sobre os temas que estavam a tratar, nomeadamente, através da criação de
clubes online onde o clube era iniciado pela apresentação do tema que queriam colocar em
debate. Algumas escolas não participaram neste fórum (quadro 4.45) e nas que participaram
mais assiduamente este foi o Sub-Fórum de que os alunos gostaram mais.
Quadro 4.45: Interacção dos alunos por escola no Sub-fórum Jovens Saudáveis em Acção (N=15)
Código da
escola
A
B
C
D
E
F
G
H

Número de
mensagens
0
140
0
29
0
48
0
0

Número de
Visitas
0
1272
0
191
0
343
0
0

Código da
escola
I
J
L
M
N
O
Q
Total

Número de
mensagens
2
19
0
5
0
0
0
243

Número
Visitas
20
306
0
78
0
0
0
2210

de

As mensagens com um maior número de respostas estavam relacionadas com os
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seguintes temas: amor e desilusão de amor (54 respostas); SIDA e preservativo (36 respostas);
nós e os pais (30 respostas); puberdade (19 respostas); como saber o momento certo para a
primeira relação sexual (14 respostas); comportamentos homossexuais (11 respostas); amizade
(7 respostas) e sexo na adolescência (6 respostas).
A participação no Sub-Fórum Sexualidades será analisada por nível de escolaridade pois,
foi criado um sub-fórum para o 3º ciclo e outro para o ensino secundário com médicas e
psicólogas diferentes a responder às questões. Como as questões eram anónimas e geralmente
sem a identificação da escola, a participação dos alunos será analisada pelo número de
mensagens por tema e número de respostas a essas mensagens (quadro 4.46). O número de
visitantes não será indicado embora seja também muito superior ao de participantes e em maior
número para as mensagens que têm mais respostas.
As perguntas dos alunos do 3º ciclo estavam relacionadas com as relações sexuais
(primeira vez, como é, como fazer sexo com prazer) (53,4%); namoro (como pedir namoro,
problemas nas relações amorosas) (34,4%); métodos contraceptivos e preservativo (10,3%) e
homossexualidade (1,7%).
Quadro 4.46: Interacção dos alunos por escola no Sub-fórum Sexualidades (N=15)
Tema

Número de
mensagens

Número
respostas

3º ciclo
Relações sexuais: primeira vez, como é, como fazer sexo com prazer
Namoro: como pedir namoro, problemas nas relações amorosas

31

60

Métodos contraceptivos e preservativo
Homossexualidade

20
6
1
58

47
15
2
124

13
7
5
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
43

28
19
17
20
10
9
3
7
3
1
2
4
8
126

Total
Ensino Secundário
Prevenção da gravidez: período fértil, métodos contraceptivos
Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis
Primeira relação sexual
Sexo oral
Namoro: problemas das relações amorosas
Menstruação: problemas e higiene
Amizade
Sexo anal
Orgasmo
Masturbação
Sexo tântrico
Sexo e prazer
Potência sexual masculina
Total

No ensino secundário as perguntas foram essencialmente sobre prevenção da gravidez
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(período fértil, métodos contraceptivos) (30,2%); prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis (16,2%); primeira relação sexual (11,6%); sexo oral (9,3%); namoro (problemas
das relações amorosas) (7,0%); menstruação (problemas no ciclo menstrual e utilização de
tampões) (7,0%); amizade (4,6%) e perguntas sobre outros comportamentos sexuais específicos
focadas no prazer.
Em síntese, como já foi referido no estudo com os professores, o desempenho dos alunos
no envio de material para publicar online a nível da organização do conteúdo, organização
gráfica, uso do computador para processamento de texto ou tratamento estatístico simples,
máquina fotográfica digital e filmes vídeo foi conseguido pela maior parte das escolas e enviado
pelo Diário dos Observadores ou entregue pessoalmente. A elaboração de páginas Web apenas
foi feita no início do projecto para apresentação dos alunos, escola e comunidade.
O empenho na estruturação e projecto de educação sexual e no seu desenvolvimento
sustentado foi manifestado principalmente na boa organização dos projectos na escola e na
avaliação assídua e feedback correctivo do processo de aprendizagem que estava a ser
efectuado e que pode ser observado no Diário dos Observadores e no material publicado online.

4.4.2.2. Dar voz aos alunos: Perspectivas dos adolescentes sobre a sexualidade e o uso
de TIC e a sobre a interacção online
A maior parte dos alunos considerou que a divulgação dos projectos das várias escolas no

website foi benéfica em dois aspectos principais. Em primeiro lugar permitiu-lhes analisar a
continuidade do projecto e mostrar quer aos pares quer à comunidade local e nacional o que as
pessoas da sua idade eram capazes de fazer para melhorar as condições de vida e contribuir
para a promoção da saúde sexual. A palavra mais recorrente quando se perguntou o que
pensavam sobre a divulgação do seu projecto no Website Jovens Saudáveis em Acção foi
“orgulho”.
Em segundo lugar, a maior parte dos alunos considerou que mesmo sem o acesso aos
Fóruns o site já educava as pessoas da sua idade, porque os projectos reflectiram as dúvidas e
preocupações que sentiam e que eram comuns à maior parte dos jovens da sua idade. O
extracto da entrevista seguinte mostra esse conceito de utilidade informativa para a comunidade
em geral:
Entrevistadora: O que pensam sobre a divulgação dos projectos das várias escolas no website?
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Rapariga A: Hoje a Internet é um meio muito importante de divulgação.
Rapariga B: É uma trabalho útil para a sociedade, agora as outras pessoas podem não valorizá-lo
como nós porque não foram elas que o fizeram mas podem usá-lo para se informar.
Rapariga C: Na minha opinião foi o único projecto que fizemos cá na escola em nos sentimos
gratificadas pelo esforço. Sinto orgulho ao ver tudo publicado na Internet.
Entrevistadora: O que pensam sobre o facto de estar trabalho de outras escolas publicado?
Rapariga A: Tal como nós gostámos de mostrar o nosso trabalho, os outros também gostam de
mostrar o deles. Também devem sentir orgulho no que fizeram, acho eu.
Rapariga C: Para mim é mais importante trabalhar e pesquisar para fazer o meu trabalho do que ver
o que os outros fizeram. (Grupo feminino, escola J, 9º ano).

Esta visão do efeito do site como um instrumentos de mudança na escola e na
comunidade só foi valorizada como uma consequência da acção dos alunos para manter a
sustentabilidade do projecto. Na sua opinião, a sua influência sobre a realidade como parte da
aprendizagem só é conseguida com as suas experiências de acção, o site é apenas uma
continuidade dessa acção, como se pode ver pelo extracto abaixo:
Esta crítica negativa ao facto dos Fóruns estarem limitados aos alunos do projecto foi
muito frequente. Depois de se recordar aos alunos que essa era uma condição necessária para
esta investigação, eles compreendiam mas pediam para permitir o acesso a todos aos Fóruns,
logo que fosse possível.
A opinião dos alunos sobre a importância que atribuíam a cada um dos fóruns não foi
uniforme. Os alunos do ensino secundário praticamente só participaram no Fórum Sexualidades.
Explicaram que também achavam o Fórum Jovens em Acção interessante para debater temas,
mas a sua falta de tempo por causa dos estudos não lhes permitiu aceder a esse Fórum.
Também referiram que só acederam ao Fórum Sexualidades quando estavam preocupados com
problemas pessoais e precisavam da ajuda da médica ou da psicóloga, nunca procuraram
espontaneamente esse espaço para responder a mensagens enviadas por outros colegas, só
lhes respondiam quando iam expor as suas próprias preocupações.
Os alunos dos dois níveis de ensino acharam útil ter uma psicóloga e uma médica online
para lhes responder a dúvidas. No entanto, os alunos do ensino secundário referiram que quem
os influenciou mais nas suas escolhas pessoais foi a opinião da médica e da psicóloga, enquanto
a maior parte dos alunos do 3º ciclo entrevistados consideraram que, excepto se fosse sobre
aspectos técnicos de métodos contraceptivos, a opinião dos amigos era decisiva nas suas
opções.
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Como já foi referido, os alunos que participaram mais no Fórum Jovens Saudáveis em
Acção acharam que esse era o Fórum mais interessante pois podiam debater os temas que
estavam a investigar e enriquecer assim a sua informação. O extracto da entrevista seguinte
mostra essa perspectiva:
Entrevistadora: Qual foi o Fórum que gostaram mais?
Rapaz A: O Fórum Jovens em Acção. Eu acho que o problema é que os alunos fora da escola não têm
possibilidade de aceder ao site e deveria dar-se mais oportunidade para aceder durante as aulas.
Rapaz B: Para mim também se deveria incentivar os alunos do 10º, 11º e 12º anos a participar dando
a sua opinião para que haja maior interacção entre todos os anos. Havendo muitas opiniões as
pessoas podem confrontar a sua opinião com a dos outros.
Rapaz C: Para mim o site está muito bom mas falta um pouco mais de publicidade.
Rapaz D: Concordo com o que o colega está a dizer e também deveria haver mais interacção.
Rapaz C: Para mim é útil e importante porque através dele os alunos podem trocar ideias entre si,
desabafar e resolver problemas.

Apesar das observações feitas sobre estes fóruns, 65,0% dos grupos entrevistados nas
escolas do 3º ciclo disse que o Fórum em que gostaram mais de participar foi o Fórum Amizade.
O Fórum Diário dos Observadores foi visto como uma das actividades da aula necessárias
para a avaliação e publicação do projecto. Vários alunos disseram que tiveram muito mais
trabalho com este projecto do que com qualquer outro que tinham feito ao longo da sua
escolaridade. A maior parte não viu isto como uma característica negativa do projecto mas como
uma condição necessária para atingirem os seus objectivos.

4.4.3. Imagem da escola: dinamismo e interacção com a comunidade
Esta secção foi criada para fazer uma síntese integradora do projecto Jovens Saudáveis
em Acção. O dinamismo dado pelo projecto à escola foi operacionalizado pela forma de
integração do projecto nas actividades da escola, número de turmas envolvidas, extensão e
alcance do projecto, co-parcerias estabelecidas e envolvimento dos pais.
O número de professores (N=86) e de alunos (N=817) envolvidos tal como o número de
escolas que desenvolveram acções com o envolvimento dos pais ou de alunos de outras turmas
ou de outras escolas (escolas B, F, G, H, I, J, L, M, O, e Q) (n=10, 66,7%) é por si só um
indicador do dinamismo do projecto.
O segundo indicador de dinamismo foi a abertura da escola ao meio com a participação
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dos pais e de outros elementos da comunidade nas acções na escola (escolas F, G, H, J, L, O) e
dos alunos e professores do projecto em acções na comunidade (escola G e J).
A participação dos pais no projecto foi feita no início, quando em todas as escolas foram
informados sobre ele e se lhes pediu a sua opinião mas, por decisão dos professores, sem lhes
pedir permissão para o fazer, uma vez que a educação sexual é legalmente obrigatória na
comunidade escolar.
Na maior parte das escolas, os pais também participaram em actividades que os alunos
levaram para casa para fazer com a sua colaboração ou simplesmente para lhes pedir a sua
opinião. O projecto, na opinião dos filhos e dos pais (referidas nas secções anteriores) serviu
como mola impulsionadora do diálogo sobre sexualidade em casa.
A terceira evidência da participação dos pais no projecto foi o grande número de pais
(excepto numa escola) presentes nas acções preparadas pelos filhos. Essa participação foi feita
a dois níveis: na preparação da sessão fazendo bolos para o lanche convívio e na participação
activa durante a acção como foi anteriormente descrito.
Neste contexto, nesta avaliação final do projecto perguntou-se aos alunos o que é que os
pais pensavam sobre o projecto. Para alguns alunos os pais atribuem à escola parte do papel da
educação sexual dos filhos e sentem-se orgulhosos com a publicação do seu trabalho no site.
Para outros alunos, os pais agradecem à escola por esta fazer educação sexual, porque lhes
facilita o trabalho de o fazer, ajuda-os a interagir com os filhos (porque lhes tira dúvidas como
adultos e cria contextos adequados para o diálogo pais - filhos) ou porque deixam de ter a
responsabilidade de o fazer uma vez que o assunto é tratado na escola. Os alunos também
referiram os efeitos das acção que realizaram com os pais na escola sobre a mudança na
família.
A opinião manifestada pela maior parte dos pais entrevistados no final das acções foi
muito semelhante à percepção que os filhos tinham sobre o que os pais pensavam. O extracto
seguinte será apenas utilizado para ilustrar algumas dessas ideias chave que foram encontradas
nas entrevistas aos pais:
Pai: Bem, sinceramente, é a primeira vez que eu venho a uma reunião destas, destas e de qualquer
outra em termos escolares, adorei. (…)
Representante dos pais: Em relação à participação dos pais ao grande número de pais que vieram,
que para mim não foi uma surpresa, há participação, é assim, a participação não se mede só por
quem falou, se as pessoas não se foram embora é porque estão interessadas, não é? Se estão a ouvir
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estão a tentar participar à sua maneira. (…)
Médica: Em relação ao comentário final, é assim, eu também nunca estive numa acção de pais com
tantos pais, acho que é uma experiência óptima, acho que vocês estão de parabéns pelos filhos que
têm, estão de parabéns porque também têm uma escola que eu penso que dá resposta dentro das
limitações que tem e há pessoas interessadas e gostaria de ver daqui para o futuro acções dirigidas na
mesma aos pais, que podem ser dentro deste tema, para discutir entre adultos, organizadas pela
escola eventualmente, e isso é um repto que eu lanço à escola fazermos educação sexual para pais,
educação sexual, entre aspas, no fundo, para vocês saberem exactamente em que ponto as coisas
estão, qual é a nossa realidade e aquilo que nós temos que inverter e qual é a situação que temos,
porque, no fundo, isso diz respeito aos nossos filhos, e há muita coisa que nós como pais podemos
fazer, e o que não sabemos podemos aprender e essas acções têm que ser feitas, penso eu, também
só com pais, porque os assuntos têm que ser tratados de uma maneira diferente é um repto que eu
lanço à escola. (Acção para pais, escola G).

Esta interacção entre as instituições de saúde e educação foram muito evidentes neste
projecto. Estas entrevistas de grupo finais em que a investigadora pedia informalmente a opinião
dos participantes (alunos, pais, representantes da Associação de Pais, representantes do
Conselho Executivo, médicos, enfermeiras, psicólogos) tornaram-se verdadeiros momentos de
avaliação do projecto e criação de visões para o futuro, num diálogo horizontal em que todos se
sentiam participantes activos no processo como se pode ver pela entrevista anterior.

4.4.4. Implicações do projecto nos professores
Esta secção foi criada para fazer uma ponte integradora de síntese entre a formação de
professores (estudo 2) e a sua implementação na escola do projecto Jovens Saudáveis em Acção
(estudo 3).
A análise da metodologia de ensino dos professores durante o projecto e as barreiras e
dilemas encontrados continuaram a ser os já descritas no estudo 2. Nas escolas em que o
projecto teve uma maior participação dos alunos (ver estudo 2) o professor assumiu o papel de
facilitador do ensino. Por vezes, o professor teve que trabalhar com os alunos extra-aula, o que
não era comum no ensino, para os ajudar a preparar as actividades que iriam desenvolver com
os seus pares. O nervosismo dos alunos a liderar estas actividades e a dificuldade em tomar
decisões manifestadas no início do projecto foram os dois aspectos onde os professores notaram
maior mudança nos alunos.
Na perspectiva da maior parte dos professores, as actividades de maior aprendizagem
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para os alunos, que mais aumentaram a sua auto-estima e com que mais se comprometeram
foram a preparação e realização das acções. O aspecto negativo deste projecto mais vezes
referido pelos professores foi o grande dispêndio de tempo e de trabalho extra na escola que o
projecto lhes criou. No entanto, também foram esses professores que mais comprometidos se
mostraram com o projecto e mais interesse mostraram em continuar nele para o futuro.
Durante esta fase do projecto os mitos e medos dos professores referidos no estudo 2
mantinham-se mas a sua auto-confiança na criação de parcerias mais ou menos estáveis de coeducação dos alunos aumentou muito com a realização das acções.
Na opinião da maior parte dos professores esta abordagem orientada para a acção e
participação deveria ser a metodologia para o futuro da educação para a saúde e das escolas
promotoras de saúde, especialmente o uso do site, a colaboração entre escolas e possibilidade
de colaboração internacional que foi criada.
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CAPÍTULO V
CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES E SUGESTÕES

5.1.Introdução
Neste capítulo serão apresentadas as conclusões do estudo realizado em função das
questões de investigação descritas no capítulo I (5.2) e serão discutidas as implicações delas
decorrentes para a implementação da educação sexual orientada para acção e participação com
utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na comunidade escolar (5.3). Para
terminar, serão apresentadas algumas sugestões para futuras investigações (5.4), tendo como
base a análise efectuada sobre os resultados obtidos e as limitações do estudo.
5.2. Conclusões da investigação
Neste subcapítulo serão apresentadas as conclusões associadas aos três estudos
complementares realizados e será feita uma sinopse final que apresentará as principais
conclusões que emergiram da análise do processo de investigação acção participativa como um
todo.
O primeiro foi um estudo exploratório com professores e médicos ou psicólogos que com
eles colaboravam, centrado na caracterização das práticas de educação sexual na comunidade
escolar e nas suas percepções sobre a sexualidade dos adolescentes visando analisar as
necessidades de formação dos professores e as mudanças que tinham que existir nas escolas
para se implementar projectos de educação sexual orientados para a acção e participação dos
alunos com utilização das TIC. O segundo estudo, focado na formação contínua de professores,
analisou as mudanças nas concepções e práticas dos professores durante o desenvolvimento da
sua competência de acção para implementar a metodologia S- IVAM com utilização das TIC num
projecto de educação sexual na sua escola. Para terminar, o terceiro estudo, focado nos
projectos que estavam a ser desenvolvidos nas escolas, investigou o tipo de participação dos
alunos durante o desenvolvimento das quatro dimensões do conhecimento orientado para a
acção, as acções que realizaram e as componentes da competência de acção que
desenvolveram no âmbito da educação sexual.
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A)No primeiro estudo “Questões pedagógicas e abordagens práticas, dos professores e
médicos ou psicólogos que com eles colaboraram, sobre a educação sexual e
percepções sobre a sexualidade dos adolescentes” foram definidos dois conjuntos de
objectivos que serão recordados como foco organizador das conclusões associadas aos
dois estudos que o integram: “Questões pedagógicas e abordagens práticas da educação
sexual” (a) e “percepções sobre a sexualidade dos adolescentes” (b).
a)”Questões pedagógicas e abordagens práticas, dos professores e médicos ou psicólogos que
com eles colaboravam, sobre educação sexual”

Objectivo 1: Analisar as concepções dos professores e médicos ou psicólogos sobre a
conceptualização e implementação do último projecto ou actividades de educação sexual
em que participaram na comunidade escolar.
Relativamente a este primeiro objectivo os resultados obtidos permitiram tirar as seguintes
conclusões:
1.Dependendo da origem do projecto houve diferentes formas de concepção e implementação
dos projectos de educação sexual: a)quando a origem foi as “aulas de Ciências Naturais ou
de Ciências da Terra e da Vida”, os professores não tiveram a colaboração de outras
disciplinas e a maior parte optou por complementar as actividades da disciplina com
“actividades de enriquecimento do currículo”; uma percentagem bastante menor desses
professores optou por complementar a educação sexual das aulas de Ciências ou CTV com a
Formação Cívica, um GAA e Área – Escola ou Área de Projecto; b) quando a origem foi as
“aulas de Educação Moral e Religiosa Católica” só 22,2% dos professores optou por
complementar a formação na disciplina com actividades de enriquecimento do currículo, GAA
ou aulas de Ciências Naturais ou CTV; c) quando a origem foi “os professores decidirem
implementar a educação sexual por se ter tornado obrigatória”, “desenvolverem o projecto
como uma das componentes da formação contínua de professores”, “optarem pela RNEPS
para a educação sexual” ou pela “Formação Cívica ou Área de Projecto” o padrão de
integração da educação sexual foi semelhante nos quatro, embora distinto dos dois primeiros
descritos. Nestas últimas origens houve uma maior aposta na integração de várias disciplinas
e um número maior de professores que recorreram ao GAA e que usaram também como
fonte de integração as áreas já referidas na primeira origem (Área – Escola, actividades de
complemento curricular, conferências, Área de Projecto, Formação Cívica, e, principalmente,
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actividades de enriquecimento do currículo);
2.Independentemente da origem das actividades ou projecto de educação sexual, houve um
grande número de professores que optou pelas actividades de enriquecimento do currículo
(e.g., clubes, conferências, palestras, workshops) como uma das formas de integração da
educação sexual na comunidade escolar; estas actividades incluíram a organização de Clubes
de Ciências ou de Saúde. Nos médicos que colaboraram com os professores, um dos
aspectos de maior realce na análise da sua colaboração com as escolas foi a sua participação
nestas actividades de enriquecimento do currículo. Em relação a esta colaboração chegaramse às seguintes conclusões: a) geralmente por sugestão dos médicos, previamente à palestra,
workshop ou mesa redonda existiu um levantamento das dúvidas dos alunos através de uma
caixa de questões anónimas; e b) os temas mais focados foram as dúvidas relacionadas com
as modificações corporais na puberdade e o aparecimento da nova capacidade reprodutiva, o
despertar do auto e hetero-erotismo e a prevenção da gravidez na adolescência e da infecção
pelo VIH/ SIDA. O trabalho das psicólogas desenvolveu-se dentro da dinâmica do gabinete de
psicologia da escola, na organização do projecto e na formação de professores, funcionários e
pais;
3.Quando existia um GAA, a educação sexual foi organizada quase sempre (15 em 17 escolas)
utilizando o Gabinete como o pólo dinamizador principal das actividades. Foram encontrados
quatro tipos de organização e função nos Gabinetes de Apoio ao Aluno;
4.Uma análise ao tipo de integração das actividades ou projecto de educação sexual nas áreas
da escola por nível de ensino dos alunos permitiu concluir que a forma de integração da
educação sexual nas áreas curricular e não curricular foi muito diferente em função do nível
de ensino do público-alvo: a) 3º ciclo (54,0% do total), desenvolveu-se mais frequentemente
nas disciplinas e em conferências, mesas redondas ou workshops com especialistas
convidados (27,7%) ou exclusivamente nas disciplinas (23,4%); b) 3º ciclo e ensino

secundário (23,0% do total), desenvolveu-se principalmente no GAA e através de conferências,
mesas redondas ou workshops com especialistas convidados ou exclusivamente através de
conferências, mesas redondas ou workshops com especialistas convidados (25,0%) ou no
GAA e nas disciplinas (20,0%); e c) ensino secundário (17,2% do total), desenvolveu-se mais
frequentemente nas disciplinas e em conferências, mesas redondas ou workshops com
especialistas convidados (66,7%);
5.Uma análise comparativa ao conteúdo, objectivos e mensagens da educação sexual destinados
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aos alunos do 3º ciclo, aos alunos do ensino secundário ou aos dos dois níveis de ensino em
simultâneo mostra que os professores que integraram este estudo utilizaram uma
“abordagem compreensiva” para a educação sexual, porque independentemente da maior ou
menor variedade de tópicos tratados os objectivos principais de qualquer uma das
intervenções descritas foram sempre três: (1) preparar os adolescentes sexualmente
abstinentes para a utilização futura de contraceptivos e aumentar o uso de contraceptivos nos
adolescentes sexualmente activos; (2) incentivar o treino e as formas de ultrapassar barreiras
para a futura utilização do preservativo nos adolescentes abstinentes para as relações sexuais
e aumentar o seu uso nos sexualmente activos; e (3) atrasar o início da actividade sexual e,
como consequência, reduzir a probabilidade de uma gravidez e de outros resultados
negativos, como a infecção pelo VIH/ SIDA e outras ISTs entre os alunos. Uma análise
detalhada aos tópicos tratados por nível de ensino permite realçar alguns aspectos finais a ter
em consideração na educação sexual no futuro, para tornar os programas mais
compreensivos: clarificar (reforçando a principal mensagem que a maior parte dos
professores investigados veicularam nos seus projectos) que o valor subjacente à educação
sexual é promover o atraso das relações sexuais enquanto se ensinam práticas de sexo
seguro, isto significa, atrasar as relações sexuais entre os adolescentes que ainda não
experimentaram sexo e melhorar o uso da contracepção e do preservativo nos que são
sexualmente activos; proporcionar condições para que os alunos de todos os níveis de ensino
(não só os do 3º ciclo) desenvolvam competências interpessoais e de comunicação,
nomeadamente na interacção com o(a) namorado(a) e os pais; proporcionar condições para
que os alunos, conscientes da regulação pessoal e social da sexualidade e trabalhem o
“erótico” e o “prazer sexual” de uma forma culturalmente informada e estritamente
adequada à idade e género, dentro de uma visão holística da sexualidade (visão ampla e
positiva) que contemple os estilos de vida e as condições de vida;
6.Os professores utilizaram três tipos de métodos de ensino na educação sexual: métodos
expositivos; métodos alternativos à exposição e métodos de aprendizagem baseados na
experiência empírica. As principais técnicas usadas no método expositivo foram: caixa de
perguntas anónimas ou brainstorming (74,7%); visionamento de filmes seguidos de debate
(87,4%); exploração de transparências ou slides em diálogo turma (81,6%); assistir a
conferências e seminários (71,3%) e elaboração de página Web informativa (1,1%). Os
métodos alternativos à exposição foram utilizados para a substituir totalmente (como
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estratégias isoladas para tratar factualmente temas de uma maneira mais lúdica e activa do
que o método expositivo o permitiria) ou para reforçar a exposição e incluíram: estudos de
caso; procura de informação; grupos de estudo; grupos de investigação e demonstrações. As
maiores abordagens de aprendizagem baseada na experiência empírica (aprendizagem
experiencial) foram: o role playing, observação activa, tarefas escritas e projectos de
aprendizagem orientados para a acção (action learning projects). As experiências de acção
narradas incluiram a educação dos colegas fazendo a orientação de sessões sobre tópicos de
saúde sexual e reprodutiva como “professores monitores” (27,6%); a concepção e
apresentação de cartazes, autocolantes e notícias para os jornais (28,7%) com a
intencionalidade de fazer surgir um produto final para partilhar com os colegas o que
consideravam que tinham aprendido de mais importante na ES; organização e/ou realização
de teatros ou filmes (11,5%), realização de jogos tradicionais e peddy paper (4,6%) e jogos
interactivos ou programas de rádio (8,0%) e agirem como catalizadores de mudanças nos
colegas (e nos pais) através da realização de entrevistas;
7.Os colaboradores participaram mais frequentemente na educação sexual dos alunos fazendo
workshops, seminários ou palestras (71,3%) e oferecendo material didáctico (especialmente
as instituições) (72,4%). Os pais colaboraram muito pouco na planificação ou implementação
da ES.

Objectivo 2: Investigar a avaliação que os professores e médicos/ psicólogos fazem sobre os
alunos nesses projectos ou actividades, a nível do seu tipo de participação e competência
de acção (aumento de conhecimento sobre os problemas de saúde sexual individuais e
comunitários, comprometimento e experiências de acção)
1.Quando as actividades foram centradas exclusivamente na disciplina, as mudanças mais
referidas foram a nível do conhecimento (94,4%) e da participação (72,2%); quando foram
centradas nas disciplinas e noutras actividades extracurriculares às duas mudanças
anteriores acresceram a intenção de usar o preservativo (85,2%) e a intenção de iniciar
diálogos com o(a) parceiro(a) sobre sexo seguro (77,8%); quando o âmbito foi a Formação
Cívica, às quatro evidências de mudança anteriores acresceu começar a falar mais
facilmente sobre sexualidade com os amigos e professores; na Área de Projecto ou Área –
Escola, aos cinco tipo de mudanças positivas anteriores nos alunos ainda se acrescentou
melhorar o respeito pelas diferenças (86,7%); no GAA as evidências de mudança notaram-se
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fundamentalmente a nível do conhecimento (100%), participação (88,2%), respeito pelas
diferenças (70,6%) e intenção de usar o preservativo (64,7%) e iniciar diálogos com o(a)
parceiro(a) sobre sexo seguro (64,7%);
2.Os projectos orientados para a acção e participação resultaram geralmente de uma visão dos
alunos para educar os colegas mais novos ou da mesma idade sobre a saúde sexual e
reprodutiva ou para se educarem a si próprios;
3.O comprometimento dos alunos com a promoção da saúde sexual manifestou-se apenas
quando foram realizadas acções; nem todos os professores que descreveram acções
consideram os seus alunos comprometidos com comportamentos sexuais saudáveis; os
comportamentos sexuais saudáveis com que estes alunos se sentiram mais vezes
comprometidos foi com o uso do preservativo para a prevenção de DSTs (23,0%), falar com
o(a) parceiro(a) sobre sexo mais seguro (23,0%) e falar com os colegas sobre a promoção da
saúde sexual (23,0%); os professores referiram menos que os alunos se sentiram
comprometidos com o uso do preservativo, em simultâneo para a prevenção de DSTs e de
uma gravidez não desejada (9,2%), do uso da pílula para a prevenção de uma gravidez não
desejada (6,9%) e de tentar melhorar o diálogo com os pais para falar de sexualidade (4,6%);
4.Há um baixo grau de participação dos alunos durante todas as fases dos projectos/
actividades, com especial incidência nas fases de escolha dos problemas/ temas, aspectos
do tema e da avaliação; a maior parte destes projectos não promovem o desenvolvimento de
visões nos alunos e as experiências de acção.

Objectivo 3: Analisar quais foram para os professores as evidências de mudança nas atitudes,
comportamentos ou conhecimentos dos pais, professores e auxiliares de acção educativa
como consequência da educação sexual na comunidade escolar
1.Os pais envolvidos aumentaram a aceitação da educação sexual na escola (34,5%),
diminuíram o medo de que a educação sexual fosse um incentivo ao início das relações
sexuais (29,9%) e tornou-se mais fácil para os pais falar com os professores sobre
sexualidade (27,6%);
2.A principal mudança que ocorreu nos professores foi começarem a falar entre eles sobre
sexualidade e educação sexual (28,7%) e, de um modo geral, sentirem-se mais à vontade
para falar sobre sexualidade em qualquer situação (28,7%);
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Objectivo 4: Investigar os dilemas e barreiras enfrentados pelos professores durante a
implementação da educação sexual na comunidade escolar
1.As barreiras enfrentados pelos professores incluíram: mitos e medos dos pais; mitos e medos
dos alunos; preocupações dos professores face aos pais; preocupações dos professores face
aos alunos; preocupações dos professores face a si próprios e preocupações dos professores
face à definição da estratégia pedagógica;
2.Os dilemas vividos pelos professores relacionam-se com: os projectos de educação sexual; as
questões ou problemas dos alunos e o facto da educação sexual poder ser prejudicial para os
alunos.

Objectivo 5: Conhecer as visões dos professores e médicos ou psicólogos em relação à
implementação da educação sexual na escola no futuro
1.Os professores consideraram que seria desejável tratar-se os seguintes temas e tópicos por
nível de escolaridade:
- sexualidade e educação sexual (no 3º ciclo e secundário);
-despertar da maturidade sexual: as mudanças corporais e na vivência e expressão dos
afectos na puberdade e a anatomia e fisiologia do sistema reprodutor (antes e no 3º ciclo);
trabalhar o auto-erotismo (masturbação), a aceitação da imagem corporal, os papéis de
género e fenómenos de discriminação social baseados nos papéis de género e o conceito de
orientação sexual e clarificação de valores (3º ciclo e secundário);
- desenvolvimento de competências interpessoais e de comunicação: aprender a falar com os
pais sobre os problemas das relações com os amigos e amorosas e sobre sexo e aprender a
ponderar as consequências de ser sexualmente activo (todos os níveis de ensino);
desenvolver competências pessoais e sociais sem actividades específicas, aprender onde e
como adquirir contraceptivos, aprender a falar com o(a) namorado(a) sobre prevenção da
gravidez e DSTs e aprender a lidar com a pressão e a pressão para ter sexo (3º ciclo e
secundário);
- relações interpessoais: a amizade, o amor, paixão e sedução (todos os níveis); a fidelidade e
honestidade como valores que protegem as relações (3º ciclo e secundário); os vários
modelos familiares e as várias relações de parentesco como casamento, coabitação, relações
pré-matrimoniais e divórcio, as relações extra-matrimoniais/ adultério e a poligamia em
diferentes momentos históricos, sociedades e grupos (secundário);
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- comportamento sexual: virgindade, castidade e o celibato (3º ciclo e secundário), as zonas
erógenas e resposta sexual, travestismo, transsexualidade e técnicas de mudança de sexo
(secundário);
- na fertilidade humana, deveria tratar-se a fecundação, gravidez e parto (todos os níveis de
ensino); o desenvolvimento embrionário e fetal e os cuidados necessários durante a gravidez,
o parto e a amamentação (3º ciclo e secundário) e a infertilidade e as técnicas de reprodução
medicamente assistida (secundário);
- sexualidade e reprodução: contracepção e planeamento familia, causa e consequências da
gravidez na adolescência e como é feito um aborto, leis e clarificação de valores (3º ciclo e
secundário); leis da adopção e a clarificação de valores sobre ela (secundário);
- saúde sexual : meios de transmissão e prevenção do VIH/ SIDA e aprender a saber o que
fazer se o aluno ou um amigo sofrer abuso sexual (todos os níveis de ensino); conhecer os
meios de transmissão e de prevenção de outras DSTs, como colocar o preservativo, saber
onde fazer o teste para o VIH/SIDA e outras DSTs, prevenção da prostituição e clarificação de
valores (64,4%), pornografia e erotismo, informar onde recorrer para resolver problemas de
saúde sexual (3º ciclo e secundário), disfunções sexuais e terapias sexuais e variações no
comportamento sexual (secundário);
- As posições de coito, as práticas sexuais e estimulantes sexuais, foram consideradas pela
maior parte dos professores aspectos que não deverão ser tratado em nenhum nível de
ensino;
2.Os professores consideraram que os projectos de educação sexual deverão incluir turmas de
vários anos (92,0%) e durar um período todos os anos lectivos (51,7%) ou um período
durante todos os anos lectivos com um GAA durante todo o ano, pelo menos durante alguns
dias por semana (20,7%); esse projecto deveria ser integrado nas áreas curriculares
disciplinares (89,6%); nas actividades de enriquecimento do currículo (conferências e mesas
redondas) (94,2%), na Formação Cívica (57,5%), na Área de Projecto (29,9%), no GAA
(21,8%) e ser explícito no Projecto Curricular de Turma (67,8%). Na opinião da maior parte
dos professores (72,9%) as sessões de educação sexual deverão ter alunos de ambos os
sexos e 24, 7% dos professores considerou que algumas sessões deverão ter alunos só do
mesmo sexo. A maior parte dos professores (84,5%) considerou que os pais terão que ser
informados sobre a educação sexual mas não terão que dar permissão para que os filhos
participem nela;
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3.As actividades que deverão ser privilegiadas para que os alunos se tornem capazes de
resolver problemas relacionados com a sexualidade são as seguintes: organização de
palestras sobre a prevenção primária da SIDA e de outras DSTs (95,4%); organização de
palestras sobre os métodos contraceptivos (94,3%); organização de palestras para pais
(31,0%); educação de pares (27,6%) e preparação de visitas de estudo ao Centro de Saúde
(2,3%);
4.As co-parcerias que os professores consideram útil estabelecer e o tipo de colaboração
esperada é muito semelhante à que tem vindo a ser utilizada pelos professores; isto pode
significar que eles estão satisfeitos com a dinâmica de trabalho criada a este nível e a acham
eficaz. No envolvimento dos pais, o desejo para o futuro é claramente conseguir atingir os
objectivos que já se propuseram no passado.
b)”Percepções dos professores e dos médicos ou psicólogos que com eles colaboraram na
educação sexual sobre a sexualidade dos adolescentes e alguns aspectos da sexualidade que
têm dominado a política nacional Portuguesa e os meios de comunicação de massa”

Objectivo 1: Analisar as percepções dos professores e médicos/ psicólogos sobre as atitudes,
valores e comportamentos dos adolescentes nas relações interpessoais/igualdade entre
os sexos, no desenvolvimento psico-sexual na puberdade e no namoro na adolescência
Relativamente ao primeiro objectivo deste estudo os resultados obtidos permitiram
concluir que em relação:
1.à igualdade entre os sexos:
-apenas 25,3% dos professores considerou que não há diferenças de género entre os rapazes e
as raparigas, pois tudo é partilhado quer na vida familiar, quer na escola ou sociedade. Para
os outros professores embora os estereótipos de género tradicionais se tenham vindo a
esbater, ainda há evidências de que se mantêm na adolescência;
2.ao desenvolvimento psico-sexual na puberdade:
-para a maior parte dos professores há ansiedade provocada pelas mudanças do corpo e pela
imagem corporal (97,7%) e ansiedades menstruais (95,4%);
-por vezes surgem problemas relacionados com a clarificação da identidade de género e com a
clarificação da orientação sexual (37,9%) que também foram referidos pelos médicos e
psicólogos nas suas consultas.
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- para a maior parte dos professores há o despertar do auto-erotismo sendo a masturbação para
muitos adolescentes o principal comportamento sexual (89,7%) que co-existe com
sentimentos de culpa e ansiedade, parcialmente por causa da ignorância e parcialmente por
causa da contínua proibição por algumas religiões (49,4%);
-para cerca de 90,0% dos professores surge o despertar do hetero-erotismo: o desejo de ter o
primeiro namorada(o), de dar o primeiro beijo e ter fantasias sexuais e pensar em sexo;
-todos os professores consideraram que há conflitos inter-pessoais característicos da puberdade,
tais como: relações mais tensas com os pais e tensões em relação ao sexo oposto por causa
da possibilidade de haver atracção sexual;
-para (96,6%) dos professores os adolescentes no 3º ciclo comportam-se essencialmente como
acham que os amigos esperam que se portem e no ensino secundário os alunos já são mais
autónomos das normas do grupo;
3.ao namoro:
-para cerca de 90% dos professores a maior parte dos adolescentes no 3º ciclo namora sem
intimidade sexual e no secundário namoram com maior compromisso e com mais intimidade
sexual mas sem chegar à relação sexual; quem inicia geralmente o namoro é o rapaz e há
diferenças de género em relação a quem influencia o adolescente na escolha do(a)
namorado(a); nas expectativas face às atitudes e comportamento sexual no namoro e nas
expectativas face às relações sexuais no namoro;
-quando os adolescentes começam a ter relações sexuais o seu comportamento e atitudes
apresenta, na opinião dos professores, diferenças de género: a maior parte dos rapazes tem
relações sexuais quando a relação é estável, independentemente da idade (64,4%) e as
raparigas quando são jovens adultas e a relação é estável (35,6%) ou quando a relação é
estável independentemente da idade (63,2%); a maior parte dos rapazes sofre pressão para
ter sexo dos amigos do mesmo sexo (95,4%) e dos meios de comunicação de massa (52,8%)
e quase todos pensam que o homem tem necessidade de ter relações sexuais com mais
frequência que a mulher (73,6%) e as raparigas sofrem pressão para ter sexo do namorado
(93,1%) e dos meios de comunicação de massa (52,9%) e, tal como os rapazes, quase todas
pensam que o homem tem necessidade de ter relações sexuais com mais frequência que a
mulher (73,6%);
-segundo a percepção da maior parte dos professores no fim do 3º ciclo menos de 10% dos
alunos é sexualmente activa; no fim do ensino secundário 44,8% considerou que entre 10% a
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24% dos alunos era sexualmente activa e 27,6% dos professores considerou que eram
sexualmente activos entre 25% a 50% dos alunos.

Objectivo 2: Conhecer qual é a opinião dos professores e médicos/ psicólogos sobre o
conhecimento, atitudes valores e comportamentos dos adolescentes face à contracepção
e à prevenção do VIH/SIDA e de outras doenças de transmissão sexual
Relativamente ao segundo objectivo deste estudo os resultados obtidos permitiram concluir que
em relação:
1.à contracepção na adolescência:
-para cerca de 90% dos professores os adolescentes consideram correcto utilizar métodos
contraceptivos para prevenir a gravidez na adolescência e fazer planeamento familiar; falar
sobre contracepção com o namorado(a) e as meninas esconderem dos pais que usam a
pílula e ir a consultas de planeamento familiar. No entanto, na primeira relação sexual a
maior parte dos adolescente não usa nenhum método contraceptivo (89,7%) e após a
primeira relação sexual usam o preservativo (46,0%) ou a pílula e preservativo em simultâneo
(41,4%) e consideram que a contracepção é mais da responsabilidade da menina, porque a
pílula é o método mais seguro e é ela que a toma (82,8%);
-em caso de gravidez na adolescência as reacções sociais são, na opinião da maior parte dos
professores, discriminatórias para a rapariga;
-os professores referiram várias “determinantes sociais na utilização da pílula” que agem como
impedimento para a aplicação dos conhecimentos e das expectativas dos adolescentes em
práticas de prevenção da gravidez na adolescência: medo que os pais descubram que
tomam a pílula; vergonha de ir à consulta jovem ou de planeamento familiar ao seu Centro
de Saúde, com medo de serem reconhecidas e avaliadas negativamente pelos vizinhos e
amigos por serem ou estarem a pensar ser sexualmente activas; vergonha de ir comprar a
pílula; diferenças de género na responsabilidade pela contracepção; e as expectativas do
papel de género trazidas para um encontro;
2.à prevenção da infecção pelo VIH/ SIDA
-segundo a percepção de cerca de 90% dos professores os adolescentes consideram que é
correcto na sua idade utilizar o preservativo durante o namoro, falar sobre sexo seguro com
o(a) namorado(a) e não esconder que usam o preservativo. Na prática, o preservativo é o
método contraceptivo que mais usam, geralmente usam-no para prevenção de DSTs, mas na
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primeira relação sexual não o usam (88,5%);
-segundo 71,3% dos professores, os adolescentes consideram que a responsabilidade da
prevenção das DSTs é mais do rapaz, porque o preservativo é o método mais seguro e é ele
que o usa;
-para a maior parte dos professores há diferenças de género nas razões para os adolescentes
não andarem sempre com o preservativo. Além disso, os professores consideraram que
muitas vezes quer os rapazes quer as raparigas não trazem consigo os preservativos porque
não ponderam as consequências da sua não utilização (89,7% e 88,5% respectivamente);
-segundo a maior parte dos professores a maior preocupação para ambos os sexos é a gravidez
não desejada (69,0%). Na voz dos médicos, a maior preocupação é também a gravidez não
desejada.

Objectivo 3: Investigar as percepções dos professores e médicos/ psicólogos sobre as atitudes,
valores e comportamentos dos adolescentes face a alguns assuntos relacionados com a
sexualidade que têm dominado a política nacional Portuguesa, tal como, a
homossexualidade, o aborto, a prostituição, o assédio sexual e a pedofilia e outras parafilias
Relativamente ao terceiro objectivo os resultados obtidos permitiram concluir que em relação:
1.à homossexualidade:
-vários médicos e psicólogas identificaram ansiedade em alguns adolescentes nas suas
consultas por terem medo de possuírem uma orientação homossexual por sentirem algum
tipo de prazer com pessoas do mesmo sexo, enquanto experienciam uma sociedade
tendencialmente homofóbica;
-segundo a percepção dos professores a maior parte dos rapazes (94,3%) e das raparigas
(80,5%) discrimina os homossexuais;
2.à interrupção voluntária da gravidez:
-a maior parte dos professores tinha a percepção que os alunos achavam globalmente imoral
ou errada a interrupção voluntária da gravidez (79,3%); dos professores que deram a sua
opinião pessoal sobre a IVG, 74,6% também a achava imoral ou errada;
-a percepção que a maior parte dos médicos teve sobre o que os Portugueses pensam sobre a
IVG foi semelhante à dos professores;
3.ao erotismo e pornografia:
-A maior parte dos professores considerou que o erotismo é aceitável embora não aceitem a
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pornografia; sempre que os alunos forem encontrados com pornografia não devem ser
punidos, mas utilizar o momento para os educar (96,6%), embora os adolescentes devam
ser desmotivados para procurar revistas, filmes ou sites de pornografia;
-segundo os professores os adolescentes procuram a pornografia, mais os rapazes do que as
raparigas, por curiosidade (43,7%), mas principalmente, como uma fonte de informação
sobre sexualidade (92,0%);
4.à prostituição:
-segundo 94,3% dos professores é discriminada pelos alunos, no entanto, segundo os médicos
ainda há casos de adolescentes que, apesar de terem relações sexuais com as suas
namoradas, também recorrem à prostituição. Todos enfatizaram a necessidade dos
projectos de educação sexual falarem da prevenção incluindo a prostituição;
5.à prevenção do abuso sexual de menores:
-de acordo com as percepções dos professores sobre o que os adolescentes pensam sobre o
assunto, a prevenção do abuso sexual de menores deve incluir o tipo de condutas físicas e de
exploração sexual que aí podem ocorrer, a falsa crença “que se algum menor à nossa volta
sofrer abuso nós percebemos”, os falsos mitos relacionados com as características do
agressor, as técnicas usadas pelos agressores e as reacções da vítima ao abuso;
-quer os médicos quer os professores salientaram a necessidade de se trabalhar a prevenção
do abuso sexual na comunidade escolar;
6.ao assédio sexual:
-aproximadamente 90% dos professores considerou que muitas vezes as pessoas confundem
sedução com assédio sexual e quando é realmente assédio geralmente as pessoas não
denunciam com medo de retaliações; em Portugal há vários casos de assédio sexual no
local de trabalho, do chefe para a empregada (vítima);
-nas Universidades há vários casos de assédio de professores para alunas, pedindo favores
sexuais em troca de boas notas, passar na disciplina ou de entrar como docente na
universidade (26,4%);
-nas escolas secundárias o assédio é pouco frequente e quando existe é mais sedução de alunas
para professores do que vice-versa (13,8%).

701

Objectivo 4: Investigar a percepção dos professores e dos médicos/ psicólogos sobre as
atitudes, valores e comportamentos dos Portugueses face a alguns problemas sexuais
discutidos actualmente nos meios de comunicação de massa, tais como, as disfunções
sexuais e terapias associadas
Segundo a percepção dos professores em Portugal a procura de ajuda para resolver
problemas associados a disfunções sexuais não é frequente a não ser quando a situação já é
muito prolongada; 85,1% referiu que geralmente os homens e as mulheres escondem do
parceiro essa situação enquanto é possível, 82,8% considerou que os homens só procuram
ajuda médica quando a situação já é muito prolongada e está a colocar em perigo a relação
amorosa e as mulheres procuram a ajuda da ginecologista nas consultas de rotina.

Objectivo 5: Investigar como é que os professores e os médicos/ psicólogos percepcionam o
sistema de apoio à saúde sexual dos adolescentes e o sexto objectivo foi conhecer as
suas percepções sobre os principais dilemas sexuais dos adolescentes
1.Na opinião dos professores, os dilemas sexuais dos adolescentes Portugueses são: “quando
está certo ter a primeira relação sexual” (97,7%); se “deve ou não falar sobre sexo seguro
com o(a) parceiro(a)” (87,4%) e se “deve ou não correr de risco de trazer contraceptivos para
casa” (88,5%); “se deve ou não ter relações sexuais para não perder o namorado” (31,0%);
“se vai conseguir entrar para a universidade e arranjar o primeiro emprego” (9,2%); “se vai
conseguir ser aceite pelo grupo e estar integrado” (8,0%) e os “conflitos com os pais” (8,0%);
2.Segundo a percepção de mais de 70% dos professores o sistema de apoio à saúde sexual dos
adolescentes era constituído pelas pessoas com quem os adolescentes conversam sobre
sexo, contracepção e problemas das relações amorosas e as fontes a que recorrem são:
-os amigos do mesmo sexo, os professores e os técnicos de saúde (médicos e enfermeiros);
-panfletos, biblioteca – livros e filmes e Internet;
-oitenta e cinco por cento dos professores pensava que os alunos não recorriam aos serviços
de saúde sexual. Nos poucos alunos que recorrem as esses serviços, os professores achavam
que recorrem à Consulta Jovem nos Centros de Saúde (85,1%), ao Gabinete de Atendimento
a Alunos na Escola (31,0%), à Consulta Jovem no IPJ (21,8%) e às Linhas Telefónicas de
Ajuda (5,7%);
-segundo os médicos os principais objectivos que levam os adolescentes à Consulta Jovem são
começar a fazer planeamento familiar, tirar dúvidas sobre prevenção de infecções de
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transmissão sexual e procurar ajuda quando engravidam sem o desejar; alguns médicos
também falaram das barreiras que os adolescentes enfrentam para aceder a esta Consulta
Jovem, nomeadamente, o medo de serem vistas por alguém conhecido, medo que os pais
descubram ou medo que o médico recrimine.

Objectivo 7: Analisar as associações entre as opções metodológicas desses educadores e as
suas concepções sobre sexualidade dos jovens
Os resultados obtidos na associação entre as opções metodológicas dos educadores em
ES e as suas concepções sobre a sexualidade dos adolescentes permitiram tirar as seguintes
conclusões:
-é necessário criar condições para que alunos e professores identifiquem os estereótipos de
género na sociedade, ou mais especificamente, do “machismo” na sala de aula, e criem
visões para desenvolver acções futuras que visem clarificar a sua construção pessoal da
identidade e papéis de género e trabalhar as condições de vida e estilos de vida de maneira a
ultrapassar este problema;
-na área do desenvolvimento psico-sexual na educação sexual só é necessário criar condições
nas escolas para que os professores coloquem em prática as suas visões e melhorem a sua
preparação nos tópicos em que sentem mais dificuldades;
-a realidade percepcionada pelos professores sobre as expectativas dos adolescentes sobre o
namoro e a forma como namoram chama a atenção para três factores chave relacionados
com o namoro na adolescência a incluir na educação sexual, que foram muito pouco focados
nas actividades dos projectos de educação sexual: razões por que os adolescentes não agem
de acordo com as expectativas que têm; análise crítica das fontes de pressão identificadas no
sentido de promover atitudes e comportamentos sexuais saudáveis e debater o que é a
amizade, o amor, a paixão e a sedução nas relações interpessoais;
-a falta da dimensão do prazer na educação sexual, já referida a propósito da puberdade, pode
ser operacionalizada como uma barreira que impede os adolescentes de aplicarem o que
aprendem na educação sexual de maneira a viverem a vida sexual de acordo com as suas
expectativas. Uma segunda barreira que emerge é a pressão exercida pelos meios de
comunicação de massa; a análise de anúncios, filmes (novelas) e programas da televisão
apenas foi referida por 32,2% dos professores deste estudo como actividades incluídas na
educação sexual e nunca foi incluída como um tópico a tratar ou um objectivo a atingir; este
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aspecto também deve ser incluído na futura formação de professores;
-de acordo com a percepção dos professores há um hiato entre o que os adolescentes acham
correcto sobre a contracepção na adolescência e o que na realidade acontece. A primeira
questão central na contracepção na adolescência de acordo com os resultados deste estudo
é a primeira relação sexual. A segunda questão central é trabalhar as determinantes sociais
referidas por professores e médicos que condicionam a utilização da pílula pelas meninas. O
grande desafio que se coloca nesta área é a contracepção na primeira relação sexual e criar
condições para que os alunos realizem acções que trabalhem as determinantes sociais da
utilização da pílula acima assinaladas;
-tal como na prevenção da gravidez não desejada, este estudo mostrou que de acordo com a
percepção dos professores, também há um hiato entre o que os adolescentes acham
correcto sobre a prevenção de DSTs na adolescência e o que na realidade acontece. O
grande dilema colocou-se em quem tem a responsabilidade da prevenção de DSTs. Os
professores identificaram um conjunto de determinantes pessoais e sociais diferenciadas por
género, que condicionam a utilização do preservativo. Nos rapazes foi fundamentalmente não
quererem que pareça que a relação sexual não foi espontânea mas planeada e não
ponderarem as consequências da não utilização do preservativo, enquanto nas meninas a
essas duas determinantes acrescem outras, tais como, medo que o parceiro pense que ela é
sexualmente muito experiente, medo que os pais encontrem os preservativos e vergonha de
os ir comprar. Tal como para a contracepção, o grande desafio que se coloca nesta área é a
utilização do preservativo na primeira relação sexual e criar condições para que os alunos
realizem acções que trabalhem as determinantes pessoais e sociais da utilização do
preservativo acima assinaladas;
-nos projectos de educação sexual no futuro, os alunos do 3º ciclo e do ensino secundário
deveriam compreender o que é a orientação sexual e clarificar os seus valores pessoais sobre
a homossexualidade;
-a maior parte dos professores achou que os alunos consideram a interrupção voluntária da
gravidez imoral e errada; na educação sexual os professores referiram muito poucas vezes
tópicos relacionados com o aborto. Como a proposta de um novo referendo sobre a
despenalização da interrupção voluntária da gravidez continua a ser colocada na Assembleia
da república, esta é também uma área em que a escola deve educar;
-na educação sexual no futuro, 64,4% dos professores considerou que se deveria falar da
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prostituição em relação à prevenção e à clarificação de valores;
-a pornografia é procurada mais pelos rapazes do que pelas raparigas; na educação sexual
realizada, a clarificação da atitude pessoal sobre a pornografia e o erotismo foi tratada por
um número muito reduzido de professores. No futuro os professores acham que esse tema
deve ser focado no 3º ciclo e no secundário;
-considerando os aspectos relacionados com o abuso sexual em que há falta de conhecimento e
falsos mitos que podem dificultar a prevenção, é importante criar condições nas escolar para
que os alunos façam uma aprendizagem orientada para acção neste domínio específico
visando especialmente a criação de um sistema de suporte das crianças em risco;
-vários professores e médicos referiram que é importante tratar o tema “disfunções sexuais”
com os jovens adultos como última hipótese de os encontrar no ensino formal, uma vez que
consideram um tema mais adequado à educação sexual de adultos; no entanto, em termos
de prevenção, a Linhas Orientadoras Nacionais referem o seu tratamento ainda dentro do
ensino secundário;
-os programas de formação, quer sejam formação inicial ou contínua, necessitam proporcionar,
além do conteúdo apropriado e metodologias de ensino activas, oportunidades para os
professores discutirem e se possível praticarem as qualidades de ensino e competências que
são válidas para os professores e para as pessoas jovens que ensinam. Neste sentido, uma
boa metodologia é organizar a formação de professores numa aprendizagem orientada para a
acção e participação.
B)No segundo estudo “Mudança nas concepções e práticas dos professores durante a
implementação da educação sexual orientada para a acção e participação” foram
definidos cinco objectivos que também serão recordados como foco organizador das
conclusões.

Objectivo 1: Conhecer como evoluíram as condições que os professores tinham nas suas escolas
para implementar a metodologia S- IVAM na educação sexual
No primeiro objectivo formulado para esta investigação os resultados mostram que
relativamente:
1.à evolução das formas de integração da ES:
-quando no primeiro ano o projecto JSEA foi integrado na Formação Cívica ou na Área Escola,
no segundo ano a Formação Cívica foi substituída pela Área de Projecto, Ciências Naturais e
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actividades extracurriculares e a Área - Escola (como acabou) foi substituída por algumas
aulas de várias disciplinas;
-quando no primeiro ano do projecto foi realizado na Formação Cívica e na Área de Projecto em
simultâneo ou só na Área de Projecto, no segundo ano as escolas mantiveram as mesmas
formas de integração mas realizaram actividades extracurriculares (quando os professores
que fizeram formação deixaram de leccionar essas áreas transferiram o projecto para as
suas disciplinas);
-quando o projecto JSEA foi integrado no GAA e em simultâneo noutras áreas curriculares
disciplinares e não disciplinares (Formação Cívica e Área de Projecto), no segundo ano as
escolas que continuaram mantiveram as mesmas formas de integração mas não utilizaram
o GAA;
2.à selecção da população alvo no primeiro ano do projecto JSEA:
-no 7º ano foi porque é o início do 3º ciclo e os alunos mostraram interesse em participar (26,6%
das escolas), no 8º ano porque os alunos nesta idade têm muitas preocupações sobre a
sexualidade e não têm nenhum tipo de suporte, excepto na disciplina de Ciências Naturais
que pode colaborar no projecto (20,0% das escolas) ou porque são os alunos que frequentam
mais assiduamente o GAA e os alunos que quiseram participar (6,6%); no 9º ano porque é o
fim da escolaridade obrigatória e os alunos mostraram interesse em participar (20,0%); numa
turma de cada ano do 3º ciclo porque se pode testar a eficácia dos diferentes temas do
projecto (13,3%); e nos 10º, 11º e 12º anos porque são algumas das turmas dos professores
em formação que mostraram interesse em ter educação sexual (26,7%);
3.às co-parcerias estabelecidas pelas escolas no âmbito do projecto JSEA:
-das escolas que já tinham tido a colaboração de médicos antes deste projecto (75,0%), 41,7%
voltou a ter a participação de médicos e 16,7% não pediu a colaboração de médicos mas de
psicólogos. Não foi pedida colaboração pela escola para este projecto aos médicos que
davam apoio nos GAA (16,7% das escola);
-o envolvimento dos médicos, enfermeiras e psicólogos no projecto JSEA não foi muito diferente
do que tradicionalmente era estabelecido na ES, mas foi diferente de escola para escola em
função das visões dos alunos: receber os alunos numa visita de estudo no Centro de Saúde
depois deles terem desenvolvido visões para ultrapassar as determinantes sociais que
dificultavam o seu acesso à Consulta Jovem; fazer workshops para os alunos e participar em
mesas redondas para pais, como consequências das visões criadas pelos alunos;
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- a outra colaboração nos projectos foi a nível da oferta de materiais pela Comissão Nacional de
Luta Contra a SIDA (13,3% das escolas) e pela Rede Nacional de Escolas Promotoras de
Saúde no âmbito da dinâmica já anteriormente criada na escola (26,7% das escolas);
4.ao envolvimento dos pais:
-todas as escolas informaram os pais sobre a realização e metodologia do projecto JSEA através
do representante da Associação de Pais, presente no Conselho Pedagógico da escola, ou do
Director de Turma, mas não lhes foi pedida permissão para que os alunos participassem. Em
40% das escolas houve sessões para pais realizadas como experiências de acção dos alunos.

Objectivo 2: Analisar como evoluiu a competência de acção dos professores (conhecimentos e
insights, comprometimento, visões e experiências de acção) para implementar projectos
de educação sexual orientados para a acção e participação
No que respeita ao segundo objectivo os resultados mostram que relativamente:
1.à evolução das visões dos professores sobre os temas ou problemas dos projectos de ES:
-as expectativas dos professores sobre os temas que iriam ser seleccionados no primeiro ano
pelos alunos do 3º ciclo foram: o namoro (66,7% das escolas), paixão, amor e a amizade
(33,3%), a primeira relação sexual (53,3%), comportamento sexual (20,0%) a prevenção da
gravidez na adolescência e métodos contraceptivos (93,3%), e prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis (80,0%), pedofilia (6,7%);
-os temas ou tópicos escolhidos pelos alunos estavam principalmente relacionados com o
comportamento sexual (40,0% das escolas), o namoro (40,0%), amizade (6,7%),
homossexualidade (20,0%), a primeira relação sexual (46,7%), prevenção da gravidez na
adolescência e métodos contraceptivos (73,3%), fertilidade humana (6,7%), prevenção de
doenças sexualmente transmissíveis (60,0%), pedofilia (6,7%), sexualidade dos adultos
(6,7%), aborto (6,7%);
-os temas tratados na interacção no website Jovens Saudáveis em Acção foram a apresentação
dos alunos, escola e comunidade no website (100% das escolas), o tema “Sexualidades e
Educação Sexual” (100%), o “Despertar da maturidade sexual” (33,3%), a “Fertilidade
humana” (6,7%), o “Amor, intimidade, comunicação e comportamento sexual” (6,7%), a
homossexualidade (20,0%), o “diálogo com os pais sobre a sexualidade dos adolescentes
(40,0%); as relações interpessoais e amizade (13,3%); o namoro (33,3%), a primeira relação
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sexual (46,7%); a Consulta Jovem no Centro de Saúde (13,3%); os métodos contraceptivos
(53,3%), pílula de emergência (13,3%) e aborto (6,7%), disfunções sexuais (6,7%), parafilias
(6,7%);
-as conclusões anteriores permitiram afirmar que tal como no estudo exploratório (estudo 1),
este grupo de participantes realizou os projectos de educação sexual com uma “abordagem
compreensiva” orientada para a acção e participação dos alunos, onde os alunos depois de
terem debatido os conceitos e âmbito da “sexualidade e educação sexual”, como sugerido
pelos professores, organizaram os seus projectos com uma sequência de temas ou tópicos
diferentes, dependendo dos problemas que tinham interesse em resolver;
-os conceitos holístico de saúde e de determinantes sociais da saúde foram desenvolvidos pelos
professores desde o início da formação. A ideia criada pelos professores sobre a saúde
sexual, a partir das suas experiências pessoais, incluiu o bem-estar biológico, afectivo,
psicológico, social, cultural e ético em todas as questões relacionadas com o sistema
reprodutivo e a capacidade de viver uma vida sexual satisfatória;
-as narrativas da resolução de problemas descritas pelos professores para distinguir acções
orientadas para os estilos de vida e as condições de vida por eles realizadas chamou a
atenção para os seguintes factos: (1) as causas do problema sobre as quais se tem que
actuar na escola ou a partir da escola são muitas vezes externas à própria escola; (2) em
muitas situações de saúde sexual e reprodutiva só se contribui para a resolução do problema
desenvolvendo acções colectivas (professor, assistente social e alunos envolvidos) orientadas
para a mudança das condições de vida (e.g., a família como a determinante social da saúde
do aluno); (3) os grupos de suporte na comunidade nunca devem ser esquecidos na tentativa
de resolução dos problemas; e (4) as condições de vida, tal como as determinantes sociais
da saúde, são as causas sobre as quais se tem que actuar “colectivamente” para resolver
uma grande parte dos problemas de saúde;
-a visão holística da saúde trabalhada durante a formação contínua de professores foi referida
pelos professores envolvidos neste projecto de investigação como uma das suas
aprendizagens fundamentais;
-a maior parte dos professores assumiu e aplicou no projecto Jovens Saudáveis em Acção (JSEA)
dois pressupostos de partida trabalhados durante a formação contínua de professores: a
visão holística de saúde e a clarificação de valores que é automaticamente trabalhada ao
aplicar uma metodologia orientada para a acção e participação dos alunos (metodologia
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IVAM);
2.às experiências de acção e metodologia S – IVAM
-os professores antes da formação já trabalhavam intuitivamente as quatro dimensões do
conhecimento orientado para a acção quando resolviam problemas realacionados com a
saúde sexual dos adolescentes;
-os professores adquiriram a capacidade de distinguir entre experiências de acção realizadas
pelos alunos (a educação de pares) e pelos professores (todas as outras descritas por eles) e
clarificaram o conceito de acção através das histórias reais que já tinham vivido;
-todos os professores foram mudando o seu comportamento numa direcção previamente
determinada durante a formação contínua: criaram condições na sua escola para que os
alunos desenvolvessem o projecto de educação sexual orientado para a acção e participação:
a)o contributo individual dos professores em formação foi, independentemente da disciplina
que leccionavam, a área curricular não disciplinar que leccionavam e/ou a disciplina;
b)as condições criadas na escola para os alunos do projecto acederem à Internet foi em
60,0% das escolas a biblioteca; uma sala de computadores na escola com poucos
computadores ligados à Internet (6,7%) ou com muitos computadores conectados à rede
WWW (46,7%) a que eles poderiam aceder sempre que o professor marcasse lá uma aula
para o projecto. No segundo ano, os alunos praticamente deixaram de poder aceder aos
computadores destas salas dentro do projecto nas escolas, excepto muito ocasionalmente;
c)as condições criadas para que os alunos publicassem o seu material online consistiram
essencialmente em fazer paragens de síntese no projecto para organizar o material para
publicar online, depois os alunos que mostravam maiores destrezas no computador
organizavam o material em Word, Excel ou Power Point que, posteriormente, era enviado
para a coordenadora do site, através do Fórum dos Alunos, para ser colocado online;
d)as condições criadas para que os alunos participassem no Fórum Alunos foram
principalmente aulas para os alunos acederem aos vários sub-fóruns do Fórum Alunos;
e)as condições criadas para que o projecto fosse orientado para a acção foram facilitadas
pela utilização, pela maior parte das escolas (66,7%), da metodologia proposta na formação e
no Kit de Actividades (S – IVAM);
f)a participação no Fórum dos Professores incluiu a elaboração e envio sistemático de Diários
de Aula por alguns professores (46,7% das escolas nos dois anos e 20,0% das escolas no
primeiro ano) através do sub-fórum Diário de Aula (Fórum dos Professores) ao investigador;
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3.ao tipo de participação dos alunos:
-o maior nível de participação dos alunos - os alunos sugerem e decidem em conjunto com o
professor – encontrou-se na selecção dos aspectos do tema a trabalhar, no desenvolvimento
de visões e na fase de acção; na maior parte das escolas (73,3%) a entrada dos alunos para o
projecto foi por sugestão do professor e decisão em conjunto com os alunos;
-a escolha da maior parte dos temas gerais foram por sugestão do professor e decisão em
conjunto com os alunos (54,8% dos temas) ou por sugestão e decisão dos alunos (38,7%); o
primeiro tema trabalhado foi em todas as escolas sugestão do professor e decisão em
conjunto com os alunos e os temas que faziam parte do currículo da disciplina de Ciências
Naturais, quando foram tratados, foi por decisão do professor depois de consultar os alunos;
-os aspectos do tema geral seleccionados foram em 37,5% dos temas sugeridos pelo professor e
decididos em conjunto com os alunos, em 25,0% dos temas sugeridos e decididos pelos
alunos e em 31,3% dos temas sugerido pelos alunos e decidido em conjunto com os
professores;
-a escolha das actividades a realizar na fase de investigação foram sugeridas pelo professor e
decididas em conjunto com os alunos em 62,5% dos tópicos escolhidos; sugeridas e
decididas pelos alunos em 25,0% dos casos e sugeridas e decididas em conjunto com o
professor em 6,3% dos casos;
-quando os alunos desenvolveram visões para ultrapassar o problema, em 35,0% dos casos
foram sugeridas pelos alunos que também decidiram as que deveriam ser seguidas e em
55,0% dos casos foram sugeridas pelos alunos e decididas em conjunto com os professores;
-quando os alunos planificaram e realizaram acções em 33,3% dos casos foram sugeridas e
decididas pelos alunos e em 61,1% dos casos foram sugeridas pelos alunos e decididas em
conjunto com o professor;
-no projecto, a sugestão de quem vai ser avaliado, quem vai avaliar e o que vai ser avaliado e
como vai ser avaliado foi do professor e a decisão final foi feita em conjunto com os alunos;
5.à valiação da metodologia das sessões presenciais e comprometimento dos professores com a
abordagem S – IVAM:
-a avaliação que os professores fizeram das actividades de detecção das ideias iniciais e da sua
análise foi geralmente muito positiva (82,7%): consideraram que essas actividades
promoveram o envolvimento do grupo na aprendizagem, criaram motivação e curiosidade
para aprender e permitiram que ficassem a conhecer o que realmente sabiam ou não sabiam
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antes do ensino formal;
-os professores consideraram que durante a formação houve em todos os temas alguns
momentos e/ou actividades mais interessantes, de maior cooperação e em que aumentaram
mais os seus conhecimentos;
-os professores consideraram que as aprendizagens mais importantes feitas por si próprios e
pela turma durante a formação foram feitas a nível do conteúdo, das competências pessoais
e da metodologia de ensino.

Objectivo 3: Analisar como evoluíram as competências e habilidades dos professores para
lidarem com as tecnologias de informação e comunicação (TIC) de maneira a melhorar,
nos estudantes, o seu potencial para investigar temas de saúde sexual na internet,
divulgar as suas acções de saúde sexual e começar um extenso debate nacional e
internacional com as escolas em parceria
Os resultados de aprendizagem mostraram grandes progressos nos professores quer
individualmente quer no funcionamento do grupo relativamente:
-a criarem condições para os alunos de 46,7% das escolas fazerem investigações de tópicos
relacionados com a sexualidade na Internet; todas as escolas divulgarem as suas actividades
e acções de saúde sexual no site deste projecto (nessa apresentação, todas as escolas
demonstraram dominar a fotografia digital, 46,7% fez tratamento de imagens e 80,0%
tratamentos estatísticos simples, nomeadamente a elaboração de gráficos) e todas as escolas
começaram um extenso debate nacional com as escolas em parceria (a tentativa de diálogo
internacional apenas foi feita numa escola);
-na maior parte das escolas os professores enviaram o Diário de Aula aula-a-aula e, por vezes
(33,3%), utilizaram este meio para pedir sugestões ou tirar dúvidas com a formadora; em
algumas escolas (26,7%) só alguns professores do projecto enviaram Diários de Aula, nesses
casos o coordenador do projecto tentava dar uma visão sobre os dados em falta.

Objectivo 4: Investigar se os professores foram capazes de ir criando e usando as condições
favoráveis para interagir com os professores e médicos/ psicólogos de outras escolas,
enquanto trabalhavam com problemas reais de educação sexual
Os resultados deste estudo em relacção a este objectivo mostraram que:
-os professores foram interagindo e integrando os médicos e psicólogos ou outros especialistas
externos da área da escola, de maneira a colaborarem nos projectos orientados para a acção
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e participação dos alunos na escola. Também criaram a possibilidade da interacção com
esses profissionais ser feita online através de três espaços - e-fóruns “Sexualidades e
Educação Sexual”, “Projecto Piloto de Educação Sexual online” (Fórum dos professores) e
“Sexualidades (Fórum dos alunos) - embora essa participação fosse muito reduzida;
-os professores que enviaram mensagens foram muito “visitados”, mas os visitantes não
deixaram as suas opiniões;
-no Fórum Alunos “Sexualidades” os professores criaram oportunidades durante o projecto para
os alunos tirarem dúvidas com a médica e a psicóloga online, deixando algumas aulas do
projecto para esse efeito e incentivando-os a aceder ao fórum extra-aula. A potencial
comunidade online incluiu 817 alunos participantes, destes, 108 alunos colocaram dúvidas
ou preocupações sobre saúde sexual ou reprodutiva que foram respondidas pelas psicólogas
(25,0%), pelas médicas (50,9%) e por professores de 3 escolas que responderam a 26,9%
das mensagens enviadas pelos alunos. Neste Fórum houve um número muito grande de
participantes que embora não enviando mensagens leram as mensagem escritas (4148);
este dado reforça a aprendizagem online realizada pelos alunos, tal como afirmaram os
alunos entrevistados no final do projecto que defenderam que quer o material dos projectos
de escola publicado online, quer o simples facto dos colegas lerem as suas dúvidas pessoais
e as respostas que lhes foram dadas, ajuda toda a comunidade educativa a resolver os seus
problemas pessoais, pois as dúvidas são comuns;
-houve uma grande evolução na participação dos professores online durante este projecto;
quando se compara o número de professores participantes nos fóruns acima descritos com
as suas habilidades iniciais para trabalhar com o computador deu-se uma grande evolução
neste tipo de interacção;
-a avaliação feita pelos professores sobre o site deste projecto mostra que 75,9% analisou
positivamente este tipo de interacção.

Objectivo 5: Conhecer as potencialidades e barreiras para a integração da educação sexual na
comunidade escolar durante a formação contínua de professores
1.Segundo os professores, as potencialidades da formação que facilitaram a implementação
deste projecto nas escolas relacionaram-se com três aspectos principais:
-a variedade de técnicas activas que aprenderam e o clima das sessões;
-a possibilidade de trabalho e aprendizagens comuns feitas pelos professores da mesma escola
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envolvidos no projecto e as implicações que a dinâmica das sessões teve no desenvolvimento
dos projectos na escola e na mudança do “ambiente “ da escola;
-a possibilidade de feedback avaliativo que a publicação online do material que ia sendo
produzido permitiu (tal como foi referido pelos professores e médicos) e a continuidade do
projecto, que muitas vezes só era visível para os alunos envolvidos e só se tornou visível para
a comunidade educativa em geral ou mesmo para os professores que participavam em
partes das actividades (cujo fio condutor era produzido pelos alunos), com essa publicação
(tal como foi referido pelos professores e médicos);
2.As principais barreiras mais vezes referidas pelos professores foram: a possibilidade de
continuidade do projecto na sua escola; a comunicação entre os pais e os filhos a nível da
sexualidade, nomeadamente, no cuidado a ter no material enviado para casa, na clarificação
do conceito de sexualidade com os pais e no choque entre o que se ensina em casa e na
escola; o facto dos alunos pensarem que sabem tudo sobre sexualidade tal como os pais; a
mobilidade do corpo docente; a excessiva carga curricular das disciplinas; a falta de
colaboração dos outros professores da turma que não estiveram em formação e as
incompreensões de alguns encarregados de educação ou da comunidade escolar em relação
à educação sexual. Quando se comparam as barreiras aqui apresentadas com as barreiras
descritas no estudo exploratório percebe-se que este projecto ajudou a ultrapassar um
conjunto significativo de barreiras que anteriormente eram sentidas na educação sexual na
comunidade escolar;
3.Os mitos e medos dos pais e as preocupações em relação à educação sexual identificados no
estudo exploratório como uma barreira à implementação da educação sexual continuou a
fazer-se sentir, embora numa percentagem mais reduzida de professores;
4.Os mitos e medos dos alunos identificados no primeiro estudo como uma barreira à educação
sexual deixaram de existir, excepto a nível da possibilidade de existirem conflitos entre pais e
filhos por causa dos alunos clarificarem os seus valores e conhecimento e se assumirem
como diferentes dos pais;
5.As preocupações do professor face a si próprio e face à definição da estratégia pedagógica
identificadas no estudo exploratório deixarem todas de existir, no entanto, surgiram novas
barreiras nesta área: a dificuldade de continuidade do projecto e a crença de pais e alunos de
que sabem tudo sobre sexualidade, tal como a maior parte dos professores no início desta
formação.
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C)No último estudo “Jovens saudáveis em Acção (JSEA): Projecto piloto de educação
sexual baseado na metodologia IVAM com utilização das TIC” foram definidos nove
objectivos que também serão recordados como foco organizador das conclusões.

Objectivo 1: Analisar quais eram as dimensões do conhecimento orientado para a acção dos
alunos sobre a sexualidade e como as construíram para o website do projecto
(nomeadamente, as características principais das ideias em relação aos problemas/
temas seleccionados, visões e actividades/ acções desenvolvidas)
No primeiro objectivo formulado para esta investigação os resultados mostram que
relativamente:
1.ao tema, aspectos do tema e problemas seleccionados:
-os alunos começaram por investigar as ideias da turma sobre sexualidade e educação sexual e
organizaram o material de síntese para ser publicado online. As ideias iniciais dos alunos
mostraram que a maior parte (80,0%) possuía uma visão reducionista da sexualidade e que a
visão ampla e positiva de sexualidade que incluiu a ausência de doença e o bem-estar, tal
como os estilos de vida e as condições de vida só foi descrita inicialmente por um grupo
muito reduzido de escolas (20,0%);
-selecção das actividades nos vários temas tratados incluiu geralmente as quatro dimensões do
conhecimento orientado para a acção: conhecimento sobre os efeitos do problema;
conhecimento sobre as causas; conhecimento sobre as estratégias para a mudança e
conhecimento sobre as alternativas e visões;
-opinião dos alunos sobre as manifestações da sexualidade dos jovens que observam no seu diaa-dia fizeram emergir cinco aspectos da sexualidade dos adolescentes: (1) desenvolvimento
afectivo - sexual: as mudanças na figura de apego; (2) amadurecimento sexual e a imagem
corporal; (3) resposta fisiológica face à excitação sexual; (4) orientação do desejo sexual; (5)
atitudes e comportamentos sexuais nos adolescentes;
-as causas que condicionam a sexualidade dos jovens foram analisadas a partir das mensagens
sobre sexualidade que os alunos recebem, dos carinhos e intimidades que acham correctos
em cada fase da vida e de como se sentem quando falam de intimidade. Um dos dados mais
relevantes em termos de saúde sexual, que está de acordo com a percepção dos médicos no
estudo exploratório, é que todos os adolescentes deste estudo acharam correcto nos

adolescentes entre os 15 – 20 anos namorar e ter todo o tipo de intimidade sexual incluindo
714

as relações sexuais. Um dos dados mais relevantes para a ES é os adolescentes sentirem
diferentes níveis de à vontade quando falam de intimidade, dependendo da idade e do grau de
amizade com os participantes, tendo 73,3% dos alunos referido que se “sentiu mais à vontade
para falar sobre intimidade na sala de aula em grupo, porque assim não expunham a sua
intimidade e estavam a falar com pessoas da mesma idade que eram amigos ou que
conheciam bem;
-nos outros temas gerais ou subtemas seleccionados pelas escolas a dinâmica seguida foi
semelhante, no entanto, muitas vezes, no segundo tema trabalhado nas escolas, os alunos
não fizeram previamente um estudo geral sobre o âmbito e alcance do tema/ problema geral
para detectarem os problemas reais mais específicos emergentes, mas partiram já de
problemas reais específicos sobre os quais queriam intervir e seleccionaram as actividades
que lhes permitiam complementar o seu conhecimento sobre as consequências, as causas e
as estratégias de mudança para poderem gerar visões criativas e resolver ou ajudar a resolver
os problemas;
2.às visões e conceito de saúde sexual e reprodutiva que desenvolveram:
-na fase de investigação do problema os alunos trabalharam com conceitos positivos e amplos da
sexualidade dentro do projecto; a par do bem-estar e da qualidade de vida a que deram mais
ênfase, provavelmente porque é mais importante para eles, colocaram a ausência de doença
e de condições pessoais negativas, isto é, assumiram claramente uma dimensão positiva
(ausência de doença e bem-estar/ qualidade de vida) e ampla (estilos de vida e condições de
vida);
-as visões desenvolvidas para “melhorar o diálogo com os pais sobre sexualidade” – e.g.,
devíamos ter mais coragem e iniciativa para falar com os pais; começar a falar com os pais
sobre métodos contraceptivos e gravidez não desejada, desabafarmos com os pais para não
ficarmos tão em baixo, haver uma mentalidade mais aberta nos pais para que a iniciativa de
falar sobre estes temas partisse deles; a sociedade devia aceitar as opções sexuais de cada
um – vão de encontro às causas do problema identificadas em si próprios (e.g., porque
temos vergonha de expor esses assuntos, até mesmo aos nossos pais; porque temos medo
que os pais nos censurem); nos pais (e.g., porque muitos agem agressivamente e até mesmo
violentamente; porque eles pensam que estão a agir da melhor forma não dizendo nada, por
causa da educação que receberam, quando na realidade deveriam conversar connosco,
porque os nossos pais são mais velhos e herdaram uma educação diferente da nossa,
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receberam uma educação mais fechada em relação a este assunto, por isso, não nos
compreendem) e na sociedade (e.g., porque vivemos numa sociedade preconceituosa e ainda
com muitos tabus, a sociedade mostra-se muito moderna e receptiva sobre a sexualidade dos
jovens, mas todos sentimos que na realidade não o é). A grande diferença entre a análise do
problema realizada pelos alunos do ensino secundário e do 3º ciclo foi que nos mais jovens
toda a análise está mais centrada no bem-estar provocado pela dependência da relação
afectiva com os pais enquanto principais figuras de apego, enquanto para os mais velhos o
foco é o bem-estar sexual. A grande diferença nas visões entre os alunos que usaram
questionários na fase de investigação e os que não usaram foi que os primeiros consideraram
que a iniciativa de iniciar o diálogo tinha partido deles com os questionários, por isso, as
causas da falta de diálogo já não estavam em si próprios, mas nos pais e na sociedade;
-as visões desenvolvidas para educar os colegas mais velhos sobre sexualidade estavam
orientadas para as causas do problema identificadas nos próprios alunos e na sociedade.
Nessas visões a preocupação principal era ensinar os mais velhos para melhorar as suas
próprias condições de vida e bem-estar e, só em segundo lugar, colaborar na promoção da
saúde sexual e reprodutiva dos mais velhos;
-as visões desenvolvidas para se educar a si próprios e aos colegas da mesma idade para
resolver problemas de saúde sexual vão de encontro às causas do problema identificadas em
si próprios e nos colegas da mesma idade e às causas sociais do problema;
-as visões continuaram a trabalhar o conceito de saúde sexual positivo e amplo que já tinha
emergido na investigação orientada para a acção; em todas as escolas os alunos deram mais
ênfase ao conceito de bem-estar e qualidade de vida, mesmo quando o foco de preocupação
foi evitar condições de saúde negativas, tal como, a gravidez não desejada e a pressão de
amigos para adquirir comportamentos não saudáveis;
-este projecto criou uma ponte entre a educação sexual que os alunos desejam orientada para a
comunicação interpessoal, a afectividade, o prazer, a saúde e a fecundidade e as práticas de
educação sexual na escola que trabalham essa visão positiva e ampla da sexualidade
orientada quer para os estilos de vida quer para as condições de vida numa perspectiva de
bem estar e ausência de doença;
3.à acção & mudança:
-os alunos agiram como catalizadores das mudanças nos pais com dois tipos de acção:
entrevistas e mesas redondas com alunos ou alunos e especialistas convidados, com os pais
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como participantes. Em todos os níveis de escolaridade o debate entre alunos, pais e
especialistas foi muito participado por todos os presentes gerando-se sempre novas visões
para o futuro;
-a educação de pares do mesmo ano de escolaridade, de um nível de escolaridade mais baixo ou
mais elevado fez-se, tal como no estudo exploratório, em projectos orientados para a acção
com características diferentes: educação dos colegas fazendo a orientação de sessões sobre
tópicos de saúde sexual como “professores monitores”; concepção e apresentação de
cartazes, autocolantes e notícias para jornais; escrita, ensaio e apresentação de teatros ou
filmes, catalizadores das mudanças nos colegas através da realização de entrevistas e
organização de mesas redondas ou sessões práticas com a colaboração de médicos,
enfermeiros, psicólogos e professores. Estas acções foram orientadas para a mudança das
condições de vida dos colegas, mais especificamente, para a criação de uma política de
suporte entre pares, no âmbito da saúde sexual e reprodutiva da escola; o seu objectivo foi
influenciar os colegas para fazerem alguma coisa no sentido de contribuírem para resolver os
problemas de saúde sexual individual ou colectiva em questão (acções indirectas);
-todas as acções em que os alunos agiram colectivamente como catalizadores das mudanças dos
pais, na educação de pares (de colegas mais velhos ou da mesma idade) ou na sua própria
educação, trabalharam as dimensões de um escola promotora de saúde (EPS): (1) as
dimensões de saúde sexual trabalhadas pelos alunos mostrando uma visão holística ampla e
positiva da saúde foram criadas a partir das suas experiências pessoais e das suas ideias; (2)
os alunos foram parceiros activos no diálogo com os adultos em todas as situações e fases
destes projecto orientado para a acção; (3) as suas acções evidenciaram resultados de
aprendizagem categorizados num nível de literacia de saúde crítica com aplicação de
conhecimentos adquiridos nas quatro áreas orientadas para a acção definidas por Jensen,
demonstrando evidências de ganhos nos várias elementos constituintes da operacionalização
do conceito de competência de acção: insight e conhecimento, comprometimento, visões e
experiências de acção;
-os professores e alunos assumiram como ponto de partida para o seu trabalho que os
problemas de saúde sexual estavam estruturalmente ancorados na nossa sociedade e na
nossa maneira de viver e reconheceram que a saúde sexual não é influenciada só pelos
estilos de vida (atitudes, valores e comportamentos) ou só pelas condições de vida (ambiente
social e físico e a rede cultural e económica que afecta a vida das pessoas) mas pela sua
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interacção. Por um lado, experienciaram que as condições de vida e a sociedade afectam as
nossas possibilidades de acção imediata e, por outro lado, ficaram conscientes que podem
agir para ajudar a mudar a rede social. Neste sentido, os seus projectos contribuíram para a
sua capacitação e desenvolvimento da competência de acção, tal como é preconizado pela
Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde.

Objectivo 2: Analisar o grau de participação dos alunos em cada fase do projecto e a visão que
têm os alunos e professores sobre a relação entre o tipo de participação e os resultados
do projecto (resultados durante o processo e finais)
No final do projecto os alunos falaram de participação essencialmente do ponto de vista de quem
escolhe, não de quem sugere, e salientaram que esses foram os aspectos que mais
contribuíram para gostarem do projecto e para ganharem auto-confiança para no futuro
resolverem os seus problemas pessoais. Houve três aspectos de participação fundamentais
para a quase totalidade dos alunos: (1) terem tido a responsabilidade de escolher os temas e
as actividades a realizar; (2) terem dado aulas à própria turma depois da turma ter
seleccionado as actividades que queria realizar dentro do tema; e (3) a grande liberdade que
sentiram ao sugerir visões e decidirem sozinhos (26,7% das escolas) ou com o professor, que
apenas dava a sua opinião sem impor quais deveriam ser seguidas (46,7%), tal como
aconteceu com a planificação e realização das acções.

Objectivo 3: Investigar de que maneira o Kit de Actividades orientadas para a Acção e
Participação influenciou o pensamento e atitudes dos alunos e professores no trabalho
com os assuntos da sexualidade, usando a metodologia S – IVAM com aplicação de TIC
1.Os alunos salientaram cinco aspectos que consideraram muito importantes na estruturação do
seu projecto orientado para a acção: (1) as actividades iniciais de planificação do projecto e
as actividades de brainstorming no início de cada tema geral; (2) as sugestões dadas em
várias actividades para fazerem pesquisa noutros sites da Internet com informação
relacionada com temas de sexualidade para trabalharem nos seus grupos de investigação; (3)
as sugestões para trabalharem algumas actividades através do Fórum Alunos do site do
projecto; (4) o Kit de Actividades estar orientado para a educação de pares em vez de um
ensino feito pelos professores; e (5) haver actividades que sugeriam que os grupos de
trabalho tivessem os alunos separados por sexo;
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2.Os alunos consideraram que a maior parte das actividades que eles seleccionaram do Kit de
Actividades, para leccionarem as aulas para os seus colegas, são bastante diferentes das que
os professores usam normalmente nas suas aulas;
3.A maior parte dos alunos das turmas considerou que a utilização de grupos só de rapazes ou
só de raparigas proposta em algumas das actividades que realizaram foi a mais adequada;
quer os rapazes quer as raparigas consideraram que nesses temas se sentiram mais à
vontade e foram mais espontâneos e sinceros no que fizeram, além disso, ficam a conhecer
as diferenças que existem entre rapazes e raparigas em relação ao assunto que estão a
estudar;
4.Quer os alunos quer os professores concordaram que as aulas mostravam diferenças de
género especialmente a nível de comportamento na sala de aula; a maior parte considerou
que os rapazes eram mais brincalhões, levavam as coisas menos a sério e eram menos
interessados.

Objectivo 4: Investigar quais são as principais características da participação dos alunos online
na construção de relações interpessoais, debate de temas e pedido de ajuda/ajuda na
resolução de problemas de saúde sexual e reprodutiva específicos, e como é que essa
participação é avaliada pelos próprios colaboradores, alunos e professores
1.No Fórum alunos, sub-Fórum da Amizade a maior parte das vezes as mensagens foram
enviadas para alunos individuais do sexo oposto (65,0%), outras vezes do mesmo sexo
(24,0%) e outras vezes, ainda, para grupos de alunos (11,0%). O número de mensagens
enviadas por escola foi muito diferente, não só porque o número de alunos dentro do
projecto era muito diferente mas, também, porque as condições de acesso à Internet nas
várias escolas foram muito diferentes. Os alunos do 3º ciclo foram responsáveis pelo envio
de 92,5% das mensagens do Fórum da Amizade; no primeiro ano do projecto houve uma
afluência bastante maior a este Fórum;
2.O sub-Fórum Diário dos Observadores manteve-se com uma frequência semelhante durante
todo o projecto, com os alunos a enviarem o material para publicar online e a fazerem a sua
avaliação das aulas e do projecto como co-parceiros de investigação. Neste Sub-Fórum, tal
como já tinha acontecido no Fórum equivalente dos professores (Diário de Aula) o número de
visitantes foi muito significativo, o que pode mostrar que os Diários dos Observadores
enviados foram lidos pelos colegas da mesma e/ou de outras escolas;
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3.No Sub-Fórum Jovens Saudáveis em Acção algumas escolas foram muito criativas na
utilização deste espaço para construir conhecimento sobre os temas que estavam a tratar,
nomeadamente, através da criação de clubes online onde o clube era iniciado pela
apresentação do tema que queriam colocar em debate. Algumas escolas não participaram
neste fórum. Nas que participaram mais assiduamente este foi o Sub-Fórum que os alunos
gostaram mais;
4.No Sub-Fórum Sexualidades as perguntas dos alunos do 3º ciclo estavam relacionadas com as
relações sexuais (53,4%); namoro (34,4%); métodos contraceptivos e preservativo (10,3%) e
homossexualidade (1,7%). No ensino secundário as perguntas foram essencialmente sobre
prevenção da gravidez (30,2%); prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (16,2%);
primeira relação sexual (11,6%); sexo oral (9,3%); namoro (problemas das relações
amorosas) (7,0%); menstruação (problemas no ciclo menstrual e utilização de tampões)
(7,0%); amizade (4,6%) e perguntas sobre outros comportamentos sexuais específicos
focadas no prazer;
5.O desempenho dos alunos no envio de material para publicar online a nível da organização do
conteúdo, organização gráfica, uso do computador para processamento de texto ou
tratamento estatístico simples, máquina fotográfica digital e filmes vídeo foi conseguido pela
maior parte das escolas e enviado pelo Diário dos Observadores ou entregue pessoalmente. A
elaboração de páginas Web apenas foi feita no início do projecto para apresentação dos
alunos, escola e comunidade;
6.Houve empenho na estruturação do projecto de educação sexual e no seu desenvolvimento
sustentado, que foi manifestado principalmente na boa organização dos projectos na escola e
na avaliação assídua e feedback correctivo do processo de aprendizagem que estava a ser
efectuado e que foi observado no Diário dos Observadores e no material publicado online.

Objectivo 5: Investigar de que maneira o projecto influenciou o pensamento e atitudes dos alunos
e professores sobre o uso dos métodos de ensino/ aprendizagem orientados para a acção
e participação e de TIC, no trabalho com os assuntos da sexualidade
1.Os alunos consideraram que o que aprenderam de mais importante com os temas/ problemas
que trataram durante o projecto JSEA foi o seguinte: deviam atrasar a primeira relação
sexual; ficaram a saber como se devem sentir e o que pensar e fazer quando estão
preparados para ter a primeira relação sexual; perderam a vergonha de ir ao Centro de Saúde
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pegar em preservativos e de os usar; aprenderam que se deve ir a uma consulta no Centro
de Saúde antes de começar a ter relações sexuais; aprenderam a distinguir sexualidade de
sexo; repensaram o conceito de intimidade e amor dentro do namoro; conheceram a resposta
sexual humana e conheceram o que é o abuso sexual de menores;
2.Na fase de investigação, a maior parte dos alunos referiu que o que gostou menos, de um
modo geral, foi de preencher questionários. Por outro lado, todos indicaram que o que
gostaram mais foi de analisar e construir estudos de caso, simular jogos de papéis e fazer
jogos de treino assertivo, porque eram actividades divertidas e de maior aprendizagem;
3.Em todo o projecto, o que os alunos gostaram mais de fazer foi a preparação e realização das
acções;
4.A maior parte dos alunos considerou que a divulgação dos projectos das várias escolas no

website foi benéfica em dois aspectos principais: permitiu-lhes analisar a continuidade do
projecto e mostrar, quer aos pares quer à comunidade local e nacional, o que as pessoas da
sua idade eram capazes de fazer para melhorar as condições de vida e contribuir para a
promoção da saúde sexual; a maior parte dos alunos considerou que mesmo sem o acesso
aos Fóruns o site já educava as pessoas da sua idade, porque os projectos reflectiram as
dúvidas e preocupações que sentiam e que eram comuns à maior parte dos jovens da sua
idade;
5.O efeito do site como um instrumentos de mudança na escola e na comunidade só foi
valorizado como uma consequência da acção dos alunos para manter a sustentabilidade do
projecto; na sua opinião, a sua influência sobre a realidade como parte da aprendizagem só
foi conseguida com as suas experiências de acção, o site é apenas uma continuidade dessa
acção;
6. A importância que os alunos atribuíam a cada um dos fóruns não foi uniforme.

Objectivo 6: Conhecer qual foi o tipo de participação dos pais no projecto e como é que essa
participação foi avaliada pelos próprios pais, alunos e professores
1.As opiniões dos alunos dividem-se em relação à participação dos pais na educação sexual nas
escolas: 33,3% dos alunos achou que os pais não deveriam colaborar porque ficariam
admirados com as perguntas dos filhos, porque se sentiriam inibidos, porque os pais não têm
tempo e deveriam era falar abertamente sobre sexualidade em casa e dar preservativos; e
53,3% achou que os pais deveriam colaborar na educação sexual na escola porque têm mais
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experiência, devem estar a par da vida dos filhos, os filhos sentem-se mais à vontade para
falar de intimidade com os pais ou os pais podem aprender nas actividades da escola para
ensinar os filhos;
2.A participação dos pais foi feita no início do projecto, quando em todas as escolas foram
informados sobre ele e se lhes pediu a sua opinião sobre o projecto sem lhes pedir
permissão para os filhos o frequentarem. Na maior parte das escolas, os pais também
participaram em actividades que os alunos levaram para casa para fazer com a sua
colaboração ou, simplesmente, para lhes pedir a sua opinião;
3.Na opinião dos filhos e dos pais, o projecto serviu como mola impulsionadora do diálogo sobre
sexualidade em casa. Para os alunos, os pais atribuem à escola parte do papel da educação
sexual dos filhos e sentem-se orgulhosos com a publicação do seu trabalho no site,
agradecem à escola por esta fazer educação sexual porque lhes facilita o trabalho de o fazer,
ajuda-os a interagir com os filhos (porque lhes tira dúvidas como adultos e cria contextos
adequados para o diálogo pais - filhos) ou porque deixam de ter a responsabilidade de o fazer
uma vez que o assunto é tratado na escola. Os alunos ainda pensavam que a educação
sexual levou a mudanças no diálogo em família sobre a sexualidade. A opinião manifestada
pela maior parte dos pais entrevistados no final das acções foi muito semelhante à
percepção que os filhos tinham sobre o que os pais pensavam.

Objectivo 7: Conhecer qual é o tipo de participação dos colaboradores externos ao projecto e
como é que essa participação era avaliada pelos próprios colaboradores, alunos e
professores
Esta fase da investigação não alterou as conclusões já referidas no estudo 2.

Objectivo 8: Analisar a metodologia de ensino dos professores durante o projecto e as barreiras e
dilemas encontrados
Objectivo 9: Investigar a opinião dos professores sobre as implicações que teve esta abordagem
orientada para a acção e participação, para o futuro da educação para a saúde e das
escolas promotoras de saúde, especialmente em relação ao uso das TIC, colaboração
entre escolas, possibilidade de colaboração internacional e desenvolvimento de guias de
actividades estruturados de acordo com abordagem IVAM
1.A análise da metodologia de ensino dos professores durante o projecto e as barreiras e
dilemas encontrados continuaram a ser os já descritos no estudo 2.
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2.Nas escolas em que o projecto teve uma maior participação dos alunos o professor assumiu o
papel de facilitador do ensino;
3.Para a maior parte dos professores, as actividades de maior aprendizagem para os alunos, que
mais aumentaram a sua auto-estima e com que mais se comprometeram foram a preparação
e realização das acções;
4.O aspecto negativo deste projecto mais vezes referido pelos professores foi o grande dispêndio
de tempo e de trabalho extra na escola que o projecto lhes criou, no entanto, também foram
esses professores que mais comprometidos se mostraram com o projecto e mais interesse
mostraram em continuar nele para o futuro;
5.Durante esta fase do projecto, os mitos e medos dos professores referidos no estudo 2
mantinham-se mas a sua auto-confiança na criação de parcerias mais ou menos estáveis de
co-educação dos alunos aumentou muito com a realização das acções;
6.Na opinião da maior parte dos professores esta abordagem orientada para a acção e
participação deveria ser a metodologia para o futuro da educação para a saúde e das escolas
promotoras de saúde, especialmente o uso do site, a colaboração entre escolas e
possibilidade de colaboração internacional que foi criada.
Sinopse
Em seguida serão apresentadas as principais conclusões de acordo com os problemas de
investigação gerais que emergiram durante o processo de investigação acção participativa,
subjacentes à interacção global dos três ciclos de investigação que foram operacionalizados.

Problema geral 1: Desenvolver, explorar e documentar a educação sexual e a promoção da
saúde orientada para a acção e participação (ensino/ aprendizagem numa perspectiva de
escolas democráticas)
Quer os professores quer os alunos enfatizaram a sua experiência positiva com o ensino e
a aprendizagem orientados para a acção e participação dos alunos, com especial ênfase no
desenvolvimento de experiências de acção. Os principais objectivos de ensino dos professores
pareceram estar focados na capacitação dos alunos para realizar acções orientadas para a
mudança dos estilos de vida e, mais frequentemente, das condições de vida, em vez de estarem
orientados para a modificação de comportamentos, atitudes ou valores relacionados com a
saúde sexual. Todos os professores referiram que embora nas primeiras fases do projecto tenha
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sido difícil para eles e para os alunos, mudar a relação entre professores e alunos de maneira a
permitir um elevado grau de participação dos alunos, nas fases mais avançadas do projecto as
sugestões e decisões envolveram sempre alguma co-determinação dos alunos e, por vezes, com
um alto nível de participação.
Todos os professores cujos alunos realizaram acções defenderam que essa fase do
projecto foi a que mais ansiedade provocou nos alunos e a que mais contribuiu para o aumento
da sua autonomia, auto-confiança e, de uma maneira geral, para o maior desenvolvimento da
sua competência de acção e participação democrática no grupo turma. Vários professores
referiram que os alunos menos assertivos e auto-confiantes no ensino regular nas outras
disciplinas foram os que mais se envolveram e que sofreram a maior modificação durante o
projecto.
Os professores envolvidos em projectos orientados para a acção assumiram o papel de
facilitadores da aprendizagem na parte do projecto que estavam a ajudar a desenvolver. Este
papel consistiu em estimular e apoiar os alunos “professores monitores” a prepararem as suas
actividades para os colegas e durante a sua implementação apoiar a aprendizagem dos alunos –
alvo incentivando-os a colocarem questões e ajudando os “professores monitores” a completar
as suas respostas quando isso foi necessário.
Todos os professores e alunos referiram o contributo crucial da publicação dos seus
projectos online para aumentar a sua auto-estima e orgulho no projecto, facilitar a sua avaliação
contínua e a organização de um trabalho contínuo orientado para a acção “sem perder os seus
objectivos de mente” e facilitar a sua interacção com os adultos, especialmente com os pais.
Muitos professores reconheceram que desenvolver acções como parte da aprendizagem
foi fundamental para comprometer seriamente os alunos no processo de aprendizagem,
aumentar a sua participação e mudarem intencionalmente os seus comportamentos, atitudes e
valores.
As grandes barreiras encontradas por quase todos os professores foram o grande
dispêndio de tempo para acompanhar os alunos extra-aula, a falta de espaços no horário e nas
estruturas da escola para o fazer (especialmente no ensino secundário) e a dificuldade de
articulação das várias actividades entre os professores envolvidos (também pelas duas últimas
razões).
Os alunos do ensino secundário também apontaram como principal barreira para o
desenvolvimento deste tipo de projectos a falta de tempo para o desenvolverem por duas razões
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principais: (1) porque as notas das disciplinas são decisivas na sua entrada para a universidade
e os conteúdos dessas disciplinas são geralmente muito extensos exigindo que deixem muito
tempo extra-aulas para estudar e (2) porque o desenvolvimento deste tipo de projectos não tem
qualquer valor oficial (apenas tem pessoal e informalmente) para o seu sucesso escolar e, por
isso, muito dificilmente os outros colegas, professores e pais colaboraram porque achavam que
os alunos estavam a perder “tempo “ que deveriam deixar para estudar.

Problema geral 2: Desenvolver e testar estratégias para investigar como é que as tecnologias de
informação e comunicação (TIC) podem fortalecer o efeito recíproco do ensino/
aprendizagem orientado para a acção e participação e a colaboração entre escolas
Todos os alunos e professores referiram que a publicação dos projectos online de acordo
com a metodologia S – IVAM fortaleceu o efeito recíproco do ensino e aprendizagem orientado
para a acção e participação e a colaboração entre escolas. Por um lado, porque facilitou e
incentivou a discussão sobre as consequências, causas e estratégias de mudança relacionadas
com os problemas que foram ou estavam a ser tratados entre os alunos do projecto (Fórum dos
Alunos, Sub-Fórum Jovens Saudáveis em Acção e Fórum dos Professores, Sub-Fórum Projecto
Piloto de Educação Sexual Online). Por outro lado, o facto de haver actividades pré-programadas
que os alunos podiam ou não seleccionar, para interagir online na construção do seu
conhecimento orientado para a acção foi reconhecido por todos os alunos como um grande
incentivo à partilha de conhecimento.
A principal barreira encontrada foi a dificuldade em acederem quando quisessem à
Internet na escola e a dificuldade em prepararem o material já em páginas Web prontas a
colocar online, o que atrasou a colocação dos seus trabalhos na rede e levou, por vezes, a
alguma desmotivação dos alunos.
Todos os professores referiram que deveriam ser deixadas mais aulas no projecto para a
preparação do material a ser publicado online com a ajuda do professor de Tecnologias de
Informação e Comunicação e para interagirem através dos Fóruns.

Problema geral 3: Investigar o tipo de inter-acção estabelecida pessoalmente e online entre
alunos e entre alunos e adultos (professores, pais, médica e psicóloga) no debate e na
tentativa de resolução de problemas de saúde sexual e reprodutiva específicos
A colaboração entre alunos e adultos durante o desenvolvimento do projecto nas aulas, e
especialmente nas fases de visões e experiências de acção no projecto, foi vista pelos
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professores e alunos como crucial no desenvolvimento da consciência sobre o problema de
saúde, as possibilidades de acção individual e colectiva para o resolver e a responsabilidade
social de contribuir para a sua resolução.
O Sub-Fórum “Sexualidades”, para resolver dúvidas ou problemas dos alunos
anonimamente, com especialistas na área da saúde ou da psicologia, foi visto pelos alunos e
professores como uma das maiores potencialidades do projecto para ajudar a resolver
problemas pessoais a curto prazo. Todos os professores consideraram este sub-fórum como um
bom indicador dos problemas reais dos alunos e enfatizaram que era crucial para os projectos
no futuro debater a influência dos pares nas tomadas de decisão pessoal dos alunos do 3º ciclo
(que muitos alunos consideraram decisivas na maior parte das suas decisões, em detrimento da
mensagem da médica, psicóloga ou dos professores).
A principal barreira encontrada neste âmbito pelos professores foi a dificuldade de educar
os alunos para a participação quando todo o ensino está assente numa estratégia para a
mudança “top-down” e numa organização contextual limitada. A outra barreira assinalada foi a
dificuldade de acesso à Internet que já tem vindo a ser referida.

Problema geral 4: Dar voz aos jovens em relação à sexualidade dos jovens e à sua interacção
democrática com adultos sobre a sexualidade e a educação sexual
Este é o objectivo de síntese da investigação e o resultado de aprendizagem chave neste
projecto. Todos os professores e alunos foram unânimes em defender que o mais atraente para
os alunos neste projecto foi eles verem as suas ideias e trabalho levados a sério pelos adultos,
com quem trabalharam de igual para igual (professores, médicos, psicólogos e enfermeiros), e
especialmente pelos pais durante as suas experiências de acção.
As amplas possibilidades para os alunos participarem genuinamente em projectos
intencionalmente orientados para o desenvolvimento de acções colectivas indirectas com os
pares ou os adultos da comunidade visando as mudanças de condições de vida, ajudou a
capacitar os alunos para assumirem a sua voz na escola e na sociedade, ajudou a adquirir um
melhor equilíbrio entre o envolvimento dos professores e dos alunos no trabalho desenvolvido na
escola e proporcionou um espaço aberto e reflexivo sobre a saúde sexual e o papel dos alunos e
professores numa escola democrática e promotora de saúde.
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5.2. Implicações dos resultados da investigação
As conclusões decorrentes desta investigação sugerem algumas implicações a nível da
formação de professores, da organização dos currículos e da gestão curricular.
a) Formação de professores
As práticas e conhecimento de partida dos professores (estudo exploratório) e a eficácia
demonstrada pela sua aplicação do ensino orientado para a acção e participação seguindo a
metodologia S- IVAM com utilização de TIC (estudos 2 e 3), como consequência da formação
contínua de professores, permite sugerir implicações deste estudo na formação contínua e inicial
de professores a nível dos conteúdos relacionados com a educação sexual, métodos de ensino e
pré-condições a criar nas escolas para a aprendizagem sobre saúde:
1.As áreas de conhecimento sobre saúde sexual que este estudo mostra que é pertinente
introduzir na formação são as seguintes: o que é a sexualidade e a educação sexual;
(re)conhecer competências interpessoais e de comunicação; dinâmica das relações
interpessoais e atitudes, comportamentos e clarificação de valores associados;
comportamento sexual na adolescência e prazer; fertilidade humana com especial ênfase na
fecundação, desenvolvimento embrionário e na vertente bioética das técnicas de reprodução
medicamente assistida; sexualidade e reprodução com especial ênfase na primeira relação
sexual, contracepção e planeamento familiar, adopção e aborto; saúde sexual com especial
ênfase na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (nomeadamente na primeira
relação sexual) e no abuso sexual de menores. Dentro destes temas há alguns tópicos
específicos que poderão surgir na escola, no contexto dos projectos, em que os professores
se percepcionaram como mal preparados ou apenas com uma preparação suficiente para os
leccionar e, por isso, deverão ser tratados: celibato; travestismo, transsexualismo e técnicas
de mudança de sexo; disfunções sexuais e terapias associadas; estimulantes sexuais e
parafilias sexuais.
2.A eficácia demonstrada pela aplicação da metodologia S – IVAM na educação sexual no
desenvolvimento de competências de acção dos alunos sugere que esta metodologia deverá
ser ensinada aos professores na formação, tal como os paradigmas de educação para a
saúde democrático (e moralista) e o conceito de saúde amplo e positivo dentro de uma
abordagem metodológica que cria condições para a construção das quatro dimensões do
conhecimento orientado para a acção. Para optimizar a aplicação desta metodologia deverão
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ser aprendidas as diferenças entre acções e actividades (e acções e comportamento) e
valorizada a utilização intencional, em função da fase do projecto orientado para a acção, de
métodos expositivos, métodos alternativos à exposição (estudos de caso, a procura de
informação, grupo de estudo, grupo de investigação e demonstrações) e métodos de
aprendizagem baseados na experiência empírica (role playing, observação activa e tarefas
escritas e projectos de aprendizagem orientados para a acção e participação). Também
deverá ser reforçada a operacionalização da participação dos alunos em todas as fases do
projecto.
3.As pré-condições que poderão ser sugeridas para os professores ajudarem a fortalecer a
mudança intencional de comportamentos nos alunos são as seguintes: o grupo de
professores de cada escola (e idealmente cada professor individualmente) poderá promover a
aprendizagem relacional através da participação numa comunidade entre escolas, do mesmo
e de outros países, desenvolvendo as suas competências pessoais de utilização das TIC e de
construção de páginas Web e criando condições na sua escola para que os alunos as
utilizem; os professores deverão construir o seu papel dentro de uma abordagem de
“parceiros mais experientes”, estimulando e apoiando os alunos dentro da sua aprendizagem
(Simovska, Jensen, 2003); sugere-se que a avaliação e feedback correctivo do projecto
envolva uma co-determinação entre alunos e professores, tal como nas outras fases do
projecto, e a integração da educação sexual no currículo da escola deverá possibilitar o
desenvolvimento do projecto como uma área transversal do currículo.
4.Esta formação deverá ser incluída na formação inicial de professores, em todas as
licenciaturas em ensino, tendo em consideração a obrigatoriedade da educação sexual nas
escolas e as características que os professores e alunos, tal como as linhas orientadoras
nacionais, consideram desejáveis para a implementação da educação sexual na comunidade
escolar e o desenvolvimento da escola como um escola promotora de saúde.
b) Organização dos currículos
Este estudo também sugere que sejam introduzidas algumas alterações na organização
curricular:
1.As áreas curriculares não disciplinares já existentes no 3º ciclo – Área de Projecto e Formação
Cívica – e a Área de Projecto actualmente existente para o 12º ano são fundamentais para a
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promoção e educação para a saúde na escola e, mais especificamente, para a promoção e
educação da saúde sexual. A Área de Projecto deveria existir em todo o ensino secundário.
2.Estas áreas não disciplinares previstas na Lei como áreas de “natureza transversal e
integradora” deveriam assumir os objectivos com que foram criadas e as suas actividades
serem integradas no Projecto Curricular de Escola e desenvolvidas em função do contexto de
cada turma, num Projecto Curricular de Turma, que permitisse incluir a educação sexual
durante um espaço de tempo determinado, durante todos os anos de escolaridade, tal como
foi o desejo da maior parte dos alunos e professores deste estudo.
3 Deveria ser criado um Gabinete de Apoio ao Aluno em todas as escolas (de acordo com as
visões da maior parte dos professores e alunos deste estudo), a funcionar durante todo o ano
lectivo, uma ou mais vezes por semana, de acordo com as possibilidades dos professores da
escola, da psicóloga da escola e dos técnicos de saúde do Centro de Saúde local (médicos e
enfermeiros) para apoiar a escola como escola promotora de saúde e para permitir aos
alunos resolver problemas pessoais ou de grupo e serem encaminhados para consultas
externas à escola quando necessário.
4.Deveriam ser criadas parcerias entre as escolas, os Centros de Saúde, a Câmara Municipal e
outras entidades ou instituições de referência na comunidade, para planificar um projecto de
promoção e educação para saúde na comunidade que integrasse o plano da escola dentro e
em colaboração com o da comunidade (e.g., no âmbito do Conselho Municipal de Educação).
c) Gestão curricular
1.Os resultados desta investigação também sugerem que os programas das diversas disciplinas,
mesmo quando não são centrais no desenvolvimento do projecto de promoção e educação
para a saúde, deverão ter alguma flexibilidade para colaborar com as áreas curriculares não
disciplinares e optimizar a sua natureza transversal e integradora de saberes.
2.De acordo com as visões dos professores quando as disciplinas têm no seu currículo temas
relacionados com a promoção da saúde sexual, os participantes no projecto de educação
sexual deverão contemplar a análise da possibilidade de integração desses temas no projecto.
3.Tendo presente que a maior parte dos professores refere os manuais escolares como o
principal material de apoio às actividades educativas, os manuais escolares devem tratar os
temas relacionados com a promoção da saúde sexual em consonância com os resultados de
investigação na metodologia de ensino da educação sexual, por isso, deve ser recomendado
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que os manuais contemplem, pelo menos nas área de promoção da saúde, a aprendizagem
das quatro dimensões do conhecimento orientado para a acção e participação dos alunos.
Por outro lado, é fulcral incentivar a publicação de livros de promoção e educação para a
saúde, e mais especificamente de educação e promoção da saúde sexual, de apoio ao aluno
e ao professor baseados na metodologia de aprendizagem orientada para a acção e
participação dos alunos.
5.3. Sugestões para futuras investigações
A discussão dos resultados e as conclusões clarificaram alguns aspectos intervenientes no
processo de implementação da educação sexual na comunidade escolar orientada para a acção
e participação com utilização da TIC e fizeram emergir o seguinte conjunto de problemas que
requer futura investigação:
1.A transferabilidade das conclusões deste estudo exige o desenvolvimento de um processo
empírico para verificar o grau de similaridade entre os contextos. Como esta transferabilidade
é sempre relativa e depende do grau com que as condições se sobrepõem ou combinam é
crucial ampliar o estudo a outros contextos similares ou diferentes para investigar o grau de
congruência da transferabilidade destas conclusões a nível nacional e se contribuir para o
desenvolvimento sustentável de uma investigação fundamentada a nível da metodologia do
ensino da promoção e educação para a saúde na comunidade escolar e, mais
especificamente, da promoção e educação para a saúde sexual.
2.As percepções dos professores sobre o comportamento sexual dos adolescentes até aos 13 –
14 anos (fim do 3º ciclo) e 17-18 anos (fim do ensino secundário) é diferente da dos médicos
(e nas actividades e acções realizadas, os alunos do 3º ciclo e secundário também
pareceram ter percepções diferentes sobre o comportamentos sexual da maior parte dos
adolescentes, nomeadamente, a nível da idade com que iniciam comportamentos de risco
para ter infecções sexualmente transmissíveis ou de uma gravidez não desejada). Por outro
lado, os últimos dados nacionais publicados sobre a sexualidade dos adolescentes reportamse a 1997 e uma grande parte da investigação internacional defende que os programas de
intervenção são mais eficazes quando são planificados em função da experiência sexual dos
participantes (entre outros factores, tais como, idade, sexo, residência rural ou urbana, estado
civil, educação e emprego). Assim, torna-se pertinente investigar as expectativas dos
adolescentes sobre o namoro e o comportamento sexual, a história das relações íntimas dos
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adolescentes, as circunstâncias da primeira relação sexual, as práticas e a experiência sexual
e o conhecimento e a auto-eficácia contraceptiva e de prevenção de infecções sexualmente
transmissíveis (ISTs).
3.No futuro, também é fundamental investigar na educação sexual na escola algumas questões
que emergem durante o seu desenvolvimento, tais como: (1) se a separação dos alunos por
sexo em alguns temas específicos de educação sexual torna os programas de intervenção
mais eficazes; (2) as diferentes reacções dos rapazes e das raparigas sobre o material de
educação sexual, nomeadamente, os temas que lhes interessam mais; e (3) as implicações
para a eficácia dos programas devido à postura de “macho” dos rapazes e ao seu
comportamento homofóbico persistente.
4.Os professores que receberam formação enfatizaram a necessidade de criar uma comunidade
de aprendizagem contínua e um sistema de suporte que lhes permitisse sentir-se apoiados no
seu desenvolvimento profissional na área da promoção e educação para a saúde e, mais
especificamente, na promoção e educação para a saúde sexual. Isto implica que deverão ser
investigadas e desenvolvidas novas formas e estratégias para apoiar os professores e o seu
desenvolvimento profissional tendo como ponto de partida as suas perspectivas e
necessidades (e.g., na formação inicial e continua dos professores focada na universidade, na
formação à distância).
5.Os alunos que participaram nesta investigação, por um lado, referiram que usaram a TIC para
estimular a aprendizagem e facilitar a avaliação e o feedback correctivo durante o
desenvolvimento do projecto. Por outro lado, salientaram o potencial que acreditavam possuir
a comunidade de aprendizagem em rede WWW e hierarquizaram o grau de influência que os
amigos, os professores e os especialistas externos à escolas tiveram na sua tomada de
decisões pessoais relacionadas com a sexualidade. Isto implica que é muito pertinente
continuar a investigar e explorar as potencialidades e barreiras do ambiente de aprendizagem
democrático criado online, a maneira como se (re)criam os grupos de alunos na WWW
espontaneamente ou com tarefas de aprendizagem específicas como objectivo, a maneira
como os alunos criam o conhecimento e reflectem sobre as acções numa comunidade virtual
e a investigação sobre as potencialidades da interacção internacional para a inspiração e
estimulo dos alunos participantes e para os encorajar a pensar globalmente e localmente
como tem sido referido em algumas investigações.
6.Deverão continuar a ser investigadas e desenvolvidas estratégias para avaliar como é que esta
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comunidade de interacção online pode optimizar a reflexão colectiva sobre a prática, as
relações com os outros, a maneiras como os diferentes participantes conceptualizam a sua
participação e a dos outros no projecto e o compromisso com reflexão das experiências da
prática concreta para informar a acção seguinte.
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Anexo 1
Guião de tópicos  Entrevista individual a professores
Questões Pedagógicas e Abordagens Práticas da Educação Sexual
E1 – P/M- QPAPES
Tópico central
Concepção
e
implementação
do
projecto/
actividades de
educação sexual.

Questões principais
 Qual foi o último projecto/actividades de educação sexual que desenvolveu?
Em que ano lectivo foi realizado?
 Como surgiu o projecto/ a realização dessas actividades?
 Quais foram os problemas/ temas tratados? Como foram identificados?
Quem decidiu os que foram seleccionados?
 Definiu alguns objectivos/ hipóteses de resolução de problemas a serem
desenvolvidos pelos alunos? Quais foram? Quem os definiu?
 Houve alguma avaliação durante o projecto/actividades? E no final? E
passado algum tempo do projecto ter terminado?
 Como foram feitas essas avaliações?
 Quem sugeriu e seleccionou a metodologia?
 Quais foram os indicadores de avaliação que definiram?
 Qual foi a população - alvo, o número de alunos e a duração do projecto?
 Trabalhou esses problemas/ temas nas disciplinas que lecciona ou noutras
actividades escolares? Em quais?
 Todas as sessões tiveram alunos de ambos os sexos?
 Estabeleceu parcerias para planificar e implementar o projecto de educação
sexual? Com quem? Qual foi o seu contributo?
Os pais foram avisados do projecto? Qual foi a sua colaboração? Tiveram
que dar permissão escrita para os filhos o frequentarem?
 Que tipo de actividades implementou?
 Poderia descrever-me, com o máximo detalhe possível, como foram
realizadas as actividades para trabalhar cada problema/ tema e como reagiram
os alunos?
 Em relação a actividades baseadas em problemas de biologia:
Actividades baseadas em problemas de biologia

Se não foram descritas

Se foram descritas

 Haveria vantagem em
iniciar os temas de
biologia a partir das
dúvidas dos alunos
sobre a sexualidade?
 Como poderiam depois
ser desenvolvidas as
actividades
para
responder a essas
questões?

 Que problemas foram formulados? Quem os
formulou?
 Como foram colocadas as hipóteses a seguir para
a resolução dos problemas? Quem as colocou?
Quem decidiu as que deveriam ser seguidas?
 Como foram planificadas as acções a realizar
para testar essas hipóteses? Como foram
realizadas?

 Quem fez a avaliação do método da resolução do
problema e a sua revisão?

 Em relação a actividades baseadas na resolução de problemas de
saúde sexual:
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Actividades orientadas para a resolução de problemas de saúde sexual
Se foram descritas
em situações reais

 Quais

foram as hipóteses consideradas para
resolver os problemas? Quem as sugeriu?
Quem decidiu quais as que seriam seguidas?
 Quem sugeriu e seleccionou as acções a
realizar? Quais foram?

Se foram descritas em
situações simuladas

Como
foram
seleccionadas as
histórias de vida
que trabalhou?
Se utilizou

Role-play

Estudos de caso

 Primeiro, os alunos foram divididos em pequenos
grupos para manipularem as situações que lhe foram
distribuídas?
 Construíram modelos de respostas seguras durante a
construção verbal exigida para tais situações? Quais?
 Usou estratégias de feedback, instrução correctiva e
reforço para ajudar cada participante a redefinir as suas
competências de assertividade? Quais?
 No final, os alunos estabeleceram objectivos para
terem comportamentos sexuais saudáveis?

 Como foi identificado o
problema em análise?
 Como é que os alunos
discutiram as causas e as
consequências do problema?
 Quais foram e como
colocaram as hipóteses de
resolução do problema?
 Como decidiram qual seria a
melhor hipótese a seguir?

 Em relação a todas as actividades:
 Foram utilizados filmes ou slides? Como foram explorados?
 Foram utilizadas fichas de trabalho? Como foram realizadas?
 Houve a exploração de livros? Como?
 Foi feita prática laboratorial? Como?
 Os alunos fizeram pesquisa na Internet ou nas Bibliotecas? Como?
 Os participantes realizaram actividades que os levaram a comprometer-se
perante a comunidade escolar a terem comportamentos sexuais saudáveis?
Que actividades? Com que comportamentos sexuais saudáveis se
comprometeram?
 A quem recorrem os alunos para tirar dúvidas sobre sexualidade? A que tipo
de material recorrem? Qual considera que é a importância relativa das
diversas fontes de informação sobre a ed. sexual?
Foram veiculadas algumas mensagens nos vários tópicos que focou no
projecto? Quais? Como surgiram essas mensagens?
 Tem algumas evidências de que o projecto/actividades tenha provocado
alguma mudança positiva nas atitudes e comportamentos sexuais dos alunos?
Quais?
 E nas atitudes e comportamentos dos seus pares? Quais?
 E no resto da comunidade? Quais?
 Conhece alguns mitos ou medos dos pais, alunos ou da restante
comunidade escolar que possam dificultar a implementação da educação
sexual nas escolas portuguesas? Quais são?
 Quais são as suas principais preocupações quando planifica e implementa
projectos de educação sexual nas escolas? Porquê?
 Recorda algumas ocasiões em que se tenha sentido num dilema para
responder a questões dos alunos ou para tomar alguma decisão em educação
sexual? Quais?
 Os projectos de educação sexual podem de alguma maneira ser prejudiciais
para os alunos? Porquê?


Avaliação
projecto

do

Dilemas/ barreiras
enfrentados pelos
professores
durante
a
implementação da
educação sexual
na comunidade
escolar
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Objectivos,
conteúdos
e
estratégias
desejáveis para
os projectos de
educação sexual
no 3º ciclo e
ensino
secundário.

 Quais são os temas/ problemas de educação sexual que considera mais
adequados para o 3º ciclo? E para o ensino secundário? Porquê?
 Se considera esses temas adequados ao nível de ensino onde implementou
o seu último projecto, qual foi a principal razão porque não os tratou?


Tendo em atenção a sua experiência:
 qual é a forma de integração dos projectos de educação sexual nas
actividades escolares que considera mais eficaz? Porquê?
 Acha que a metodologia desenvolvida preparou os alunos para
resolverem os seus actuais problemas sexuais e os que terão no futuro?
 há algumas estratégias que devem ser privilegiadas nos projectos de
educação sexual para que os alunos resolvam ou venham a resolver
problemas da sua vida sexual e reprodutiva? Porquê?

 Dos problemas/temas mencionados qual pensa que é o seu grau de
preparação para os leccionar?

Guião de tópicos  Entrevista individual a médicos e psicólogos
(adaptação ao guião dos professores)
E1 – M- QPAPES
Questões Pedagógicas e Abordagens Práticas da Educação Sexual
Tópico central
Concepção e
planificação do
projecto/
actividades de
educação
sexual.

Algumas questões principais
 Como surge, geralmente, a colaboração com as escolas na educação
sexual?
 Quais são os profissionais deste Centro de Saúde que costumam colaborar
com essas actividades/ projectos? Costumam trabalhar em equipa?
 Como articula as actividades de educação sexual na escola com o serviço
no Centro de Saúde?
 Alguma vez organizou as actividades que implementa na escola num
projecto de educação sexual?
 Há alguma situação de educação sexual para adolescentes nos Centros de
Saúde?
 Qual é o suporte à saúde sexual dos adolescentes proporcionado por este
Centro de Saúde?
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Anexo 2
Guião de tópicos  Entrevista individual a professores, médicos e
psicólogos
Percepções sobre o conhecimentos, Atitudes, Valores e Comportamentos na Sexualidade
dos Adolescentes
E2 – P/M- PCAVCSA
Tópico central
Relações
interpessoais e
igualdade entre os
sexos

Desenvolvimento
psico-sexual na
puberdade

Namoro
Selecção do parceiro

Actividades sexuais
antes da relação sexual
Relações sexuais

Expectativas face ao
namoro
Factores que protegem/
enf. namoro

Uso
contracepção

Algumas questões principais
• Há diferenças no modo como os homens e as mulheres Portugueses
comunicam em família? E em sociedade? Porque existem essas diferenças?
• Tem identificado na nossa sociedade comportamentos ou atitudes que são
atribuídas especificamente a homens ou a mulheres? Recorda-se de
algumas dessas situações? Os jovens demonstram atitudes ou
comportamentos semelhantes?
• Qual é o estereótipo dominante para o papel do homem e da mulher? Na
sua opinião, a maior parte dos adolescentes mantém esses estereótipos?
• Quais são os primeiros comportamentos, pensamentos e preocupações
que surgem na puberdade relacionados com a sexualidade?
• O que pensam sobre o auto-erotismo na sua idade?
• O rapaz na puberdade comporta-se da mesma maneira com uma menina e
um rapaz da mesma idade? E as raparigas? Porquê?
• E nas relações com os adultos?
• Os rapazes portam-se como eles querem ou como acham que os amigos/
a namorada/ os pais/ os professores esperam que se portem? E as
raparigas? Porquê?
• Com que idade começam geralmente os adolescentes a namorar?
• É o rapaz ou a rapariga que inicia geralmente o namoro?
• Quem influência o adolescente na escolha do namorado(a)?
• Para eles namorar implica exclusividade?
• Quais são os comportamentos sexuais que os adolescentes têm no
namoro? Acariciam-se por cima ou por baixo da roupa?
• Como pensa que os adolescentes encaram as relações sexuais na sua
idade? A rapariga acha que o rapaz a deixará de respeitar se concordar ter
relações sexuais? Porquê? E o rapaz respeita-a? Porquê?
• As raparigas/ rapazes portugueses sentem-se pressionados pelo
namorado(a) para ter sexo? E pelos pares? Há diferenças nas pressões
experimentadas pelos rapazes e pelas raparigas?
• As raparigas consideram que o rapaz tem que forçar para terem relações
sexuais? Porquê?
• Os rapazes pensam que faz parte do seu papel forçar as raparigas para
terem relações sexuais? Porquê?
• Os rapazes entendem que um "não" da rapariga a carícias mais íntimas ou
a relações sexuais, significa "sim"? Porquê? As raparigas usam essa
estratégia para se mostrar castas? Porquê?
• A rapariga acha que o homem tem necessidade de ter relações sexuais
com mais frequência do que a mulher? Porquê? Os rapazes pensam o
mesmo?
• Na sua opinião, qual é a percentagem de adolescentes sexualmente activa
no fim do 3º ciclo? E do ensino secundário?
• Há expectativas diferentes nos rapazes e nas raparigas quando namoram?
Porquê?
• Quais são os factores que os adolescentes consideram que protegem as
relações amorosas? E que as enfraquecem?

de

Valores
Uso de métodos
contraceptivos

• Que atitudes e comportamentos é que os adolescentes acham correcto ter
para prevenir a gravidez na adolescência?
• Os adolescentes utilizam métodos contraceptivos? Quais?
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contraceptivos
Responsabilidade da
contracepção
Atitudes face à
gravidez na adolesc.

Uso de protecção
Valores
Uso do preservativo

Responsabilidade da
protecção
DSTs que preocupam
mais os adolescentes

Aborto
Homossexualidade
Comercialização do
sexo
Poder e violência
sexual
Parafilias

Problemas sexuais
e terapias
Influência
da
ciência
e
da
tecnologia
no
comportamento
sexual
Suporte
à
sexualidade dos
adolescentes

Dilemas sexuais

• E na primeira relação sexual utilizam? Quais?
• A rapariga pensa que a contracepção é mais da sua responsabilidade?
Porquê? O rapaz pensa o mesmo? Porquê?
• Conhece algum caso de uma adolescente que ficou grávida? Como reagiu
a maior parte dos adolescentes? E dos adultos?
• Que comportamentos e atitudes é que os adolescentes acham correcto ter
para se protegerem das doenças de transmissão sexual?
• O que pensam os adolescentes sobre o preservativo? Usam-no? E na 1ª
relação sexual, usam-no?
• Porque é que há rapazes que não trazem o preservativo consigo? E
porque é que as raparigas não andam com o preservativo?
• O rapaz pensa que a protecção é mais da sua responsabilidade? Porquê?
A rapariga pensa o mesmo? Porquê?
• Quais são as DSTs que preocupam mais os adolescentes?
• Os adolescentes preocupam-se mais com uma gravidez não desejada ou
com a SIDA e outras DSTs?
• O que pensam os adolescentes sobre o aborto? Porque pensam assim?
• Como acha que os adolescentes reagem à homossexualidade? Porque
reagem assim?
• O que pensam os adolescentes sobre a prostituição? Porquê?
• E o que pensam os adolescentes sobre a pornografia? E os adultos?
Como educador, o que pensa sobre a pornografia?
• E o que pensam os adolescentes e os adultos sobre o erotismo?
• O que pensam os adolescentes sobre o incesto e o abuso sexual de
menores?
• O que acha sobre o assédio sexual no local do trabalho em Portugal?
Também existe nas escolas? Como se manifesta?
• O que responderia se um adolescente lhe perguntasse o que é um
comportamento sexual normal?
• Quais são as parafilias que considera que existem em Portugal?
• Se encontrasse um adolescente a ver um filme com cenas explicitas de
exibicionismo sexual ou de sadomasoquismo, discutiria com ele(a) esses
comportamentos? Como?
• Quais são as disfunções sexuais que afectam alguns Portugueses?
• Quais são as causas mais frequentes dessas disfunções?
• Acha que a maior parte dos Portugueses procura ajuda para resolver
problemas relacionados com as disfunções sexuais? De quem?
• Na sua opinião, o aparecimento dos métodos contraceptivos influenciou o
comportamento sexual da mulher? Porquê?
• E o aparecimento do preservativo para prevenir as DSTs mudou o
comportamento sexual dos Portugueses? E o aparecimento da SIDA mudou
esse comportamento?
• Com quem conversam os adolescentes sobre sexo, contracepção e
problemas das relações amorosas?
• Quais são os serviços de apoio à sexualidade dos adolescentes que eles
conhecem?
• Os adolescentes recorrem a esses serviços? Se recorrem, porque razão o
fazem? Se não recorrem, porque é que isso acontece?
• Quais lhe parece que são os principais dilemas que os adolescentes
portugueses encontram na sua vida sexual?
• Quais são os dilemas na sua vida afectivo-sexual (nas relações amorosas
e no seu comportamento sexual) que originam sentimentos de culpa?
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Anexo 3
Grelha de apoio à codificação dos dados  Entrevista individual a
professores
Questões Pedagógicas e Abordagens Práticas da Educação Sexual
Área/ subárea
de análise
1-Concepção do
projecto/
actividades de
Educação
sexual
1.1-Origem
projecto
1.2-Problemas/
temas tratados

1.3-Avaliação

Categoria

Subcategorias

1-Origem do
projecto

1-O Conselho Executivo decide implementar a educação sexual na escola.
2-O professor escolhe fazer formação contínua de professores em educação
sexual e implementa o projecto porque é uma das componentes da formação.
3-O professor decide fazer educação sexual porque é uma das áreas da
Educação Cívica que lecciona.
4- O professor decide fazer educação sexual como um prolongamento do
programa de Ciências que lecciona.
5-Outra.

2-Problemas/
temas tratados

1-Anatomia e fisiologia sexual masculina e feminina e o desenvolvimento sexual
biológico.
2-Desenvolvimento psicosexual.
3-Fecundação, gravidez e parto.
4-Contracepção e o planeamento familiar.
5-Aprender como usar preservativos.
6- Aprender onde adquirir o preservativo e outros contraceptivos.
7- Igualdade de direitos e de oportunidades homens/ mulheres.
8-Clarificar os valores e atitudes sexuais pessoais sobre o namoro.
9-Clarificar a atitude pessoal sobre a abstinência.
10-Clarificar o que pensam sobre esperarem para ter sexo só quando forem mais
velhos, mas se não esperarem, fazerem controlo de natalidade e praticarem sexo
seguro.
11-Clarificar os valores e atitudes sobre o prazer sexual.
12-Conhecer as zonas erógenas.
13-Conhecer as principais posições de coito e práticas sexuais.
14-Conhecer diferenças nos modelos de respostas sexuais do homem e da
mulher.
15-Clarificar a atitude pessoal sobre o aborto.
16-Conhecer a lei portuguesa sobre o aborto.
17- Aprender a falar com o(a) namorado(a) ou o(a) parceiro(a) sobre
contraceptivos e DSTs.
18- Aprender a falar com os pais sobre sexo e os problemas das relações
amorosas.
19- Aprender como lidar com a pressão para ter sexo.
20- Aprender como lidar com os problemas emocionais e as consequências de
ser sexualmente activo.
21-Clarificar a atitude pessoal sobre a homossexualidade e orientação sexual.
22-Conhecer meios de transmissão e de prevenção do VIH/ SIDA e de outras
DSTs, tal como o herpes.
23-Saber onde fazer o teste para o VIH/ SIDA e para as outras DSTs.
24-Saber o que fazer se ele ou um amigo for violado ou sofrer abuso sexual.
25-Clarificar a atitude pessoal sobre a prostituição.
26-Clarificar a atitude pessoal sobre a pornografia e o erotismo.
27-Conhecer globalmente os problemas sexuais e terapias.
28-Conhecer as variações nos comportamentos sexuais (exibicionismo,
sadomasoquismo, etc.).
29-Desenvolvimento de competências pessoais e sociais.
30-Diferenças entre a sexualidade humana e animal.
31-Clonagem
1-Avaliação no início do projecto.
2-Avaliação no fim do projecto.
3-Follow-up.
4- Não foi feita avaliação.
1-Número de participantes nas actividades voluntárias
2-Inquéritos
3-Grau de participação dos alunos nas actividades
4-Algumas evidências de mudança de comportamentos e atitudes
5- Nível de comprometimento dos alunos nas actividades do projecto

do

3-Metodologia
de avaliação
do projecto/
actividades
4-Indicadores
de avaliação
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2Implementação
do
projecto/
actividades de
educação
sexual
2.1-População-alvo

2.2-Caracterização
do projecto

1- Nível de
ensino
2- Número de
alunos
envolvidos no
projecto
3-Duração do
projecto/
actividades

4-Integração
nas
actividades da
escola

5-Disciplinas
que
participaram
na educação
sexual

6- Sexo dos
alunos nas
sessões
7- Pessoas
que colaboram
no projecto/
actividades

8- Instituições
que colaboram
no projecto/
actividades
9- Contributo
dos
colaboradores

10Notificação
dos pais.

1-Uma turma do ensino básico
2-Uma turma do ensino secundário
3-Todas as turmas de um ano do ensino básico
4-Todas as turmas de um ano do ensino secundário
5- Turmas de vários anos
1-menos de 30
2- 31-60
3- 61-90
4- 91-120
5- 121-150
6- mais de 150
1-1– 6 horas
2- 7-12 horas
3- 13- 18 horas
4- 19- 24 horas
5- 25- 30 horas
6- 31- 36 horas
7-37- 42 horas
8-mais de 42 horas
1-Áreas curriculares disciplinares.
2-Áreas curriculares não disciplinares (antes da reestruturação do actual sistema
educativo)- Área Escola
3-Actividades não curriculares (antes da reestruturação do actual sistema
educativo)- Actividades de complemento curricular
4-Outras actividades não curriculares (antes da reestruturação do actual sistema
educativo)- (conferências…).
5-Área curricular não disciplinar – Área de Projecto.
6- Área curricular não disciplinar – Formação Cívica.
7-Área curricular não disciplinar – Estudo Acompanhado.
8-Actividades de enriquecimento do currículo (Educação para a cidadania…).
9-Outro.
1-Ciências Naturais, Ciências da Terra e da Vida, Biologia, Técnicas Laboratoriais
de Biologia.
2-Estudos Sociais, Historia, Geografia.
3-Português.
4-Inglês, Francês.
5-Matemática, Economia.
6-Educação Física.
7-Informática.
8-Expressões plásticas (Desenho, Arte, Trabalhos Manuais).
9-Educação Moral e Religiosa Católica.
10-Outro.
1-Todas as sessões eram mistas.
2-Só algumas sessões tinham alunos só do mesmo sexo.
3-Todas as sessões tinham alunos só do mesmo sexo.
1-Médicos.
2-Enfermeiros.
3-Psicólogos.
4-Sexólogos
5-Assistentes Sociais.
6-Professores Coordenadores da Escola Promotora de Saúde (EPS).
7-Pais.
8-Outros professores da escola.
9-Professores da universidade
10-Outro
1-Centros de Saúde.
2-Associação para o Planeamento Familiar (APF).
3- Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA.
4- Escolas Promotoras de Saúde.
5-Instituto Português da Juventude (IPJ).
6-Outro.
1-Colaborar na planificação das actividades.
2-Colaborar na formação de professores.
3-Colaborar em reuniões de pais e professores.
4-Fazer workshop para os alunos.
5- Dar à escola material didáctico sobre educação sexual.
6-Outro.
1-Os pais tiveram que dar permissão para os filhos terem educação sexual.
2-Os pais foram informados sobre a educação sexual mas não tiveram que dar
permissão.

766

dos pais.
11Envolvimento
dos pais na
educação
sexual

12- Visões

2.3- Caracterização
das
actividades
realizadas

13-Tipo de
actividades
desenvolvidas

14-Actividades
de
aprendizagem
de
conhecimento
biológico
baseadas em
problemas
15-Actividades
orientadas
para
a
resolução de
problemas de
saúde sexual
e reprodutiva
numa situação
simulada em
“Jogos
de
Papéis” (roleplay)

permissão.
3- Os pais não foram informados e não tiveram que dar permissão.
4-Outro.
1-Colaborar na planificação das actividades.
2-Colaborar na formação de professores.
3-Colaborar em reuniões de pais e professores.
4-Fazer workshop para os alunos.
5- Dar à escola material didáctico sobre educação sexual.
6- Assistir a sessões que os ensinam sobre o tema.
7- Receber materiais em casa sobre o tema.
8-Ajudar os alunos no trabalho de casa sobre o tema.
9-Outro.
1-Aumentar o comprometimento dos estudantes para terem comportamentos
sexuais saudáveis.
2-Melhorar a comunicação interpessoal oral (começar uma conversa, recusar,
elogiar…), melhorar a assertividade e a resistência à pressão, negociar e lidar
com conflitos verbais e optimizar a comunicação não verbal (contacto visual,
expressão facial, gesticulação, postura, tom de voz…).
3-Promover a liberdade de acção, autonomia.
4-Desenvolver o pensamento crítico.
5-Desenvolver a auto-estima, auto-confiança, auto-imagem, o auto-conceito.
6-Desenvolver o auto-respeito e o respeito pelos outros.
7-Aprender como e a quem pedir ajuda.
8-Aumentar o conhecimento sobre a sexualidade humana
9-Clarificar os valores e atitudes pessoais face à sexualidade.
10-Prevenir comportamentos de risco sexual, promover comportamentos de
protecção da saúde sexual e reprodutiva.
11-Prevenir a discriminação como resultado da não aceitação das diferenças
físicas e morais, da orientação sexual ou da seropositividade para o VIH.
12-Identificar e resolver problemas sociais em contexto real.
13-Identificar e resolver problemas sociais em situações simuladas.
14-Outro
1-Exploração de transparências ou slides em diálogo turma.
2-Visionamento de filmes seguidos de debate.
3-Resolução de fichas de trabalho.
4-Role-play.
5-Estudos de caso com apresentação de dilemas e resolução de problemas.
6-Jogos para treinar a assertividade.
7-Investigação na Biblioteca.
8-Investigação na Internet.
9-Investigação nos Centros de Saúde e Farmácias.
10-Visitas de estudo ao Centro de Saúde.
11-Entrevistas (a pais, colegas, prostitutas).
12-Elaboração de jogos temáticos pelos alunos e sua implementação.
13-Escrita de teatros temáticos e sua dramatização.
14-Elaboração de cartazes, folhetos ou autocolante para distribuição na escola.
15-Jogos tradicionais e peddy paper.
16-Educação de pares.
17-Assistir a conferências e seminários.
18-Caixa de perguntas anónimas e brainstorming.
19-Análise de anúncios, filmes e programas de TV.
20-Debates entre estudantes.
21-Elaboração de página web baseada nas perguntas dos alunos.
1-Os problemas sobre o desenvolvimento sexual biológico foram o estímulo e o
foco para as actividades dos alunos.
2-Houve o uso de material estimulante para ajudar os estudantes a discutirem os
problemas que para eles eram importantes.
3-O pensamento crítico dos estudantes foi orientado na tentativa de resolução do
problema.
4-As actividades de resolução de problemas foram uma das estratégias utilizadas
na aprendizagem baseada em problemas.
5- Não houve aprendizagem baseada em problemas.
1-Os alunos entrevistaram pessoas para clarificar o problema que iriam
representar.
2-Os alunos investigaram, em livros didácticos e revistas científicas, o problema
dos papéis que iriam representar.
3-Os alunos prepararam, na turma, o papel que iriam representar sob a orientação
do professor.
4-Os alunos foram divididos em pequenos grupos para prepararem o papel que
lhes foi atribuído.
5- Os alunos trabalharam individualmente para prepararem o papel que lhes foi
atribuído.
6- Durante o jogo construíram modelos de respostas seguras para as situações
representadas.
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play)

16-Actividades
orientadas
para
a
resolução de
problemas de
saúde sexual
e reprodutiva
em situação
simulada em
“Estudos de
Caso”

2.4Valores
veiculados

17Metodologia
aplicada no
treino
assertivo.
18- Aspectos
da
sexualidade
dos
adolescentes
trabalhados no
projecto/
actividades
associados a
juízos de valor
19- Juízo de
valor
realizado.
20Como
surgiram as
mensagens

3- Competência
de acção dos
alunos
3.1-Aumento de
conhecimento e
insights

3.2- Participação
dos alunos nas
actividades/ projecto

1- Indicadores
de mudanças
nos
estudantes.

2-Participação
dos alunos na
entrada para
actividades/
projecto
3-Participação
dos alunos na
selecção do
tópico geral
4-Participação
dos alunos na
selecção dos
aspectos do
tópico

representadas.
7-Houve estratégias de feedback, instrução correctiva e reforço para ajudar cada
participante a redefinir as suas competências de assertividade.
8-No final, os alunos estabeleceram objectivos para terem comportamentos
sexuais saudáveis.
9-Não houve “jogos de papéis”.
1-O problema em análise foi identificado numa história simulada contada num
filme ou texto.
2-O problema em análise foi identificado numa história da vida real do dia-a-dia
dos alunos.
3-Os alunos discutiram mais as causas do que as consequências do problema.
4-Os alunos discutiram mais as consequências do que as causas do problema.
5-Os alunos discutiram de igual maneira as causas e as consequências do
problema.
6-As hipóteses para resolver o problema foram apresentadas pelo professor que
decidiu com os alunos qual a melhor hipótese a desenvolver.
7-Os alunos sugeriram hipótese e decidiram por si próprios a melhor hipótese a
desenvolver.
8- Os alunos sugeriram hipótese e decidiram em conjunto com o professor a
melhor hipótese a desenvolver.
9-Os alunos contaram histórias reais semelhantes sobre a vida sexual de pessoas
que conheciam.
10-Não houve realização de “Estudos de Caso”.
1-Simular pedidos difíceis aos pais, professores, amigos e namorado(a).
2-Dar e receber elogios.
3-Expressar desacordo ou defender uma opinião.
4-Não houve treino da assertividade.
1-Masturbação, fantasias sexuais e pensar em sexo.
2-Intimidade sexual no namoro, incluindo beijar e tocar nos seios/ vagina/ pénis
por cima da roupa.
3-Intimidade sexual no namoro, incluindo beijar e tocar nos seios/ vagina/ pénis
por baixo da roupa.
4-Ter relações sexuais na adolescência.
5-Aborto.
6-Homossexualidade.
7-Discriminação de género.
1-É imoral ou errado.
2-É um assunto pessoal.
3-O problema/tema foi discutido mas nenhuma mensagem foi passada.
4-Várias ideias.
1-Foi a ideia final salientada pelo professor.
2-Foi a ideia final referida pela maior parte dos alunos.
3-Foram as ideias finais diferentes dos vários grupos de alunos.
4- Foram as ideias finais diferentes dos vários grupos de alunos e da religião
Católica.
1-Aumentaram o conhecimento
2-Melhoraram a participação.
3-Melhoraram o respeito pelas diferenças.
4-Melhoraram a auto-estima.
5-Melhoraram a assertividade
6-Começaram a falar mais facilmente sobre a sexualidade com os amigos e os
professores.
7-Começaram a falar mais facilmente sobre a sexualidade com os pais.
8- Tinham intenção de usar o preservativo.
9-Tinham intenção de iniciar diálogos com o parceiro(a) sobre sexo seguro.
10-Outro.
1-O professor sugeriu e apresentou aos alunos como uma decisão definitiva.
2- O professor sugeriu e informou os alunos sobre as suas decisões que os
aceitaram.
3- O professor sugeriu e decidiu a sua selecção com os alunos.
4- Os alunos sugeriram ao professor e decidiram por si próprios.
5- Os alunos sugeriram ao professor e decidiram em conjunto com o professor.
(igual à anterior)

(igual à anterior)

768

3.3Comprometimento

3.5- Experiências de
acção

tópico
5Participação
dos alunos na
investigação
6Participação
dos alunos na
criação
de
visões
7Participação
dos alunos na
avaliação
8- Actividades
que levaram
os alunos a
sentirem-se
comprometido
s para terem
comportament
o
sexual
saudável

9Comportament
o
sexual
saudável com
que se sentem
comprometido
s
10Experiências
de acção

(igual à anterior)

(igual à anterior)

(igual à anterior)
1-Elaboração e exposição de cartazes, elaboração e distribuição de autocolantes,
elaboração e publicação de notícias nos jornais da escola, localidade ou
nacionais.
2-Organização de conferencias, seminários ou acontecimentos semelhantes para
os seus pares sobre prevenção primária da SIDA e de outras DSTs e sobre os
métodos contraceptivos.
3-Apresentação de teatros sobre saúde sexual.
4-Preparação, visitas de estudo ao Centro de Saúde e sua avaliação para
familiarizar os alunos com a primeira consulta de saúde sexual.
5- Organização de conferencias, seminários ou acontecimentos semelhantes para
os pais para melhorar o diálogo em casa sobre a sexualidade.
6-Colaboração com organizações não governamentais para reforçar as mudanças
na sua comunidade para comportamentos sexuais saudáveis.
7-Educação de pares na própria turma.
1-Uso do preservativo para prevenção de DSTs.
2-Uso do preservativo para prevenção de DSTs e de uma gravidez não desejada.
3-Uso da pílula para prevenção de uma gravidez não desejada.
4-Falar com o parceiro(a) sobre sexo mais seguro.
5-Tentar melhorar o diálogo com os pais para falar sobre sexualidade.
6-Falar com os colegas sobre promoção da saúde sexual e reprodutiva.
1-Educação dos pares partindo do diagnóstico dos problemas relacionados com a
saúde sexual.
2-Investigação orientada para a resolução de dúvidas/ problemas sobre a sua
própria vida sexual e reprodutiva (internet, biblioteca, entrevistas/ inquéritos).
3-Auto-organização individual ou em grupo para pedir ajuda no Gabinete de
Atendimento a Jovens da Escola visando a resolução de problemas sexuais
individuais ou do grupo de pares.
4-Auto-organização individual ou em grupo para pedir ajuda na Consulta Jovem
dos Centros de Saúde ou Instituto Português da Juventude visando a resolução
de problemas sexuais individuais ou do grupo de pares.
5- Catalizadores das mudanças dos pais visando melhorar o diálogo em casa
sobre a sexualidade humana.
6-Catalizadores de mudanças nos pares visando construir conceitos positivos e
amplos relacionados com a saúde sexual (conferências, debates ou entrevistas/
inquéritos).
7-Organização e realização de teatros, filmes, peddy paper, role-play com
investigação prévia para os papéis e jogos interactivos.
8-Catalizadores de mudanças nos pares através da concepção e apresentação de
cartazes, autocolantes e notícias para jornais.
9-Não existiram experiências de acção.

4-Evidências de
mudança
na
comunidade
escolar
4.1-Pais
1-Evidências
de mudanças
nos pais.
4.2-Professores

4.3-Comunidade
escolar

2-Evidência de
mudanças nos
professores
participantes
3- Evidência
de mudanças
na restante
comunidade
escolar

1-Aumentaram a aceitação da educação sexual na escola.
2-Diminuiram o medo de que a educação sexual fosse um incentivo ao início das
relações sexuais.
3-Tornou-se mais fácil falar com os professores sobre a sexualidade.
4-Outro.
1-Os professores do projecto começaram a falar sobre sexualidade e educação
sexual uns com os outros.
2-Os professores do projecto sentem-se mais à-vontade a falar sobre sexualidade.
3-Outro
1-Os funcionários tiram dúvidas sobre a educação sexual e sexualidade humana
com os professores envolvidos nos projectos de Educação Sexual.

769

na restante
comunidade
escolar

5Dilemas/
barreiras
enfrentados pelos
professores durante
a implementação da
educação sexual na
comunidade escolar
5.1-Mitos/medos

5.2-Preocupações

1- Mitos ou
medos dos
pais
que
dificultam a
educação
sexual
2- Mitos ou
medos dos
a l u n o s que
dificultam a
educação
sexual
3Preocupações
face aos pais.

4Preocupações
face
aos
estudantes.

5Preocupações
do professor
face
a
si
próprio.

6Preocupações
face
à
definição da
estratégia
pedagógica.

5.3-Dilemas

7- Dilemas
face
aos
projectos de
educação
sexual.

8-Dilemas em
relação
a
questões ou
problemas dos
alunos

2- Os professores do projecto começaram a falar sobre sexualidade e educação
sexual com outros professores da escola.
3-Os funcionários frequentam acções de formação de educação sexual.
4- Professores não envolvidos no projecto, manifestam interesse de formação na
área.
5-Os funcionários pedem ao professor para falar particularmente com o filho sobre
sexualidade.

1-Pensarem que educação sexual é falar apenas sobre sexo.
2-Pensarem que a educação sexual encoraja o início das relações sexuais.
3-Pensarem que a educação sexual é exclusivamente responsabilidade dos pais.
4-Acharem que os professores estão a perder tempo ao falar de sexualidade em
vez de darem o programa da disciplina.
1-Acharem que serão aulas teóricas como na maior parte das disciplinas.
2-Pensarem que os professores vão fugir às suas perguntas sobre sexo.
3-Pensarem que os professores só falarão sobre afectos e não sobre prazer
sexual.
4-Outro.
1-Não colaborarem nas actividades de educação sexual que acontecem na
escola.
2-Não colaborarem nas actividades de educação sexual levadas pelos alunos
como trabalho de casa.
3-Associarem a educação sexual só à genitalidade.
4-Pensarem que a educação sexual encoraja o início das relações sexuais.
5-Pensarem que a educação sexual é exclusivamente responsabilidade dos pais.
1-Não ir de encontro às expectativas dos alunos.
2-Permitir que os estudantes exponham em público involuntariamente os seus
sentimentos íntimos relacionados com a sexualidade.
3-Não ser interpretado correctamente pelos alunos.
4- Promover situações que levem os estudantes a criarem valores sexuais
diferentes dos pais que originem conflitos pais/ filhos.
5-Incentivar o início das relações sexuais.
6-Alguns alunos ficarem chocados porque não estão no mesmo nível de
desenvolvimento afectivo-sexual dos colegas.
1-Não ter conhecimento biológico ou médico suficiente.
2-Não ter conhecimento suficiente para desenvolver as competências pessoais e
sociais nos alunos.
3-Não ser capaz de permanecer neutro durante as discussões relacionadas com
os valores sexuais.
4-Expor involuntariamente os seus próprios sentimentos e comportamentos
íntimos sobre a sexualidade.
5-Ser negativamente visto pelos colegas por o considerarem sexualmente liberal
por ensinar educação sexual.
1-Ser um projecto transversal.
2-O projecto deve incluir várias turmas.
3-O projecto deve incluir os pais e os auxiliares de acção educativa.
4-O projecto deve ter a colaboração dos profissionais de saúde.
5-O professor coordenador tem que incentivar constantemente os professores
envolvidos.
6-Falar para alunos homossexuais num projecto orientado para heterossexuais.
7-Falar para alunos de diferentes culturas num projecto orientado para a nossa
cultura.
8-Falar em simultâneo para alunos com diferentes experiências sexuais.
9-Falar sobre o aborto podendo existir mães de alunos ou alunos que já
abortaram.
1-Deveremos tratar só os problemas que os estudantes colocam ou também os
que os professores pensam que são importantes para os alunos?
2-Como agir com as famílias quando os valores que a maior parte dos alunos
defende na aula são diferentes dos valores da família? Como resolver os
possíveis choques entre a família e a escola?
3-Continuar ou não com o projecto de educação sexual quando não se consegue
envolver e comprometer os pais com o projecto?
4-Outros.
1-Como ajudar uma adolescente grávida que se recusa a contar à família e só
confiou na professora?
2-Como avisar a família quando apenas se suspeita de abuso sexual do(a)
aluno(a) dentro da família?
3-Como educar a curto prazo meninas que se consta que iniciaram uma vida
sexual com muitos parceiros, por vezes em troca de prendas?
4- Como ajudar os alunos a contarem aos pais que a menina engravidou?
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6 - V i s õ e s dos
professores
e
médicos/ psicólogos
em
relação
à
implementação da
educação sexual na
escola no futuro
6.1- Problemas/
temas a tratar

6.2-Caracterização
do projecto no futuro
6.2.1-Populaçãoalvo
6.2.2- Duração

9A educação
sexual pode
ser prejudicial
para os alunos
1-Problemas/
temas
de
educação
sexual a tratar
no 3º ciclo do
ensino básico
e no ensino
secundário

2- Principal
razão para
tópicos que
consideram
importantes
não terem sido
tratados
3- Nível de
ensino
a
atingir

4-Duração do
projecto/
actividades

5-O que dizer a uma adolescente que percebemos que está indirectamente a
pedir informações para abortar?
1-Quando é moralista e os valores transmitidos são contrários aos da família.
2-Quando impõe os valores do professor em vez de clarificar os valores dos
alunos.
3-Quando os professores não estão bem preparados.
1-Puberdade: mudanças corporais e mudança na vivência e expressão dos
afectos.
2-Aceitação da imagem corporal: corpo, beleza e moda (diferentes modelos em
diferentes épocas, sociedades e grupos sócio-culturais).
3-Papéis de género. Fenómenos de discriminação social baseados nos papéis de
género (feminismo, machismo, sexismo).
4-Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor. Regras de higiene sexual.
5-Fecundação, gravidez e parto.
6- Desenvolvimento embrionário e fetal.
7- Cuidados necessários durante a gravidez, parto, amamentação e com o recémnascido.
8-Como é feita a contracepção e o planeamento familiar.
9-Causas e consequências da gravidez na adolescência.
10-Onde arranjar contraceptivos se decidirem ter relações sexuais.
11-O que é a amizade, o amor, paixão e sedução.
12-Primeira relação sexual: consequências de uma vida sexual activa e
clarificação de valores.
13-Fisiologia do prazer: zonas erógenas e resposta orgásmica.
14-Auto-erotismo (masturbação): falsos mitos e clarificação de valores.
15-Principais posições de coito e práticas sexuais.
16-Hetero e homossexualidade: conceitos e clarificação de valores.
17-Travestismo, transsexualidade e técnicas de mudança de sexo.
18-Estimulantes sexuais.
19-Vários modelos familiares e várias realações de parentesco. Casamento,
coabitação, relações pré-matrimoniais, divórcio: clarificação de valores.
20- Relações extra-matrimoniais/ adultério: clarificação de valores.
21-Poligamia em diferentes momentos históricos, sociedades e grupos.
22-Fidelidade e honestidade como valores que protegem as relações.
23-Virgindade e castidade: clarificação de valores.
24-Celibato: clarificação de valores.
25-Saber como falar com os pais sobre os problemas das relações com os amigos
e amorosas e sobre sexo.
26-Saber como lidar com a pressão e a pressão para ter sexo.
27-Saber como falar com o namorado ou o parceiro sobre contraceptivos, sexo
seguro e DSTs.
28-Meios de transmissão e de prevenção do VIH/ SIDA.
29-Saber como usar o preservativo se decidirem ter sexo.
30-Conhecer os meios de transmissão e de prevenção de outras DSTs sem ser a
SIDA, tal como o herpes.
31-Saber onde fazer o teste para o VIH/SIDA e outras DSTs.
32-Como é feito um aborto, lei e clarificação de valores.
33-Infertilidade e técnicas de reprodução assistida.
34-Disfunções sexuais (e.g. impotência, frigidez, anorgasmia, ejaculação precoce)
e terapias sexuais.
35-Variações no comportamento sexual (e.g., exibicionismo, sadismo).
36-Saber o que fazer se ele ou um amigo sofrer abuso sexual.
37-Prostituição: prevenção e clarificação de valores.
38-Pornografia e erotismo: prevenção e clarificação de valores.
39-Informar onde recorrer para resolver problemas de saúde sexual e reprodutiva:
recursos de saúde.
40-Adopção: leis em Portugal e no mundo e clarificação de valores.
41-Desenvolvimento de competências pessoais e sociais.
42-O que é a sexualidade e a educação sexual.
1-Porque não houve tempo suficiente no currículo.
2-Porque pessoalmente sentiu que não deveria ser tratado.
4-Porque a política da escola é não tratar esses assuntos.
5-Porque o tópico foi tratado num ano anterior.
6-Porque o tópico será tratado num ano posterior.
7-Porque nunca surgiu.
8-Porque não faz parte do programa.
1-Todas as turmas de um ano do ensino básico.
2-Turmas de vários anos.

1-algumas aulas dependendo do interesse dos alunos.
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projecto/
actividades

6.2.3-Integração nas
actividades
da
escola

6.2.4-Sexo
dos
alunos nas sessões
6.2.5-Co-parcerias

5- Tipo de
integração nas
actividades da
escola que o
professor
pensa que é
mais eficaz.
6- Argumentos
em que o
professor se
fundamenta
para decidir
qual a melhor
forma
de
integrar
a
educação
sexual

7- Sexo dos
alunos nas
sessões
8- Pessoas
que devem
colaborar no
projecto/
actividades

9- Instituições
que colaboram
no projecto/
actividades

10- Contributo
dos
colaboradores

6.2.6- Participação
dos pais

11Notificação
dos pais.
12Envolvimento
dos pais na
educação
sexual

2-um período todos os anos lectivos
3- um ano lectivo a escolher
4- o ano inteiro todos os anos lectivos
5-um período durante todos os anos lectivos e um GAA durante todo o ano, pelo
menos durante alguns dias por semana.
1-Áreas curriculares disciplinares.
2-Área curricular não disciplinar – Área de Projecto.
3- Área curricular não disciplinar – Formação Cívica.
4-Gabinete de Apoio aos Alunos.
5-Actividades de enriquecimento do currículo (conferências, mesas redondas).
6-Projecto Curricular de Turma.
1- nas disciplinas e nas áreas curricular não disciplinar e não curricular
(conferências e palestras), porque há conhecimento e perspectivas de diferentes
profissionais.
2- numa área curricular não disciplinar (área transversal), porque geralmente é
desenvolvido por um único professor que tem uma boa formação na área.
3- como parte do Projecto Curricular de Turma, porque a sexualização das várias
disciplinas é possível e o ensino de educação sexual será feito por vários
professores com diferentes formações e personalidades.
4- em várias áreas curricular disciplinares e não disciplinares (áreas transversais),
para não haver nenhum professor conotado como o "o professor que faz coisas
engraçadas".
5- numa área não curricular (não obrigatória), porque só os estudantes que estão
verdadeiramente motivados participam.
6- na Formação Cívica e/ou da Área Projecto, porque a educação sexual faz parte
do programa.
7-numa disciplina que coordene e que peça a colaboração de outras áreas
curriculares disciplinares e não disciplinares, para que haja um professores de
referencia para o projecto e qualquer dúvida sobre sexualidade.
8-um Gabinete de Apoio aos Alunos na escola, para que os alunos lá possam
recorrer voluntária e anonimamente, individualmente ou em grupo, para resolver
problemas relacionados com a sexualidade ou a saúde em geral.
1-Todas as sessões deverão ser mistas.
2-Só algumas sessões deverão ter alunos só do mesmo sexo.
3-Todas as sessões deverão ter alunos só do mesmo sexo.
1-Médicos.
2-Enfermeiros.
3-Psicólogos.
4-Sexólogos.
5-Assistentes Sociais.
6-Professores Coordenadores da Escola Promotora de Saúde (EPS).
7-Pais.
8-Outros professores da escola.
9-Professores da universidade
10-Outro
1-Centros de Saúde.
2-Associação para o Planeamento Familiar (APF).
3- Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA, ABRAÇO.
4- Escolas Promotoras de Saúde.
5-Instituto Português da Juventude (IPJ).
6-Câmara Municipal.
7-Empresas de pensos higiénicos.
1-Colaborar na planificação das actividades.
2-Colaborar na formação de professores.
3-Colaborar em reuniões de pais e professores.
4-Fazer workshop para os alunos.
5- Dar à escola material didáctico sobre educação sexual.
6- Fazer workshop para os auxiliares da acção educativa.
7-Dar apoio individualizado a alunos em risco.
1-Os pais terão que dar permissão para os filhos terem educação sexual.
2-Os pais terão que ser informados sobre a educação sexual mas não terão que
dar permissão.
3- Os pais não terão que ser informados e não terão que dar permissão.
1-Colaborar na planificação das actividades.
2-Colaborar na formação de professores.
3-Colaborar em reuniões de pais e professores.
4-Fazer workshop para os alunos.
5- Dar à escola material didáctico sobre educação sexual.
6- Assistir a sessões que os ensinam sobre o tema.
7- Receber materiais em casa sobre o tema.
8-Ajudar os alunos no trabalho de casa sobre o tema.
9-Outro.
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6.3-Caracterização
das actividades no
futuro

13-Estratégias
que deverão ser
privilegiadas
para que os
alunos
se
tornem capazes
de
resolver
problemas
relacionados
com
a
sexualidade.
14Eficácia
dessa
metodologia já
aplicada
no
desenvolvimento
de
competências
de acção nos
alunos

1-Organização de palestra sobre a prevenção primária da SIDA e de outras DSTs.
2-Organização de palestras sobre os métodos contraceptivos.
3-Preparação, visitas de estudo ao Centro de Saúde e sua avaliação para os
familiarizar com a primeira consulta de saúde sexual.
4- Organização de palestras para pais visando melhorar o diálogo em casa sobre
a sexualidade.
5-Educação de pares.

1-Não existiu a resolução de problemas de saúde sexual dos alunos, mas houve
algum desenvolvimento das competências pessoais e sociais que tornará os
estudantes capazes de resolver os seus problemas sexuais no futuro.
2- Não existiu a resolução de problemas de saúde sexual dos alunos, mas houve
algum aumento de conhecimento que tornará os estudantes capazes de resolver
os seus problemas sexuais no futuro.
3- Não existiu a resolução de problemas de saúde sexual dos alunos e o projecto
não foi suficiente para tornar os estudantes capazes de resolver os seus
problemas sexuais e reprodutivos no futuro.
4-Os estudantes tornaram-se capazes de resolverem os seus problemas de saúde
sexual e reprodutiva e os dos outros porque têm mais conhecimento.
5- Os estudantes tornaram-se capazes de resolverem os seus problemas de
saúde sexual e reprodutiva e os dos outros porque desenvolveram as
competências pessoais e sociais necessárias.
6-Outro.

Grelha de apoio à codificação dos dados  Entrevista individual a médicos e psicólogos
(adaptação ao guião dos professores)
Questões Pedagógicas e Abordagens Práticas da Educação Sexual
Área
de
análise
1- Concepção
do projecto/
actividades
de educação
sexual.
1.1-Origem do
projecto

Categoria

Subcategorias

1- Origem da
colaboração
com a escola

1-Convite do Conselho Executivo/ professor para uma acção pontual.
2- Convite do Conselho Executivo/ professor para várias actividades inseridas
num projecto educativo.
3-O Centro de Saúde decide fazer educação sexual nas escolas e contacta-as.
4-Outra

2- Profissionais
do Centro de
Saúde
que
colaboram com
as escolas
3- Articulação
com
as
actividades do
Centro
de
Saúde
4-Situações de
educação
sexual
nos
Centros
de
Saúde
5- Suporte à
saúde sexual
dos
adolescentes

1- Médica.
2- Enfermeira.
3- Assistente Social.
4- Equipa do Centro de Saúde que inclui os três ou dois deles.
5- Outra.
1-No tempo disponível para a saúde escolar.
2- Em projectos do Centro de Saúde que incluem essas escolas.
3-Outra
1-Serviço de atendimento a jovens/ Consulta jovem.
2-Consultas do médico de família.
3-Programas de educação sexual do Centro de Saúde.
4-Outro.
1-Serviço de atendimento a jovens/ Consulta jovem.
2-Consultas do médico de família.
3-Programas de educação sexual do Centro de Saúde.
4-Outro.
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Anexo 4
Grelha de apoio à codificação dos dados  Entrevista individual a
professores, médicos e psicólogos
Percepções sobre os onhecimentos, atitudes e comportamentos na sexualidade dos
adolescentes
Área
de
análise
1-Relações
interpessoais
e igualdade
entre
os
sexos
1.1- Formas de
comunicação
dos homens/
mulheres
1.2Estereótipos de
género
nos
adolescentes

1.3Estereótipos de
género

Categoria

Subcategorias

1-Formas
de
comunicação
dos
homens/
mulheres
Portugueses

1-Negam as suas próprias necessidades e direitos, levam os outros a fazer escolhas por si
e sentem-se ressentidos perante os outros e sobre si próprios (comportamento passivo).
2-Tentam atingir os seus objectivos ou satisfazer as suas necessidades à custa dos direitos
necessidades e sentimentos dos outros (comportamento agressivo).
3-Tornam os seus desejos e necessidades conhecidos e defendem os seus direitos para ter
as suas necessidades totalmente satisfeitas, satisfazem totalmente as suas necessidades e
sentem-se bem consigo próprios e com os outros (comunicação assertiva).

2-Expressões
dos
adolescentes
relacionadas
com o género

1-O rapaz diz à mãe/ namorada "vou ajudar-te" a lavar a loiça, pôr a mesa, cozinhar, etc..
2-Num casal é esperado o rapaz saber mais de sexo e de sexualidade.
3-Num casal o rapaz é que deve pagar quando saem.
4-O rapaz ajuda o pai a lavar o carro, joga à bola, vai ao futebol.
5-A menina ajuda a mãe a arrumar a casa e brinca com as bonecas.
6-As meninas são meigas, bem comportadas e estudiosas.
7-Os rapazes são agressivos e não gostam de estudar.
8-Entre os adolescentes não há diferenças de género, tudo é partilhado.
1-Quando um casal pede um café e um descafeinado ou uma bebida alcoólica e outra não o
café e a bebida alcoólica é dada ao homem.
2-O homem é o chefe de família.
3-O homem é o gestor do dinheiro da família e responsável pelas grandes compras.
4-Os homens de sucesso são preferencialmente profissionais liberais e ocupam cargos de
gestão.
5-Os homens devem ter o ordenado maior que o da mulher para serem socialmente bem
aceites.
6-O homem gosta de desportos "masculinos" (futebol…) e carros.
7-É socialmente bem aceite que o homem saia de casa à noite e tenha uma grande
quantidade de amigos/ conhecidos com quem convive fora de casa.
8- Os homens devem ser socialmente intervenientes e politicamente activos.
9-O homem partilha as tarefas de casa.
10-Há igualdade de oportunidades nos estudos, no trabalho e na intervenção social.
11-Há co-responsabilidade na educação dos filhos.
1-Num casal a mulher é a "dona da casa", a responsável pela educação dos filhos.
2-A mulher deve ser boa dona da casa.
3-A mulher deve ser responsável pelas compras do dia-a-dia, da vida familiar e responsável
pela educação dos filhos e pela harmonia familiar.
4-A mulher deve ter "profissões de mulher" (professora, empregada de escritório…)
5-A mulher gosta de moda e actividades culturais que envolvam os filhos.
6-É socialmente bem aceite que a mulher pratique a caridade e tenha uma grande
quantidade de amigos/ conhecidos com quem convive em casa.
7-A mulher deve ser submissa ao marido.
8-Partilharm as tarefas de casa.
9-Há igualdade de oportunidades nos estudos, no trabalho e na intervenção social.
10-Há co-responsabilidade na educação dos filhos.
1-Ansiedade provocada pelas mudanças do corpo e pela imagem corporal.
2-Preocupações com o tamanho do pénis que relacionam com a adequação sexual.
3-Preocupações com o tamanho do seio que relacionam com a adequação sexual e a
capacidade para amamentar.
4-Ansiedades menstruais relacionadas com o facto de acharem que a menarca foi cedo ou
tarde ou não perceberem as irregularidades menstruais.

3-Estereótipo
dominante em
Portugal para o
papel de homem

4-Estereótipo
dominante em
Portugal para o
papel de mulher

1-Mudanças
2Desenvolvimento corporais
psico-sexual na
puberdade
2.1Comportamentos,
atitudes e valores

2.2Autoerotismo

2-Clarificação
identidade
género e
orientação
sexual
3-Despertar
auto-erotismo

da
de
da

1-Clarificação da sua identidade de género.
2-Clarificação da sua orientação sexual.

do

1-A masturbação é o comportamento sexual frequente e para muitos é o principal
comportamento.
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erotismo

auto-erotismo

2.3-Relações
interpessoais

4-Despertar do
hetero-erotismo

5-Conflitos interpessoais

6Comportamento
em função das
normas sociais

3-Namoro

1- Idade com que
a
3.1-Selecção do c o m e ç a m
namorar.
parceiro

2-Quem inicia
geralmente o
namoro
3-Quem
influência os
adolescentes na
escolha
do
namorado(a)
3.2 Expectativas 4-Características
face às atitudes e do namoro
comportamento
sexual no namoro

5-Expectativa
face às relações
sexuais

3.3 Atitudes e 6 Tipo
de
comportamento
relação
de
sexual no namoro exclusividade

comportamento.
2-Ter prazer sexual sozinho é normal e saudável, sendo a masturbação um passo normal
no desenvolvimento da maturidade.
3-A masturbação está carregada de sentimentos de culpa e ansiedade, parcialmente por
causa da ignorância e parcialmente por causa da contínua proibição por algumas religiões,
pois é pecado.
4-A masturbação não deve ocorrer porque prejudica a saúde, a vida sexual a dois.
1-Desejam ter o primeiro namorada(o).
2-Desejam dar o primeiro beijo.
3-É normal ter fantasias sexuais e pensar em sexo.
4-Desejo de ejacular nos rapazes.
5-Desejam ter prazer sexual, tocando nos seios, pénis e vagina por cima da roupa.
6-Desejam ter prazer sexual, tocando nos seios, pénis e vagina por baixo da roupa.
7-Muitos casais estimulam um no outro orgasmo mútuo como uma alternativa à relação
sexual vaginal.
1-As relações com os pais são mais tensas.
2-Existem tensões em relação ao sexo oposto por causa da possibilidade de haver atracção
sexual.
3-Os membros do sexo oposto podem ser vistos como competidores ou podem
desencadear preocupações homossexuais.
3-Não existem diferenças na forma como lidam com os rapazes ou as raparigas.
4-Há zangas entre amigas por troca de namorado.
1-Comportam-se como eles querem.
2-Comportam-se como acham que os amigos esperam que se portem.
3-Comportam-se como acham que a namorada espera que se portem.
4-Comportam-se como acham que os pais esperam que se portem.
5-Comportam-se como acham que os professores esperam que se portem.
1-No 3º ciclo namoram sem intimidade sexual (andam de mãos dadas, dão beijinhos e
abraços e “curtem” ou “andam” mais do que namoram).
2- No secundário namoram com maior compromisso e com mais intimidade sexual mas sem
“namoram” mas sem chegar à relação sexual (namoram mais do que “andam”).
3- No secundário namoram com maior compromisso e com mais intimidade sexual
tornando-se sexualmente activos .
1-O rapaz
2-Depende que quem é mais desinibido ou experiente.
1-Os amigos do mesmo sexo.
2-Os amigos de ambos os sexos.
3-Os pais.
4-Os professores.
5-Os meios de comunicação de massa.
6-Ninguém
1-Esperam que o namoro seja prolongado.
2-Esperam que o namoro conduza a um casamento com filhos.
3-Esperam que o parceiro(a) seja fiel e sincero.
4-Esperam que as iniciativas de sedução durante o namoro sejam:
4.1-do parceiro(a)
4.2-de quem tiver mais à vontade
4.3-dele(a) próprio(a)
1-A expectativa face às relações sexuais é:
1-ser virgem até ao casamento.
2-esperar para ter sexo só quando forem jovens adultos e a relação for estável.
3- esperar para ter sexo só quando a relação for estável.
4-ter a primeira relação com o parceiro como uma transição gradual para o prazer
sexual, independentemente da estabilidade da relação.
2- Esperam que a iniciativa para terem relações sexuais seja:
2.1-do parceiro(a)
2.2-de quem tiver mais à vontade
2.3-dele(a) próprio(a)
3-Esperam ter relações sexuais com o uso de preservativo.
4-Esperam que a rapariga comece a tomar a pílula antes de terem a primeira relação
sexual.
5-Se tiver relações sexuais o rapaz
5.1- deixa de respeitar a rapariga
5.2-fica a respeitá-la mais e aumenta o compromisso
5.3-não muda a relação
1-Só implica exclusividade para o rapaz.
2-Só implica exclusividade para a rapariga.
3-Implica exclusividade para os dois.
4-Só implica exclusividade se for namoro.
5- Se “andarem” (relação com alguma estabilidade mas sem compromisso) há exclusividade
da rapariga.
6- Se “andarem” (relação com alguma estabilidade mas sem compromisso) há exclusividade
dos dois.
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7-Factores que
os adolescentes
consideram que
protegem as
relações
amorosas
8-Factores que
os adolescentes
consideram que
enfraquecem as
relações
amorosas.
9-Actividades
sexuais antes da
relação sexual
10-Quando tem
relações sexuais

11-Pressão/
coerção para ter
sexo.
12Comportamentos
e atitudes nas
relações sexuais

4-Contracepção
4.1-Valores

4.2-Métodos
contraceptivos
usados

13/14Percentagem de
adolescentes
sexualmente
activa no fim do
3º ciclo/ fim do
secundário
1-O que está
certo
na
contracepção
na adolescência
2-Utilização de
métodos
contraceptivos
pelos
adolescentes
3-Utilização de
métodos
contraceptivos
na
primeira
relação sexual

dos dois.
7-Se apenas “curtirem” (relação pontual sem continuidade) não há exclusividade de nenhum
dos dois.
8-Outro.
1- Ter respeito por si próprio e pelo outro.
2-Honestidade.
3-Fidelidade.
4-Aumento da intimidade emocional.
5-Aumento da intimidade física.
6-Outro.
1-Falta de honestidade.
2-Infidelidade.
3-Pouca da intimidade emocional.
4-Não aumentar a intimidade física.
5-Dependência excessiva.
6-Ciúme excessivo.
7-Outro.
1- Beijos e abraços.
2- Todas as actividades por cima da roupa, mais que o beijo e menos que a relação sexual.
3- Todas as actividades por baixo da roupa, mais que o beijo e menos que a relação sexual.
4-O limite na vida sexual são os valores pessoais e os do(a) companheiro(a).
5-Outro
1- Tem relações sexuais:
2- quando é jovem adulto e a relação é estável.
3- quando a relação é estável.
4-como uma transição gradual para o prazer sexual, independentemente da estabilidade da
relação.
1-dos amigos do mesmo sexo.
2-dos amigos do sexo oposto.
3-do namorado.
4-dos meios de comunicação de massa.
1- O homem tem necessidade de ter relações sexuais com mais frequência do que a
mulher.
1.1-quase todos (as) pensam isso
1.2-muitos(as) pensam isso
1.3-muito poucos(as) pensam isso
1.4-ninguém pensa isso
2-O rapaz entende que um “não” da rapariga a carícias mais íntimas ou a relações sexuais,
significa “sim”.
2.1-quase sempre
2.2-muitas vezes
2.3-raramente
2.4-nunca
3-A rapariga usa a estratégia de dizer “não” às relações sexuais, quando as quer ter para
ser mostrar casta.
3.1-quase sempre
3.2-muitas vezes
3.3-raramente
3.4-nunca
1-menos de 10%
2-10-24%
3-25-50%
4-mais que 50%

1- Utilizar métodos contraceptivos para prevenir a gravidez na adolescência e fazer
planeamento familiar.
2- Falar-se sobre contracepção com o namorado(a).
3-As meninas esconderem dos pais que usam a pílula.
4- Ir a consultas de planeamento familiar.
1-Pílula.
2-Preservativo.
3-Pílula e preservativo em simultâneo.
4-Coito interrompido.
5-Método do calendário.
6- Não usam nenhum método contraceptivo.
1-Pílula.
2-Preservativo.
3-Pílula e preservativo em simultâneo.
4-Coito interrompido.
5-Método do calendário.
6- Não usam nenhum método contraceptivo.
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4.3Responsabilidade
pela contracepção

4Responsabilidade
pela
contracepção

4.4- Atitudes face
à gravidez na
adolescência

5-Reacção
perante
a
gravidez
na
adolescência

5- Prevenção
de DSTs
5.2- Uso do
preservativo

1-O que está
certo
na
utilização
do
preservativo na
adolescência
2Uso
do
preservativo

5.3Responsabilidade
da protecção

3Responsabilidade
da protecção

5.1-Valores

4-Razão para
não trazerem os
preservativos.

5.4- O que mais
preocupa
os
adolescentes
entre as DSTs e
gravidez não
desejada

6.2-Aborto

1-É o método contraceptivo que mais usam.
2-Geralmente usam o preservativo para prevenção de DSTs
3-Na primeira relação sexual geralmente não usam preservativo.
4-Protegem das DSTs e da gravidez não desejada.
5-Diminuem o prazer sexual.
7-É o rapaz que o deve trazer.
8-É a rapariga que o deve trazer.
9-Deve andar sempre com o rapaz e a rapariga.
1-A protecção é mais da responsabilidade do rapaz, porque o preservativo é o método mais
seguro e é ele que o usa.
2-A protecção é da responsabilidade dos dois porque devem ambos podem comprar e
colocar o preservativo masculino.
3- A protecção é da responsabilidade dos dois, porque se houver uma infecção de
transmissão sexual os dois são responsáveis.
1-Não querem que pareça que a relação sexual não foi espontânea mas planeada.
2-Medo que o(a) parceiro(a) pense que o objectivo da relação é terem relações sexuais.
3-Medo que o(a) parceiro(a) pense que é sexualmente muito experiente.
4-Medo que o(a) parceiro(a) pense que ele tem DSTs.
5-Medo que o(a) parceiro(a) pense que acha que o(a) parceiro(a) tem DSTs.
6-Medo que os pais os encontrem.
7-Vergonha de os ir comprar.
8-Não ponderam as consequências da não utilização do preservativo.

5- DSTs que
preocupam mais
os adolescentes

1-SIDA.
2-Herpes genital.
3-Hepatite B.
4-Infecção pelo vírus Papilloma (verrugas genitais)
5-Infecção por Chlamydia.
6-Gonorreia.
7-Sifilis.
8-Cistite.
9-Piolhos púbicos.

6A
maior
preocupação dos
adolescentes é a
gravidez não
desejada ou as
DSTs.

1-Para as raparigas é a gravidez não desejada.
2-Para as raparigas são as DSTs, especialmente a SIDA.
3-Para os rapazes é a gravidez não desejada.
4- Para os rapazes são as DSTs, especialmente a SIDA.
5-A maior preocupação para ambos os sexos é a gravidez não desejada.
6-A maior preocupação para ambos os sexos são as DSTs, especialmente a SIDA.

6-Assuntos
relacionados
com a
sexualidade que
têm dominado a 1- O que pensam
política nacional os adolescentes
6.1Homossexualidade

1-A contracepção é mais da responsabilidade da menina, porque a pílula é o método mais
seguro e é ela que a toma.
2-A contracepção é mais da responsabilidade do rapaz, porque o preservativo é a
contracepção ideal para eles usarem.
3-A contracepção é da responsabilidade dos dois porque devem usar em simultâneo a pílula
e o preservativo.
4- A contracepção é da responsabilidade dos dois, porque se houver uma gravidez não
desejada os dois são responsáveis.
1-O rapaz é um irresponsável, porque devia ter usado métodos contraceptivos adequados.
2-A rapariga é uma irresponsável, porque devia ter usado métodos contraceptivos
adequados.
3-Ambos são irresponsáveis, porque não usaram métodos contraceptivos.
4-A rapariga é irresponsável, porque teve relações sexuais.
5-Na prática, a rapariga ficou com a vida estragada e fica muito prejudicada.
6-Na prática, para o rapaz é apenas um contratempo.
7-Na prática, a responsabilidade do filho é da mãe e dos pais dela.
8-Na prática, a responsabilidade do filho é dos dois.
9-Na prática, a responsabilidade do filho é dos dois e dos pais.
1- Praticar sexo seguro durante o namoro.
2- Praticar sexo seguro durante o namoro só quando não fizeram os dois a teste da SIDA.
3- Falar-se sobre sexo seguro com o namorado(a).
4-Os rapazes não esconderem que usam o preservativo.

sobre
a
homossexualida
de
2- O que pensam
os adolescentes
sobre o aborto.

1-Discriminam
2-São tolerantes
3- Dizem que são tolerantes mas afastam-se deles.
4-Consideram uma opção sexual normal
1-É imoral ou errado.
2-É um assunto pessoal, a mulher deve poder tomar decisões sobre o seu próprio
corpo.
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sobre o aborto.

3- Opinião pessoal
sobre o aborto
6.3-Comercialização 4-Reacção dos
do sexo
adolescentes
sobre
a
prostituição
5- Reacção dos
adolescentes
sobre
a
pornografia.

6- Reacção dos
adultos sobre a
pornografia
7-Opinião
pessoal sobre a
pornografia

8-Opinião sobre
o erotismo
6.4-Poder
e
violência sexual

9-Opinião sobre
o incesto.

10-Opinião sobre
o abuso sexual
de menores

corpo.
3-É aceitável em caso de risco de vida da mãe.
4-É aceitável em caso de anomalia do feto.
5-É aceitável em caso de violação.
6-É aceitável no caso de gravidez não desejada na adolescência.
7- É aceitável no caso de gravidez não desejada.
8-Outro.
(igual ao anterior)
1-Discriminam
2-São tolerantes.
3-Acham que se deve permitir e legalizar.
1-Procuram como uma fonte de informação sobre sexualidade.
2-É mais procurada pelos rapazes do que pelas meninas.
3-Os rapazes muitas vezes vêem em grupo filmes, revistas ou sites com imagens
pornográficas.
4-Geralmente vêem a pornografia escondidos dos adultos, porque sabem que não é
permitida pelos pais ou professores.
5-Procuram por curiosidade.
1-Procuram como uma fonte estimulo sexual.
2-É mais procurada pelos homens do que pelas mulheres.
3-Vêem a pornografia escondidos dos filhos, porque acham que não é educativo.
4- Procuram por curiosidade.
1-Os adolescentes devem ser desmotivados a procurar revistas, filmes ou sites de
pornografia.
2-Sempre que forem encontrados com pornografia não devem ser punidos, mas
utilizar o momento para os educar.
3-As escolas têm que ter o cuidado de impedir a Internet de aceder a imagens
pornográficas.
4-Os pais devem ter cuidado com os filmes e os canais de televisão que os filhos
vêem a horas tardias.
1-As pessoas apreciam o erotismo em obras de arte.
2-Nos filmes muitas vezes confunde-se o erotismo com a pornografia e vice-versa.
3-O erotismo é aceitável e a pornografia não.
4-O erotismo é muito importante num casal para não cair na rotina.
1-O incesto é o caso pior de abuso sexual porque as crianças sofrem abuso sexual
das pessoas em quem mais confiam e a quem deveriam contar o que lhes acontece
de mal.
2-A maior parte dos casos de incesto acontece a raparigas.
3-Em Portugal há bastantes casos de incesto nas aldeias.
4-As crianças têm medo de contar que estão a ter relações sexuais com alguém da
família porque têm medo de ser punidas.
5- A maior parte das raparigas não conta que tem relações incestuosas porque acha
que de alguma maneira é culpada por isso.
6-A criança muitas vezes não denúncia o abusador porque não quer que ele seja
punido judicialmente.
7-A família muitas vezes encobre o abusador, especialmente quando é o pai, por não
querer que a sociedade descubra e por medo de retaliações.
8- A família muitas vezes encobre o abusador, especialmente quando é o pai, por não
quer que ele seja preso.
9-Muitas vezes a mãe culpa a filha por ela estar a ser abusada pelo pai.
10-Às vezes a escola desencadeia o processo de investigação de casos de incesto
recorrendo ao psicólogo da escola e à assistente social da área de residência da(o)
aluno(a).
11-A escola já tem tido problemas ao desencadear a suspeita de casos de incesto,
porque a aluna pediu ajuda ao professor mas depois nega e a família, mesmo quando
conhecedora do que se está a passar, encobre os factos.
1-A maior parte dos casos de abuso sexual são meninas.
2-A maior parte dos casos de abuso sexual são rapazes.
3-O abuso sexual de menores é muito frequente.
4-Há mais abuso sexual agora que no passado.
5-A maior parte dos agressores ganha a confiança da criança oferecendo-lhe prendas
e dizendo-lhe que a protege.
6-Os agressores servem-se da força para obrigar as crianças a cederem.
7-Quem comete o abuso são essencialmente homens adultos e de meia idade.
8-Os agressores enganam os menores dizendo-lhes que o que estão a fazer é para
os informar e ensinar determinadas coisas da vida.
9-Geralmente os familiares denunciam quando um menor da família sofre abuso
sexual.
10-Os agressores ameaçam as vítimas assegurando-lhe que serão castigadas.
11-Os efeitos do abuso sexual são sempre muito graves para a vítima.
12-Quase sempre os abusadores sexuais são pessoas conhecidas da vítima.
13-Geralmente no abuso sexual há coito vaginal ou anal.
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11-Opinião sobre
o assédio sexual

6.5-Parafilias
sexuais

12Comportamento
sexual normal

13-Parafilias que
existem
em
Portugal

7Disfunções
sexuais
e
terapias

14- Como falar
de parafilias a
adolescentes
que as observam
num filme
1- Problemas
sexuais
que
afectam
os
Portugueses

2-Causas
disfunções

das

3-Procura de
ajuda para as
disfunções
sexuais.

9-Sistemas
de suporte
para a saúde
sexual dos
adolescentes

1- Com quem
conversam os
adolescentes
sobre
sexo,
contracepção e
problemas das
relações
amorosas.

14-As pessoas que cometem abusos sexuais não têm um aspecto normal.
15-Os meninos que dizem que sofrem abuso sexual geralmente dizem a verdade.
16-Muitas vítimas de abuso sexual ocultam-no para toda a vida.
17-Os adolescentes falam muito de pedofilia por causa do escândalo da Casa Pia, até
aí quase nem sabiam que existia.
18- O julgamento do abuso sexual na Casa Pia está a ajudar as pessoas a ficarem
mais informadas e a protegerem-se da pedofilia.
19- A Lei Portuguesa para o abuso sexual de menores é muito branda.
1-Muitas vezes as pessoas confundem sedução com assédio sexual.
2-Geralmente as pessoas não denunciam o assédio sexual com medo de retaliações.
3-Em Portugal há vários casos de assédio sexual no local de trabalho, do chefe para a
empregada (vítima).
4-Na maior parte dos casos de assédio sexual os assediadores fazem propostas
constrangedoras de âmbito sexual, conversas com duplo sentido, gestos ou exibição
de pornografia ou de partes do corpo.
5-Muitas vezes o assédio sexual consiste em toques ou apalpões do chefe para a
empregada.
6-Muitas vezes o chefe alicia a mulher com subidas salariais ou de ascensão na
carreira em troca de favores sexuais.
7- As pessoas que não cedem ao assédio sexual, muitas vezes são despedidas.
8- Nas Universidades há vários casos de assédio de professores para alunas, pedindo
favores sexuais em troca de boas notas, passar na disciplina ou de entrar como
docente na universidade.
9-Nas escolas secundárias o assédio é pouco frequente e quando existe é mais
sedução de alunas para professores do que vice-versa.
10- As pessoas que sofrem assédio geralmente desenvolvem sintomas de stress,
medo, falta de controle, dificuldades de concentração, insónias, depressão, diminuição
da motivação para o trabalho ou para os estudos, etc.
1-Inclui todas as práticas sexuais que estejam de acordo com os valores pessoais dos
dois parceiros.
2-Inclui todas as práticas sexuais que estejam de acordo com os valores pessoais dos
dois parceiros, excepto práticas prejudiciais para o corpo, como por exemplo, práticas
sadomasoquistas.
3-Um par de sexo diferente com uma relação estável.
1-Sadismo
2-Masoquismo
3-Sadomasoquismo
4-Exibicionismo
5-Sexo com animais
6-Pedofilia
7-Outro
1-Desviar o assunto se ele fizer perguntas sobre parafilias.
2-Responder só ao que ele pergunta.
3-Responder ao que ele pergunta e aproveitar para falar sobre outras parafilias.
4-Outro.
1-Disfunção eréctil.
2-Ejaculação prematura.
3-Atraso na ejaculação.
4-Dores na relação sexual.
5-Vaginismo.
6-Disfunção sexual geral na mulher.
7-Anorgasmia.
8-Outro.
1-Stress, cansaço.
2-Problemas cardíacos.
3-Ansiedade na relação sexual.
4-Problemas na relação amorosa.
1-As mulheres procuram a ajuda da ginecologista nas consultas de rotina.
2-Os homens só procuram ajuda médica quando a situação já é muito prolongada e
está a colocar em perigo a relação amorosa.
3-Muitas vezes são as mulheres que procuram a ajuda da sua ginecologista para as
disfunções sexuais dos maridos/ namorados.
4-Geralmente, quer os homens quer as mulheres escondem do parceiro enquanto é
possível.
5-Há comunicação entre o casal e procuram ajuda médica.
1-Com os amigos do mesmo sexo.
2-Com os amigos do sexo oposto.
3-Com o namorado(a).
4-Com os pais.
5-Com os professores.
6-Com os técnicos de saúde.
7-Com o psicólogo escolar.
8-Professor do Apoio Educativo
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2-Onde
recorrem os
alunos para
tirar dúvidas

3- Serviços de
saúde sexual a
que
os
adolescentes
recorrem
4Razões
porque recorrem
os adolescentes
aos Serviços de
Saúde Sexual
5Razões
porque
não
recorrem

10- Dilemas
sexuais dos
adolescentes
10.1- Principais
dilemas sexuais

10.2-Dilemas na
vida afectivo sexual
que
provocam
sentimentos de
culpa

1-Opinião sobre
os
principais
dilemas sexuais
dos
adolescentes

2-Atitudes
e
comportamentos
sexuais
que
originam
sentimentos de
culpa.
3-Origem
culpa.

da

1-Projectos de educação sexual.
2-Gabinete de apoio aos adolescentes na escola.
3-Consulta jovem nos Centros de Saúde e no Instituto Português da Juventude.
4-Algumas actividades promovidas pela Associação para o Planeamento Familiar
(APF) ou pela Comissão Nacional de Luta contra a SIDA (CNLCS).
5-Algumas actividades promovidas pelas empresas que publicitam pensos
higiénicos e preservativos.
6-Bibliotecas (livros, filmes).
7-Internet.
8-Pamfletos.
1-Consulta Jovem nos Centros de Saúde.
2-Consulta Jovem no IPJ.
3-Gabinete de atendimento a adolescentes na escola.
4-Linhas telefónicas.
5-Não recorrem.
1-Fazer exames ginecológicos.
2-Iniciar e manter a contracepção.
3-Tirar dúvidas sobre planeamento familiar.
4-Tirar dúvidas sobre o desenvolvimento sexual biológico ou psicossexual em geral.
5-DSTs.
6-Medo de estar grávida ou gravidez não desejada.
1-Medo que os pais descubram que são sexualmente activos.
2-Medo que pensem que estão a querer iniciar a vida sexual.
3-Medo que pensem que têm alguma DSTs.
4-Não conhecem.
1-Quando está certo ter a primeira relação sexual.
2-Se deve ou não falar sobre sexo seguro com o parceiro.
3-Se deve ou não correr o risco de trazer contraceptivos para casa.
4-Os maiores dilemas dos adolescentes não são os dilemas sexuais mas conseguir
entrar para a universidade e arranjar o primeiro emprego.
5-Conseguir ser aceite pelo grupo e estar integrado no grupo.
6-Se deve ou não ter relações sexuais para não perder o namorado.
7-Conflito com os pais.
1-Infidelidade.
2-Falta de sinceridade.
3-Ter relações sexuais antes do casamento.
4-Masturbação.
5-Sexo oral.
6-Ter disfunções sexuais (estar impotente, frígida...).
7-O parceiro(a) ter disfunções sexuais (estar impotente, frígida...).
8-Gravidez não desejada.
1-Ir contra os valores da religião.
2-Ter sido educado a ter como princípio que os órgãos genitais são repugnantes.
3-Ter sido educado a ter como princípio que viver a sexualidade "a um" é ir contra a
natureza.
4-Falta de respeito por si próprio e pelo outro.
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Anexo 5
Questionário ANFCP: Avaliação das Necessidades para a Formação Contínua de Professores
Prévio à Formação Contínua de Professores: Promoção da Saúde e Educação Sexual (CCPFC/ACC25133/01)

QUESTIONÁRIO ANC/P
Avaliação das Necessidades do Curso e dos Participantes
Este questionário tem como objectivo tornar o Curso de Formação
Contínua de Professores “Promoção da Saúde e Educação Sexual”
(Registo de acreditação nº CCPFC/ ACC-25133/01) mais produtivo para si. Por
favor, disponha de cerca de 35 minutos para responder às questões
abaixo. A sua participação é voluntária e as suas respostas são
confidenciais.
Obrigada pela colaboração.
Secção I
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO PESSOAL E FAMILIAR
1. Dados biográficos
1.1. Sexo:
(1) Masculino 
(2) Feminino 
1.2. Data de nascimento: ________/ ___________/ ________
1.3. Grau académico:
(1) Bacharelato.
 Qual?
_____________
(4) Doutoramento
 Qual?
_________
(2) Licenciatura
 Qual?
_____________
(5) Outro…………
 Qual?
_________
(3) Mestrado…
 Qual?
_____________
2. Situação familiar
2.1. Situação conjugal actual

2.2. Tem filhos?….

(1)Sim 

3. Filiação religiosa (facultativo):
(1) Católica Romana
3.1.Religião
(2) Judaico…………
(3) Protestante…….

3.2.
Considera-se:





(1) Solteiro(a)………
(2) Casado(a)………
(3) União de facto.…
Quantos?




_________





4. Opção política (facultativo):
(1) PSD….…
4.1. Geralmente concorda
(2) PS……....
com as opções do:
4.2. Considera-se
politicamente:

(2) Não 

(4) Igreja Ortodoxa……
(5) Islamico/ Maometano
(6) Mormon………………

(1) Muito religioso……………
(2) Mais ou menos religioso
(3) Pouco religioso…………..




(4) Separado(a)/ Divorciado(a)...
(5) Viúvo(a)……………………….





(7) Outra religião…
(8) Sem religião/Ateu
Passe à questão 4




(4) Não é religioso……………..
(5) Não sabe……………………..

(3) CDS-PP..






(4)CDU……….

(5) BE
(6) Outro  Qual? _____________

(1) Muito activo(a)…………
(2) Mais ou menos activo(a).
(3) Pouco activo(a)………...





(4) Não é activo(a)
(5) Não sabe……..
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Secção II
VISÕES PARA O CURSO
Responda, por favor, às questões seguintes baseando-se na descrição do Plano Geral do Curso,
distribuído numa brochura na sua escola.
5.Quais são as suas expectativas para o Curso? (Que conhecimentos, atitudes e
capacidades novas acha que vai construir?)

6.Que temas ou actividades gostava que o Curso incluísse mais? (O que gostava de
aprender mais no Curso, além do que está referido na brochura)

Secção III
CONHECIMENTO E COMPETÊNCIAS PESSOAIS QUE CONTRIBUIRÃO PARA QUE A
EQUIPA DA ESCOLA ATINJA OS RESULTADOS DESEJADOS NO PROJECTO DE
EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA
7. Qualificação académica e experiência profissional:
7.1. Categoria Profissional:
_______________________________________________________
7.2. Número de anos de exercício de actividade profissional:
7.3. Grupo disciplinar:__________________________ 7.4. Departamento:_____________________
7.5. Constituição do Departamento: ___________________________________________________
8. Áreas curriculares disciplinares e não disciplinares leccionadas no actual ano lectivo:
________________________________________________________________________________
9. Cargos que ocupa na escola no actual ano lectivo:
(1) Elemento do Conselho Executivo
(2) Delegado de Grupo/ Coord. de Departamento
(3) Director de Turma





(4) Coordenador dos Directores de Turma



(5)Director de Instalações/ Enc. Biblioteca
(6) Coordenador na escola do PPES
(7) Prof. responsável de actividades PPES
ou outras semelhantes
(8) Orientador de estágio

(9) Outro. Quais?____________________________________________________________________

10. Em que aspectos do seu trabalho no projecto de educação sexual acha que vai
aplicar os conhecimentos e capacidades que vai desenvolver durante o Curso, para
ajudar a equipa da escola a atingir os resultados desejados? (Clarifique por que é que
acredita que isso vai acontecer.)
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Secção IV –USO DO COMPUTADOR
11. Assinale a frequência com que utiliza o computador para:
(1). Processamento de texto
(baixa)

1

2

3

4

5

(alta)

(2). Digitalização e tratamento de imagens

(baixa)

1

2

3

4

5

(alta)

(3). Tratamentos estatísticos simples

(baixa)

1

2

3

4

5

(alta)

(4). Projecção multimédia

(baixa)

1

2

3

4

5

(alta)

(5). Investigação geral

(baixa)

1

2

3

4

5

(alta)

12.Usa máquina fotográfica digital:
(1). Para o trabalho?
Sim
(2). Com fins recreativos?
Sim




Não
Não




13.Envia um e-mail:
(1). Quase todos os dias?
(2). Uma ou duas vezes por semana?







(3). Raramente?
(4). Nunca?

14.Quantifique o seu interesse no uso da Internet para:
(1). Investigação geral
(baixo)

1

2

3

4

5

(alto)

(2). Procurar material didáctico

(baixo)

1

2

3

4

5

(alto)

(3). Comunicar com outras pessoas por e-mail

(baixo)

1

2

3

4

5

(alto)

(4). Comunicar com outras pessoas em Fóruns

(baixo)

1

2

3

4

5

(alto)

(5). Comunicar com outras pessoas em Chats

(baixo)

1

2

3

4

5

(alto)

(6) Entretimento

(baixo)

1

2

3

4

5

(alto)

(7). Consultar as contas pessoais no banco, na

(baixo)

1

2

3

4

5

(alto)

(8). Fazer investimentos

(baixo)

1

2

3

4

5

(alto)

(9). Fazer compras

(baixo)

1

2

3

4

5

(alto)

Internet, etc.

15. Alguma vez viu um site (home page) no World Wide Web?
(1). Já vi muitos websites e sinto-me muito à-vontade neles.
(2). Já vi alguns websites mas não me sinto muito à-vontade neles.
(3). Nunca vi websites mas compreendo algumas das suas capacidades básicas.
(4). Nunca vi websites e não me sinto muito à-vontade neles.
16. Está ligado à Internet:
(1). no trabalho?
Sim
(2). em casa?
Sim




Não
Não




17. Gosta de aprender novas capacidades do computador (em programas e na Internet):
(1). Seguindo instruções passo-a-passo dadas pelo computador ou pelos manuais
(2). Com alguma orientação e tentativas de ensaio e erro.
(3). Num curso rápido.
(4). Num curso nas horas vagas.
18. Descreva uma capacidade para lidar com o computador que gostava de adquirir
neste Curso.
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Secção V
ABORDAGEM METODOLÓGICA DA EDUCAÇÃO SEXUAL OU EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
Responda, por favor, às questões seguintes baseando-se num situação bem sucedida d e
educação sexual ou educação para a saúde. Essa situação pode ter ocorrido no ensino formal
(projecto educativo, assunto de aula, etc.) ou informal (resolução de um problema de um(a)
aluno(a), etc.), com ou sem a sua intervenção.
O objectivo é focar o seu pensamento nos vários cenários que aconteceram (coluna da esquerda)
e que, na sua opinião, deveriam ter acontecido (coluna da direita).
(Se não tiver dados para responder a alguma(s) das questões da coluna da esquerda deixe em
branco.)
Questões

Respostas (Por favor, tente ser o mais detalhado possível nas respostas.)
Qual(quais) foi(foram) e como decorreu o processo:
Como deveria ter decorrido:

19. Houve a
definição de um
problema
ou
assunto
de
partida? Qual?

Questões

Respostas (Por favor, tente ser o mais detalhado possível nas respostas.)
Qual(quais) foi(foram) e como decorreu o processo:
Como deveria ter decorrido:

20. Reuniu-se
informação sobre
o problema e
isolaram-se as
suas
causas?
Que informação?

21. Propuserams e
e
experimentaramse
soluções
criativas
para
resolver
esse
problema? Quais?

Qual(quais) foi(foram) e como decorreu o processo:
22. Agiu-se no
sentido de aplicar
uma
solução?
Como?
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Como deveria ter decorrido:

Qual(quais) foi(foram) e como decorreu o processo:

Como deveria ter decorrido:

23. Tentaram-se
novas soluções?
Quais?

24. Tiraram-se
conclusões
baseadas
na
procura
de
soluções e nas
tentativas
de
resolução
do
problema?
(avaliação
do
acontecimento
vivido)

Secção VI
METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO A APLICAR DURANTE O CURSO
25. Na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens do formador analisar, em conjunto
com os professores, os documentos produzidos na formação e na escola para se avaliar as
mudanças de conhecimento e competências desenvolvidos pelos professores durante o Curso?

26. Acha que há vantagens ou inconvenientes no facto do formador estabelecer conversas
informais com os grupos de cada escola, ou com um professor em particular, quando observa
aspectos interessantes na sua participação na Formação?

27. Na sua opinião, é útil o formador estar atento durante a formação à observação dos aspectos
que foram referidos nos documentos distribuídos como as suas preocupações iniciais principais
para a Formação? Porquê?

28. Na sua perspectiva, o que deverá ser avaliado como resultados da formação?

FIM
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Anexo 6
Instruções para o diário de aula dos professores
Bem-vindo ao Fórum sobre Educação Sexual
Fórum para os Alunos (regras) | Fórum para os Professores (regras)

Aceder ao fórum alunos

Aceder ao fórum professores

O Fórum Professores tem como principal finalidade criar um trabalho em rede para os professores fazerem a
avaliação do projecto da turma/ grupo em que participam e darem sugestões aos outros professores sobre os
respectivos projectos. Também se pretende que recebam o feedback sobre o seu próprio projecto para o desenvolver e
melhorar. Os professores deverão sugerir uns aos outros fontes de informação (websites, livros, filmes, dados
científicos, etc.) relacionadas com os problemas/ tópicos em debate, com o objectivo de ajudar e enriquecer os
projectos.
Na análise dos projectos das escolas, os professores deverão ter em atenção o tipo de participação dos alunos nas
várias fases do projecto, de acordo com as categorias referidas no quadro abaixo.
Fases do Projecto

Graus de
Participação

IEntrada
para o
projecto

II- Escolha
do tópico
geral

III- Aspectos do
tópico
seleccionados

IVInvestigações

V- Visões/
Objectivos
visionários

VI Acções

VIIAvaliação/
Follow up

5-Alunos sugerem e
decidem em conjunto
com os professores
4-Alunos sugerem e
decidem por si
próprios
3-Professores
sugerem e decidem
em conjunto com os
alunos
2-Professores
decidem, mas
consultam os alunos
1-Os professores
decidem por si
próprios
Quadro: Tipo de participação dos alunos nas várias fases do Projecto. Fonte: Jensen (2000). Participation,
Commitment and Knowledge as Components of Pupils’ Action Competence. In B.B. Jensen, K. Schnack & V.
Simovska. Critical Environmental and Health Education. Copenhagen: Research Centre for Environmental and Health
Education, The Danish University of Education.)
Fonte: Website Jovens Saudáveis em Acção  Fórum
para os Professores (regras) (www.dct.uminho.pt/jsea)
Diário de aula // Class diary
Este é um espaço para, sempre que trabalhar no projecto com os seus alunos, descrever, por favor, com o máximo
detalhe possível: (1) a metodologia utilizada e o tipo de participação dos alunos; (2) as competências de acção que
pensa que o projecto está a desenvolver nos seus alunos; (3) as formas de intervenção dos pais; e (4) outros aspectos
relevantes para a avaliação do Projecto. Por favor, quando aparecerem nomes de colegas, alunos, etc. nos seus
registos de observação troque-os para nomes simulados.

Linhas orientadoras para o preenchimento do Diário de Aula
Neste diário pretende-se que os registos efectuados descrevam as suas perspectivas como professor facilitador da
aprendizagem orientada para a acção dos alunos, isto é, traduza o que realmente pensa, sente ou faz como
professor facilitador e o que pensa sobre o que os alunos fazem, pensam, sentem e aprendem em cada
actividade realizada nas várias fases do projecto.
A intenção é que reflicta sobre a sua própria prática e sobre as práticas dos alunos e sugira, quando adequado,
outras formas de realização das actividades, a introdução de novas actividades ou aconselhe a não repetir no futuro
algumas das actividades realizadas.
Este diário, não tem qualquer intenção de avaliar o seu desempenho, mas de avaliar a adequação da metodologia do
projecto à realidade que está a viver, por isso, por favor, registe com sinceridade os aspectos que lhe são sugeridos.
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Orientações sugeridas
Em seguida apresentam-se alguns dos vários aspectos que poderá referir para fazer a pretendida
caracterização detalhada do projecto. Quando abrir o diário para se sentar a escrever online procure recordar e
descrever tudo o que pensou, sentiu e fez “antes”, “durante” e “após” a realização da actividade. Para isso,
imprima, por favor, e coloque sempre à sua frente as orientações abaixo sugeridas.
1. Metodologia utilizada e tipo de participação dos alunos em cada actividade.
Descreva, por favor:
- As reacções dos alunos (perguntas, comentários, expressões faciais ou corporais, etc.).
- O que o professor sentiu, pensou, os juízos de valor que fez, o que aprendeu com a situação e as alterações que faria
se voltasse a iniciar o processo;
- O que irá alterar no projecto no futuro.
Os aspectos metodológicos que deverá referir estão enumerados abaixo e foram retirados de entrevistas informais
feitas a professores que já realizaram, parcialmente, a preparação da entrada dos alunos para este website.
1.1 Identifique a "Área disciplinar", a "Duração da Sessão", a(s) "Fase(s) do projecto" a que pertence
a sessão.
(Por exemplo: Área disciplinar: Formação Cívica ou Português….; Duração da(s) Sessão(sessões): 45 minutos
+ 45 min +…;
Fase do Projecto (categorias do quadro acima): I- entrada para o projecto; II- escolha do tópico geral; IIIAspectos do tópico seleccionados; IV- Investigações, etc..).
1.2 Descreva o "Tipo de participação dos alunos" nesta actividade, de acordo com as categorias
referidas no quadro descrito na apresentação deste Fórum:
 Como foi sugerida e quem seleccionou esta actividade;
 Como classifica o grau de participação dos alunos nesta actividade de acordo com as categorias de
participação do quadro acima. (Por exemplo, Grau de participação I-3- A entrada dos alunos para o projecto foi
sugestão do professor e decisão em conjunto com o aluno; Grau II-3- Nas actividades de investigação
realizadas o professor informou sobre o conhecimento com que ficou nas investigações que tinha realizado e
os alunos aceitaram esse conhecimento; etc. .);
 Indique a sua opinião sobre a adequação desse grau de participação dos alunos nesta fase do projecto.
1.3 Descreva como decorreu a sessão, utilizando como orientação os itens abaixo que considerar
adequados:
 Razões porque pensava antes da aula que esta actividade resultaria/ não resultaria;
 Contribuição desta actividade para a resolução do problema que está a ser tratado;
 Como foi o procedimento da actividade (refira se foram ou não introduzidas alterações ao procedimento
proposto no Guia de Actividades para o Aluno, explicite quais e indique os motivos) e o grau de preparação do
aluno/ grupo líder para implementar a actividade;
 Que orientações forneceu como facilitador durante a actividade;
 Dificuldades e/ou problemas sentidos no decurso da actividade, porque existiram e como foram
ultrapassados;
 Adequação do tempo destinado para a realização da actividade;
 Adequação das conclusões dos alunos sobre a actividade com as esperadas pelo professor;
 Adequação da síntese final da actividade para a sua publicação online;
 Avaliação do trabalho realizado e adequação da avaliação dos alunos à que foi feita pelo professor;
 Alterações a introduzir na actividade para o futuro.
2. As competências de acção que pensa que o projecto está a ajudar a desenvolver nos alunos.
Descreva, por favor:
- As evidências que indicam que o projecto está a provocar alguma mudança positiva nos alunos, na escola e na
sociedade.
2.1  No aumento do conhecimento necessário para os alunos tomarem decisões informadas sobre a sua
saúde sexual e a dos seus pares.
2.2  Na melhoria da capacidade dos alunos para encontrarem soluções para a resolução de problemas de
saúde sexual;
2.3  No fortalecimento do envolvimento dos alunos na resolução de problemas de saúde sexual individual e
colectiva.
2.4  No fortalecimento da sua auto- confiança na resolução de problemas de saúde sexual individual e
colectiva.
2.5  No aumento da sua clarificação de valores antes de tomar decisões a nível da sua própria sexualidade
ou da dos outros;
2.6  Na aquisição ou manutenção de atitudes que promovem a saúde sexual e reprodutiva individual e
colectiva;
2.7  Na aquisição ou manutenção de comportamentos que promovem a saúde sexual e reprodutiva
individual e colectiva;
2.8  No desenvolvimento da capacidade dos alunos para desenvolver experiências de acção (reconhecer
problemas individuais ou colectivos de saúde sexual ou reprodutiva; investigar para isolar as suas
consequências e causas; construir possíveis soluções/ objectivos a atingir; realizar as acções, reflectir sobre
elas e apontar formas de agir para o futuro).
2.9  Outros aspectos.
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3. Participação e envolvimento dos pais no projecto.
Descreva, por favor:
- Como decorreu a intervenção dos pais, em que fase do projecto aconteceu e como avaliaram o
projecto;
- Faça uma análise crítica a essa intervenção.
3.1  Notificação dos pais
(Por exemplo, se os pais tiveram que dar permissão para os filhos terem educação sexual; se foram avisados
sobre a educação sexual mas não tiveram que dar permissão; se os pais não foram avisados e não tiveram
que dar permissão ou outra situação.)
3.2  O envolvimento dos pais no projecto de educação sexual
(Por exemplo, colaboraram na planificação das actividades; colaboraram na formação de professores;
colaboraram em reuniões de pais e professores; fizeram workshops para os alunos; deram à escola material
didáctico sobre educação sexual; outras situações.)
3.3  Avaliação do projecto/ actividade(s) pelos pais.
4. Outros aspectos relevantes para a avaliação do projecto.
Descreva, por favor:
- Como decorreu a intervenção de outros colaboradores externos e internos à escola, em que fase do projecto
aconteceu e como avaliaram o projecto;
- Faça uma análise crítica a essa intervenção.
4.1  O envolvimento dos colaboradores no projecto de educação sexual.
(Por exemplo, colaboraram na planificação das actividades; colaboraram na formação de professores;
colaboraram em reuniões de pais e professores; fizeram workshops para os alunos; deram à escola
material didáctico sobre educação sexual; assistiram a sessões que os ensinam sobre o tema; receberam
materiais em casa sobre o tema; ajudaram os alunos em trabalhos de casa sobre o tema; outras
situações.)
4.2  Avaliação do projecto/ actividade(s) pelos colaboradores.
4.3  Outros aspectos.
Fonte: Website Jovens Saudáveis em Acção  Fórum para os
Professores
(regras) 
Sub-fórum Diário de Aula
(www.dct.uminho.pt/jsea)
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Anexo 7
Instruções para o diário de observador dos alunos
Bem - vindo ao Fórum sobre Educação Sexual
Fórum para os Alunos (regras) | Fórum para os Professores (regras)

Aceder ao fórum alunos | Aceder ao fórum professores
Diário dos observadores // Observers Diary
Este é um espaço para fazeres o registo dos dados sobre a “Observação das actividades da turma”. O objectivo é
promover a recolha de dados que serão um elemento importante de avaliação e valorização das actividades
realizado pela turma durante o Projecto. Analisa os dados com a tua turma e com as outras turmas envolvidas neste
Projecto, da tua e de outras escolas. Sê activo e criativo. Ajuda a melhorar este Projecto. Quando aparecerem nomes
de colegas, professores, etc. nos teus registos de observação, por favor, troca-os para nomes imaginados.
Fonte: www.dct.uminho.pt/jsea

Plano de avaliação 0.2 — Construir as linhas orientadoras para a
observação da turma
0. Planificação e Avaliação do Projecto

Alunos/ Porta-voz do Grupo…

Painel Integrado

Debate em subgrupo 1

Debate em subgrupo 2

Painel Integrado: Partilha as tuas ideias sobre avaliação, planifica o projecto, participa democraticamente.
Os itens abaixo referidos são alguns dos aspectos que podem ser incluídos nas “Linhas Orientadoras de
Observação da Turma”. Certamente encontrarás outros aspectos que para ti e para os teus colegas são muito
importantes para recolher dados para avaliação das actividades da turma. Estes dados permitirão à turma, no final das
sessões, avaliar o trabalho realizado e melhorá-lo no futuro.
Alguns aspectos que poderão ser incluídos
1 — Como decorreram a(s) actividade(s)? (Houve respeito, disciplina, momentos de riso, de silêncio?
Houve perdas de tempo? Todos tinham o tempo que queriam para dar a sua opinião? Houve
participação e colaboração no trabalho pessoal e de grupo? Houve comportamentos de ajuda nos grupo
de trabalho? Houve uma linguagem familiar ou uma linguagem científica? Etc.)
2 — O que pensam os observadores sobre as actividades realizadas? (As actividades motivaram? A
turma aprendeu alguma coisa com elas? Os alunos participaram? Os rapazes participaram mais nas
actividades do que as raparigas, ou foi o contrário? As raparigas mostraram-se mais interessadas que
os rapazes em alguns temas? As raparigas e os rapazes fizeram o mesmo tipo de perguntas ou não?
Houve uma linguagem ou atitudes sexistas? Etc.)
3 — O que pensam os observadores que a turma concluiu com estas actividades?
4 — O que pensam os observadores que a turma gostava de mudar, como resultado destas
actividades?
5 — O que acham os observadores que se deve fazer para melhorar o trabalho da turma?
6 — O que acham os observadores sobre a organização do trabalho que foi realizado?
7 — Como observador, a minha avaliação global destas actividades é:
(coloca um circulo à volta do número que melhor indica a tua opinião):
Mau
1

Reduzido Médio
2
3

Bom
4

Muito bom
5

Fonte: Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual: Actividades para uma
Aprendizagem Orientada para a Acção e Participação  Kit de Actividades para os Alunos
(p. 25)
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Anexo 8
Guião de tópicos  Entrevista de grupo a alunos
Metodologia da Educação Sexual orientada para a Acção e Participação com utilização das TIC
EG – A – MESoAPuTIC

Tópico central
Conhecimento
orientado para a
acção

Competência de
acção

Possibilidades para
os participantes
influenciarem a
realidade como
parte da
aprendizagem

Sexualidade e o uso
de TIC

Participação dos
alunos

Questões principais
 O que aprenderam de mais importante com o(s) problema(s)/tema(s)
que trataram durante o projecto?
 Quais foram as actividades que gostaram mais? E menos? Porquê?
 Quais foram as acções que realizaram? O que pensam sobre elas? O
que mudariam para o futuro?
 O que acham que deveria ser aprendido sobre na sexualidade nas
escolas?
• Aprenderam alguma coisa durante o projecto que os vai ajudar a
tomarem decisões sobre a vossa saúde sexual e a dos vossos
parceiros? O quê?
• Acham que o projecto os tornou mais capazes de encontrarem
soluções para a resolução de problemas sexuais? Porque dizem isso?
• Agora, sentem-se mais ou menos responsáveis por resolverem ou
ajudarem a resolver os vossos problemas sexuais e os das pessoas
que conhecem? Porquê? E acham que são capazes de os resolver? Se
sim, porque sentem essa confiança?
• O projecto ajudou-os a terem mais certezas sobre o que acham certo
ou errado na sexualidade? Podem dar-me exemplos?
• Há algum comportamento ou atitude que modificaram ou adquiriram
por estarem neste projecto, para os ajudar a manter a vossa saúde
sexual? Neste contexto em que estamos, podem dizer quais?
• Depois do projecto, sentem-se mais capazes, menos capazes ou com
a mesma capacidade para reconhecer problemas individuais ou
colectivos de saúde sexual? E para investigar e isolar as consequências
e as causas desses problemas? E para arranjar possíveis soluções
para esses problemas? E para agir no sentido de alcançarem essas
soluções? Porque fazem essas afirmações?
 Acham que o projecto resolveu alguma preocupação ou problema
vosso pessoal? E dos vossos colegas de turma/ escola/ comunidade?
 Acham que a vossa participação neste projecto mudou alguma coisa
na promoção da saúde sexual na escola?
 Como se sentiram por fazerem parte do projecto? O que foi mais
interessante para vocês? O que foi mais difícil? Porquê?
 Pensam que a vossa participação neste projecto mudou alguma coisa
na educação sexual dos vossos colegas de turma? E de outras
turmas/escola? E da comunidade? Podem dar alguns exemplos?
 Acham que a publicação dos projectos das várias escolas no site
pode mudar de alguma maneira as políticas nacionais de educação
sexual?
 O uso da Internet ajudou-os a aprenderem mais sobre o tema? Em
que sentido?
 Como pode ser melhorado o uso da internet e do computador na
escola para melhorar a participação neste projecto? E para melhorar a
educação sexual dos jovens?
 O que pensam sobre a metodologia proposta? (Serem vocês a
escolher o tema; investigarem as vossas ideias iniciais e a dos vossos
colegas sobre o tema; escolherem em turma as actividades que
queriam trabalhar; serem vocês a orientar as actividades;
seleccionarem os problemas que perceberam que as pessoas da vossa
idade podiam ter sobre o tema que investigaram e fazer acções para os
ajudar a resolver esses790
problemas.)

Colaboração entre
as escolas e o uso
das Tecnologias de
Informação e
Comunicação (TIC)

Metodologia e
utilização do
Kit de Actividades

seleccionarem os problemas que perceberam que as pessoas da vossa
idade podiam ter sobre o tema que investigaram e fazer acções para os
ajudar a resolver esses problemas.)
 Durante o vosso projecto, quando é que seguiram esta metodologia?
 Acham que o facto de serem vocês a sugerir os temas/ actividades e
a decidir o que queriam fazer os ajudou a atingir os resultados que
queriam? Porque dizem isso?
 O que pensam sobre a colocação das vossas actividades no website?
E da avaliação que fizeram delas?
 E sobre a divulgação dos projectos das várias escolas no website?
 E sobre a interacção com as outras escolas através dos Fóruns? O
que foi mais importante para vocês? Porquê?
 O que pensam sobre o fórum sexualidades? Recorreram a ele?
Acham útil ter uma psicóloga e uma médica online? Porquê? O
professor coordenador deveria ter colaborado mais? O que pensam das
respostas dos vossos colegas nesse fórum? Aprenderam alguma
coisa? Podem dar alguns exemplos? Vocês são mais influenciados
pelas resposta da médica/psicóloga/professor ou pelas dos vossos
colegas? Porquê
 E sobre o fórum amizade? Participaram? O que gostaram mais? E
menos? Podem dar alguns exemplos?
 E sobre o diário dos observadores? Participaram? O que gostaram
mais? E menos? Podem dar alguns exemplos?
 E sobre o fórum jovens em acção? Participaram? Aprenderam
alguma coisa sobre a sexualidade nesse fórum? Ajudou-os a terem
mais certeza sobre o que acham certo e errado na sexualidade? Podem
dar alguns exemplos?
 Em qual dos fóruns gostaram mais de participar?
 Tiveram dificuldades em aceder aos Fóruns? E em aceder aos
computadores? Quando acediam ao computador para este projecto?
 Qual foi a coisa mais difícil para vocês na colaboração com os alunos
de outras escolas?
 Acham que no futuro esta interacção deveria ser alargada a escolas
de outros países? Quais? Quais são as maiores vantagens que vêem
nisso? E desvantagens?
 Houve alguma coisa diferente neste projecto em relação ao que
geralmente faziam na educação sexual? O quê? Consideraram isso
positivo? Porquê?
 Como se sentiram nas actividades que preparam para a turma? O
que acham que a turma pensou?
 A apresentação do projecto por temas ajudou-os a tomar uma
decisão mais consciente sobre os temas/ problemas que gostariam de
começar a tratar neste projecto?
 A detecção das ideias iniciais ajudou-os a clarificar o âmbito/alcance
do tema seleccionado e a clarificar melhor os problemas que queriam
começar a resolver?
 O que pensam sobre as actividades propostas? São muito diferentes
das que fazem normalmente nas aulas?
 O que pensam sobre a indicação de outras fontes de informação
o n l i n e (s i t e s ) a que podem recorrer para completarem os
conhecimentos propostos no Kit de Actividades (ético e científico)?
 O que pensam sobre a utilização de grupos só de rapazes ou só de
raparigas proposta em muitas actividades?
 Nas aulas houve diferenças entre o que pensavam e faziam os
rapazes e as raparigas ao tratar os temas?
 O que gostam mais no Kit de Actividades? E menos? Porquê?
 Acham que o Kit de Actividades está feito de acordo com os vossos
interesses? O que modificavam no Kit?
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Parcerias
estabelecidas

 Acham que o Kit de Actividades foi útil ou preferiam ter trabalho sem
essa orientação?
• Os pais tiveram que lhes dar permissão para terem educação sexual?
Se não tiveram que dar permissão, conheciam o projecto?
• Os pais colaboraram de alguma maneira no projecto?
• Se sim, colaboraram na planificação das actividades? Na formação
de professores? Em reuniões de pais e professores? Fizeram
workshops para os alunos? Deram à escola material didáctico sobre
educação sexual? Assistiram a sessões que os ensinam sobre o tema?
Receberam materiais em casa sobre o tema? Ajudaram-nos em
trabalhos de casa sobre o tema?
• O que é que os vossos pais pensam sobre o projecto?
• O que é que vocês pensam sobre a colaboração deles?
• Houve colaboração de pessoas externas ou internas à escola no
vosso projecto? Se sim, quem colaborou?
• Como colaboraram? Colaboraram na planificação das actividades?
Na formação de professores? Em reuniões de pais e professores?
Fizeram workshops para os alunos? Deram à escola material didáctico
sobre educação sexual?
• O que é que esses colaboradores pensam sobre o projecto?
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Anexo 9
Guião de tópicos  Entrevista de grupo a professores
Metodologia da Educação Sexual orientada para a Acção e Participação com utilização das TIC
EG – P – MESoAPuTIC
Tópico central
Competência de
acção

Possibilidades para
os participantes
influenciarem a
realidade como
parte da
aprendizagem

Sexualidade e o uso
de tecnologias de
informação e
comunicação (TIC)

Questões principais
• Acha que os alunos aprenderam alguma coisa durante o projecto que
os vai ajudar a tomarem decisões sobre a sua saúde sexual e a dos
parceiros? O quê?
• Acha que o projecto os tornou mais capazes de encontrarem soluções
para a resolução de problemas sexuais? Porque dizem isso?
• No fim do projecto, os alunos sentem-se mais ou menos responsáveis
por resolverem ou ajudarem a resolver os problemas sexuais pessoais
e os das pessoas que conhecem? Porquê? Eles ficaram a achar que
são capazes de os resolver? Se sim, porque sentem essa confiança?
• O projecto ajudou os alunos a terem mais certezas sobre o que
acham certo ou errado na sexualidade? Pode dar-me exemplos?
• Há algum comportamento ou atitude que os alunos modificaram ou
adquiriram por estarem neste projecto, para os ajudar a manter a sua
saúde sexual? Quais?
• Depois do projecto, os alunos sentem-se mais capazes, menos
capazes ou com a mesma capacidade para reconhecer problemas
individuais ou colectivos de saúde sexual? E para investigar e isolar as
consequências e as causas desses problemas? E para arranjar
possíveis soluções para esses problemas? E para agir no sentido de
alcançarem essas soluções? Porque fazem essas afirmações?
 Acha que o projecto resolveu alguma preocupação ou problema
pessoal dos alunos do projecto? E dos outros alunos da escola e da
comunidade?
 Acha que a vossa participação como professores neste projecto
mudou alguma coisa na promoção da saúde sexual na vossa escola?
 Como se sentiu por fazer parte do projecto? O que foi mais
interessante para si? O que foi mais difícil? Porquê?
 Acha que a publicação dos projectos das várias escolas no site pode
mudar de alguma maneira as políticas nacionais de educação sexual?
 O que é que os participantes aprenderam por participarem em acções
relacionadas com o projecto na escola (ensinar os colegas de outras
escolas ou da mesma escola que não estavam no projecto,
conferências para pais, conferências com parcerias de especialistas
para resolverem os seus próprios problemas, visitas ao Centro de
Saúde ou a Câmaras Municipais para envolverem a comunidade no
apoio à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes, etc).
 Quais foram as acções que realizaram? O que pensam sobre elas? O
que mudariam para o futuro?
 Quais foram as principais vantagens e desvantagens das acções que
os seus alunos realizaram?
 Pensa que agir sobre a vida real nas acções realizadas pelos
estudantes pode ser parte de mais uma das aprendizagens da escola?
Porquê?
• O uso da Internet ajuda os alunos a aprenderem mais sobre os
temas? Em que sentido?
• O uso do computador para tratamento de material (gráficos, texto,
desenho, etc.) é útil para o desenvolvimento do projecto? Em que
situações?
 Como pode ser melhorado o uso da internet e do computador na
escola para melhorar a participação neste projecto? E para melhorar a
educação sexual dos jovens?
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educação sexual dos jovens?
• Como é que os alunos entraram para o projecto nestes dois anos? E
os Professores? (Quem sugeriu e quem decidiu a sua entrada)
• Quem sugeriu e quem decidiu as actividades e as conclusões finais
em cada uma das seguintes fase do projecto: escolha do tópico geral;
aspectos do tópico seleccionados; investigações; soluções para o
problema (visões);acções e avaliação (enviada pelo Fórum Alunos)?
 O que pensa sobre a divulgação das actividades dos alunos no
website? O que acha que pensam os alunos?
 Qual é o impacto no processo de ensino da divulgação dos projectos
das várias escolas no website?
 O que pensa sobre o fórum sexualidades com uma psicóloga e uma
médica online? Porquê? O professor coordenador deveria ter
colaborado mais? O que pensa das respostas dos alunos aos colegas
nesse fórum? Acha que os alunos são mais influenciados pelas
resposta da médica/psicóloga/professor ou pela dos colegas? Porquê?
 O que pensa sobre o fórum amizade?
 E sobre o diário dos observadores?
 E sobre o fórum jovens em acção? Acha que os alunos aprenderam
alguma coisa sobre a sexualidade nesse fórum? Ajudou-os a terem
mais certeza sobre o que acham certo e errado na sexualidade? Podem
dar alguns exemplos?
 Em qual dos fóruns gostaram mais os alunos de participar?
 O que gostava que os seus alunos tivessem ganho com a
colaboração entre as escolas envolvidas? O que é que ganharam
principalmente?
 O que é que esta colaboração fez com que fosse diferente o
processo de aprendizagem?
 Os alunos tiveram dificuldades em aceder à Internet? E em aceder
aos computadores? Quando acediam ao computador para este
projecto?
 Qual foi a coisa mais difícil para vocês, como professores, na
colaboração através da Internet com outras escolas?
 Acha que no futuro esta interacção deveria ser alargada a escolas de
outros países? Quais? Quais são as maiores vantagens que vêem
nisso? E desvantagens?
 O que pensa sobre a metodologia proposta: Serem os alunos a
escolher o tema; investigarem as suas ideias iniciais e a dos colegas
sobre o tema para perceberem qual é o alcance/âmbito do problema e
clarificarem melhor os problemas que querem começar a resolver;
escolherem em turma as actividades que queriam trabalhar; serem os
alunos a orientar as actividades; seleccionarem os problemas que
perceberam que as pessoas da idade deles podiam ter sobre o tema
que investigaram e fazerem acções para os ajudar a resolver esses
problemas.)
 A apresentação do projecto por temas ajudou os alunos a tomarem
uma decisão mais consciente sobre os temas/ problemas que gostariam
de começar a tratar neste projecto?
 A detecção das ideias iniciais ajudou-os a clarificarem o
âmbito/alcance do tema seleccionado e a clarificar melhor os problemas
que queriam começar a resolver?
 O que pensam sobre as actividades propostas? São muito diferentes
das que fazem normalmente nas aulas?
 O que pensam sobre a indicação de outras fontes de informação
o n l i n e (s i t e s ) a que podem recorrer para completarem os
conhecimentos propostos no Kit de Actividades (ético e científico)?
 Quais foram as actividades que gostaram mais? E menos? Porquê?
 O que pensam sobre a utilização de grupos só de rapazes ou só de
raparigas proposta em muitas actividades?
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 O que gostam mais no Kit de Actividades? E menos? Porquê?
 Acham que o Kit de Actividades está feito de acordo com os
interesses dos alunos? O que modificavam no Kit?
 Acham que o Kit de Actividades foi útil ou preferiam ter trabalho sem
essa orientação?
• Os pais tiveram que dar permissão para os alunos terem educação
sexual? Se não tiveram que dar permissão, conheciam o projecto?
• Os pais colaboraram de alguma maneira no projecto?
• Se sim, colaboraram na planificação das actividades? Na formação
de professores? Em reuniões de pais e professores? Fizeram
workshops para os alunos? Deram à escola material didáctico sobre
educação sexual? Assistiram a sessões que os ensinam sobre o tema?
Receberam materiais em casa sobre o tema? Ajudaram-nos em
trabalhos de casa sobre o tema?
• O que é que os pais pensam sobre o projecto?
• Houve colaboração de pessoas externas ou internas à escola no
vosso projecto? Se sim, quem colaborou?
• Como colaboraram? Colaboraram na planificação das actividades?
Na formação de professores? Em reuniões de pais e professores?
Fizeram workshops para os alunos? Deram à escola material didáctico
sobre educação sexual?
• O que é que esses colaboradores pensam sobre o projecto?
• Qual foi o seu principal objectivo como professor para os alunos
aprenderem sobre sexualidade neste projecto?
• Qual foi a principal característica da abordagem de ensino do
professor neste projecto?
• Sentiu que o seu papel como professor de educação sexual foi
mudando com este projecto? Como?
• Quais foram os temas/ problemas seleccionados por cada turma?
• Por favor, recorde as actividades que foram realizadas com a ajuda
dos diários de aula para completar a seguinte informação:
 Razões porque pensava antes da aula que cada uma das actividade
resultaria/ não resultaria;
 Contribuição de cada uma das actividades para a resolução do
problema/tema que estava a ser tratado;
 Como foi o procedimento de cada actividade (refira se foram ou não
introduzidas alterações ao procedimento proposto no Guia de
Actividades para o Aluno, explicite quais e indique os motivos) e o grau
de preparação do aluno/ grupo líder para implementar a actividade;
 Que orientações forneceu como professor durante cada uma das
actividades;
 Dificuldades e/ou problemas sentidos no decurso de cada uma das
actividades, porque existiram e como foram ultrapassadas;
 Adequação do tempo destinado para a realização de cada uma das
actividades;
 Adequação das conclusões dos alunos sobre cada uma das
actividades com as esperadas pelo professor;
 Adequação da síntese final de cada uma das actividades para a sua
publicação online;
 Avaliação do trabalho realizado e adequação da avaliação dos
alunos à que foi feita pelo professor;
 Alterações a introduzir em cada uma das actividades para o futuro.
• Como é que os alunos se sentiram nas actividades que preparam
para a turma? O que acha que a turma pensou?
• Nas aulas houve diferenças entre o que pensavam e faziam os
rapazes e as raparigas ao tratar os temas?
• Quais foram as principais barreiras que encontraram durante o
projecto?
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• Quais foram as situações que viveram durante o projecto em que se
sentiram num verdadeiro dilema?
• Qual é o papel da Internet e da TIC neste projecto?
• Qual é o seu impacto no processo de ensino? Quais são as
vantagens e as desvantagens?
• Que impacto teve a TIC no comprometimento (envolvimento) dos
alunos com o projecto, no aumento do seu conhecimento e no
desenvolvimento das suas competências pessoais? É possível darem
alguns exemplos?
• Como pode ser melhorado o uso da TIC para servir melhor o ensino
na escola do trabalho de projecto?
• O que pensa sobre um fórum para discussão aberta de assuntos
relacionados com a sexualidade entre os participantes do projecto?
Quais são as principais vantagens educativas? E desvantagens?
• Quais são as principais mensagens sobre a sexualidade produzidas
pelos alunos no site www.dct.uminho.pt/jsea? Qual é a sua opinião
sobre elas?
• É recomendável trabalhar desta maneira em tópicos sensíveis tais
como sexualidade, álcool, drogas e tabaco? Porquê?
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Anexo 10 (CD)
Kit de Actividades para alunos:
Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual:
Aprendizagem Orientada para a Acção e Participação com aplicação de TIC

Anexo 11 (CD)
Guia para Professores
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Anexo 12
Experiências de acção dos professores anteriores à formação contínua
Caso 1: Maus tratos (escola F)
Como decorreu o processo de resolução do problema: Durante as aulas de várias disciplinas um aluno
sistematicamente não realizava o trabalho de casa. Perante a pergunta “porque é que não fizeste o trabalho de
casa?”, o aluno respondia que tinha que trabalhar. O problema foi-se arrastando e as causas foram-se
multiplicando, uma vez era porque tinha levado uma tareia, outra porque dormia com os animais, outra porque não
comia, etc. A Directora de Turma contactou a família do aluno. Ele estava ao cuidado de tios e era órfão de pai e
mãe. Os tios negaram toda a situação e disseram que era tudo mentira. Porém, como as queixas do aluno
aumentavam e com o tempo ele começou a aparecer com hematomas pelo corpo, os professores começaram a
achar que o aluno poderia ter razão. O Conselho de Turma reuniu-se e ponderou todos os aspectos narrados pelo
aluno. Posteriormente contactámos a Assistente Social que começou a visitar regularmente a família do aluno. Esta
constatou que o aluno dormia com os animais no estábulo, a dispensa da comida estava fechada, ele era obrigado
a trabalhar no fim da escola e as tareias eram frequentes. A Assistente Social informou a família que se esta não
alterasse a sua forma de agir perderia o subsídio que recebia por cuidar dele. Como esta solução não resultou, após
várias reuniões com o Conselho de Turma, procurou-se uma família de acolhimento para o aluno. Quando este
assunto se espalhou pela escola, uma funcionária ofereceu-se para cuidar do aluno. Após a segurança social
investigar a situação desta nova família entregou o aluno ao cuidado da funcionária que, segundo ele, era a sua
nova mãe. A conclusão que eu tirei é que muitas vezes os alunos falam a verdade, por muito estranha que pareça a
verdade.

Como deveria ter decorrido o processo de resolução do problema: Não alterava nada

Caso 2: Maus tratos na família relacionado com um problema de alcoolismo do
progenitor (escola F):
Como decorreu o processo de resolução do problema: Tive uma aluna que veio ter comigo na aula de
Formação Cívica e desabafou que estava mal porque o pai era alcoólico e o ambiente em casa estava a piorar. Ela
era filha única e ficava muito triste quando o pai bebia, porque começava a ficar violento com a mãe. Reuniu-se
informação com os Directores de Turma dos anos anteriores e com a mãe. A mãe era uma pessoa aberta e
reconheceu que o marido era bom homem e bom pai, mas quando bebia ficava transtornado. Propusemos-lhe
algumas soluções: recorrer às Associações de Alcoólicos Anónimos ou até mesmo à separação. Outra solução foi
continuar as conversas com a mãe e a filha. No final do ano a aluna disse que o pai tinha aceite frequentar os
Alcoólicos Anónimos, após elas o terem ameaçado com a separação.

Como deveria ter decorrido o processo de resolução do problema: Não alterava nada
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Caso 3: Violação de uma aluna por um vizinho (escola Q):
Como decorreu o processo de resolução do problema: Uma aluna era constantemente violada por um
vizinho e decidiu revelar o seu problema à professora de História, com quem se relacionava melhor. Verificou-se que
os familiares com quem ela vivia não a acompanhavam e que a mãe, regressada há pouco do estrangeiro,
incentivava a filha a entrar no mundo da prostituição. A escola contactou a Assistente Social e, após julgamento, foi
decidido que a aluna deveria ser retirada da família e frequentar uma escola em Braga (ela era de longe de Braga).
Soube posteriormente que ela continuava a estudar na mesma escola!

Como deveria ter decorrido o processo de resolução do problema: Os professores da turma onde a aluna se
encontrava inserida deveriam ter os conhecimentos necessários para perceber que a atitude dela nas aulas revelava
a existência de problemas na sua vida. Eu encontro-me entre os professores que não se aperceberam, porque não
possuía a informação necessária para isso.

Caso 4: Primeira relação sexual (escola Q)
Como decorreu o processo de resolução do problema: Quase no final da aula uma aluna do 8º ano veio ter
comigo e disse-me que precisava sair e ir à casa de banho. Quando voltou estava muito preocupada, por isso quis
falar com ela no final da aula. Perguntei-lhe o que se passava e ela respondeu que tinha vergonha de contar, porque
lhe surgiu sangue nas calcinhas e estava atrapalhada. Como julguei ser a primeira menstruação comecei a falar
com naturalidade sobre o assunto a tentar esclarecê-la. No entanto, a aluna disse que já sabia o que era a
menstruação, que a sua tinha acabado há pouco e desatou a chorar. Aproximei-me dela o mais carinhosamente
possível e pedi-lhe que me contasse o que se passava. Contou-me então que não tinha tido uma aula e que tinha
estado em casa com o namorado. Como os pais não estavam teve, pelos vistos, a primeira relação sexual. Agora
sentia-se envergonhada e não sabia o que fazer pois tinha medo de ter engravidado. Queria contar à mãe mas não
sabia como o fazer. Imediatamente me disponibilizei para a ajudar. Comecei por a tranquilizar e depois disse que se
quisesse contar à mãe na minha presença a chamava à escola. Chamei a mãe à escola na qualidade de Directora
de Turma e, na presença da aluna, disse-lhe que ambas tínhamos uma “coisa” para lhe contar um pouco
desagradável. Com imenso tacto e calma lá contei à mãe. Depois desenvolvi uma da longa conversa sobre os
aspectos negativos (ter iniciado a vida sexual tão cedo) e positivos (a grande preocupação por não querer trair a
confiança da mãe) do que se tinha passado. Esta situação permitiu à mãe ter conhecimento sobre o início da vida
sexual da filha e, como tal, ambas estarem devidamente esclarecidas sobre as melhores atitudes a tomar.

Como deveria ter decorrido o processo de resolução do problema: Não fazia alterações.
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Caso 5: Educação de pares para ajudar a resolver um elevado número de gravidezes nas
alunas da escola (escola N)
Como decorreu o processo de resolução do problema: Os alunos comentaram comigo o número de casos
existentes na escola de adolescentes grávidas. Em diálogo com eles ficámos a saber que há rapazes de várias
idades que abordam as raparigas à porta da escola levando-as de carro para fora da vila. Verificamos também que
alguns casos aconteciam entre namorados que eram os dois da escola. Nesta sequência, em conjunto com os
alunos verificámos que era necessário alertar a comunidade educativa para esta problemática. Foram propostas
várias actividades para tratar o problema e chegámos à conclusão que a realização de um filme em que se
mostrasse por que é que os adolescentes têm relações sexuais sem usar o preservativo e tomar a pílula seria um
recurso que se poderia tornar motivador na sensibilização de toda a comunidade educativa. Numa tentativa de
abranger um conjunto de aspectos que seriam importantes realçar no filme os alunos apresentaram sugestões
elaborando, em grupo, um guião para o filme. Depois de terminado o filme ele foi divulgado (…). Toda a
comunidade educativa aplaudiu à excepção de alguns elementos que não pertencem a esta comunidade.

Como deveria ter decorrido o processo de resolução do problema: Não alterava nada.

Caso 6: Aluna com uma infecção genital (escola A)
Como decorreu o processo de resolução do problema: Eu era Directora de Turma de uma aluna do 8º ano.
Soube por uma aluna, colega de turma, que a X tinha uma grande inflamação na zona genital. A inflamação já era
visível externamente junto às virilhas e pernas (vermelhão e escamação). Nas aulas de Educação Física as duas
amigas eram as últimas a tomar banho. Para me informar melhor, entrei no final da aula de Educação Física no
balneário e fiz uma surpresa para dar um recado à outra colega. No momento não disse nada, conversei com ela
mais tarde sobre a situação. Ela disse-me que não sabia porque estava assim, tinha começado a sentir comichão e
estava muito pior. Para tentar resolver o problema, propus que falasse com a mãe para ir ao médico e disse-lhe a
melhor forma como o devia fazer. Foram precisas bastantes conversas de treino. Como a aluna não conseguia falar
com a mãe, porque tinha vergonha e medo, pois os pais podiam pensar que se “portava mal”, segundo as palavras
dela, procurei uma nova solução: marquei consulta no ginecologista e paguei a consulta. Eu a falar com as duas
alunas tiramos as nossas conclusões. As alunas acharam que é mais fácil resolver qualquer problema de saúde
com ajuda e o mais cedo possível, pois o estado de saúde dela já era muito mau. Eu conclui que faço bem quando
ensino o sistema reprodutor em chamar a atenção com insistência para a higiene pessoal íntima e para a ajuda de
pessoal especializado quando estamos doentes. Também chamo a atenção para o perigo do contágio.

Como deveria ter decorrido o processo de resolução do problema: Quando vi que ela não conseguia falar
com a mãe deveria ter investigado como era a família. Sabia que eram pais conflituosos e que nenhum assumia
culpas dos erros, atribuindo sempre as causas ao outro. Mas não conhecia a realidade económica e social da
família. Devia ter tentado em conjunto com a aluna falar com os pais, embora soubesse à partida que não seria boa
ideia. Além disso a consulta devia ter sido logo marcada.

800

Caso 7: Suspeita de gravidez numa aluna de 13 anos (8º ano) (escola A)
Como decorreu o processo de resolução do problema: Houve a suspeita de gravidez numa aluna de 13 anos
(8º ano). Estava grávida de 7 meses quando confirmámos as suspeitas. Duas professoras da turma (eu e outra
colega) insistimos com a Directora de Turma, que pensou que estávamos a alertar todos sem motivo, porque seria
impossível tal acontecer aos 13 anos e com “aquela aluna”. Houve pouco tempo para procurar soluções. Insistiu-se
com a Directora de Turma que falou com a mãe. Ela ficou estupefacta. Quinze dias depois nasceu o bebé. Propôsse ensino à distância para esta aluna. Foi feito um relatório e o encaminhamento da aluna para a segurança social,
pois a família não reunia condições económicas.

Como deveria ter decorrido o processo de resolução do problema: Deveríamos ter agido mais cedo. À
primeira suspeita deveríamos ter falado com a aluna para ela se ter aberto connosco. A mãe deveria ter-se
apercebido antes.

Caso 8: Reacção dos alunos perante a suspeita de homossexualidade de um colega
(escola B)
Como decorreu o processo de resolução do problema: Um aluno de 8º ano revelava tendências homossexuais.
Os outros alunos da turma, rapazes e raparigas, sempre que podiam escarneciam e riam-se dele levando-o muitas
vezes a isolar-se dos colegas. Não houve a tentativa de resolução do problema, porque o assunto ainda está envolto
numa atmosfera tabu.

Como deveria ter decorrido o processo de resolução do problema: Deveria ter havido um acompanhamento do
aluno e uma maior proximidade e diálogo dentro da turma, nunca deixando que fosse possível haver falta de respeito
humano. Deveria ter havido uma cultura de partilha de informação e diálogo. Depois da detecção do problema deveria
ter havido mais abertura e participação de todos os intervenientes no sentido de o minorar ou solucionar.

Caso 9: Educação de pares em relação à prevenção primária da SIDA: (escola B)
Como decorreu o processo de resolução do problema: A temática referia-se à comemoração do Dia Mundial
da Luta Contra a SIDA, na disciplina de Formação Cívica. Foram debatidos na sala de aula os tópicos relacionados
com a SIDA e os alunos começaram a propor soluções para darem o seu contributo para a prevenção da infecção.
Por iniciativa própria, os alunos propuseram a escrita e ensaio de uma peça de teatro que seria dramatizada no dia
em que a escola fazia essa comemoração. O texto foi escrito pelos alunos e posteriormente debatido na sala de aula
e pontualmente mudado, quando os alunos concordavam com as sugestões do professor. Foram tentadas e por
vezes modificadas novas “cenas”/ “actos” relacionadas com a amizade e afectividade. Depois da peça de teatro ser
apresentada, na aula de Educação Cívica foram debatidas as experiências vividas quer pelos alunos quer pelo
professor.

Como deveria ter decorrido o processo de resolução do problema: Poderia ter havido no início do ano lectivo
uma pré-definição da abordagem dos temas. Deveria ter sido deixado mais tempo para o acompanhamento do
projecto. A teatralização poderia ter sido “aberta” à comunidade educativa.
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Caso 10: Uso de linguagem imprópria por uma aluna (escola B)
Como decorreu o processo de resolução do problema: Numa turma de 5º ano, uma aluna mais velha do
que a média de idades da turma, usa uma linguagem grosseira, provoca os colegas e usa gestos inapropriados quer
seja na sala de aula ou fora dela. Os professores da turma, em Conselho de Turma, constatam que não são atitudes
esporádicas. Em Conselho de Turma e sem informação suficiente e/ou competência, os professores indicaram o
acompanhamento por uma psicóloga. A psicóloga entregou um questionário muito extenso para ser preenchido
pelos professores da aluna. Penso que o processo está na fase de levantamento das possíveis causas do problema.

Como deveria ter decorrido o processo de resolução do problema: Os professores logo nas primeiras aulas
deveriam ter-se reunido para solucionar o problema. O acompanhamento da psicóloga parece-me correcto, mas
acho que se deveria procurar conhecer melhor a família. Também se deveria falar pessoalmente com a aluna para
se perceber as suas motivações. Os professores em conjunto deveriam encontrar uma solução e serem unânimes
nas atitudes a tomar.

Caso 11: Violação de uma aluna (escola B)
Como decorreu o processo de resolução do problema: Na turma uma aluna foi violada e eu era a Directora
de Turma. Tomei conhecimento do ocorrido pelos pais da aluna. O processo decorreu depois dentro da
normalidade. Os professores da turma foram informados e estivemos a conversar sobre como ajudar a aluna. Tive
apoio da psicóloga da escola que nos deu algumas orientações sobre como actuar. A única solução era esperar que
a aluna se abrisse sobre o assunto, o que não aconteceu. Com a turma fez-se tudo para que ela se sentisse bem e
integrada e isso não falhou. Hoje ainda não sei bem como agir melhor, mas penso que teria um maior à vontade.

Como deveria ter decorrido o processo de resolução do problema: Penso que decorreu da forma burocrática
normal, mas os dias depois de saber foram muito difíceis para mim, porque não sabia como lidar com a turma e a
aluna. Poderia ter decorrido muito melhor se eu estivesse melhor preparada. Simplesmente procurei desligar-me do
problema, o que afinal foi bom, porque a aluna também não me procurou para falar sobre o assunto. Ficou tudo
nas mãos da mãe, eu limitei-me a estar atenta. Penso que a resolução do problema decorreu dentro das
possibilidades da escola e das minhas possibilidades na altura.
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Caso 12: Alunos encontrados em pleno acto sexual na escola (escola D)
Como decorreu o processo de resolução do problema: Num domingo, durante uma festa de alunos para
angariação de fundos para uma viagem de finalistas, acidentalmente foram descobertos, por alunos do 9º ano, um
par de alunos da escola em pleno acto sexual. O facto foi mantido em segredo entre os alunos e o professor que
estava na altura na escola. Poucos dias depois o professor informou o Presidente do Conselho Executivo do
sucedido. O Presidente chamou à escola os pais dos alunos envolvidos para os informar sobre o sucedido. O rapaz
não voltou a frequentar mais o estabelecimento de ensino. A rapariga continuou na escola. A aluna todos os dias era
chamada ao Conselho Executivo para responder a uma única questão do Presidente: se o período menstrual já tinha
chegado. Antes do fim do 3º período a aluna abandonou os estudos. Todo o assunto foi mantido no maior sigilo
entre professores e alunos. Não se abordava o assunto apesar dos alunos frequentemente falarem dele entre eles.
Foram proibidas mais festas de finalistas.

Como deveria ter decorrido o processo de resolução do problema: No meu ponto de vista existiu um total
desrespeito pela intimidade dos dois alunos envolvidos. Foram tratados como crianças que fizeram uma asneira e
nunca ninguém falou com eles. A rapariga foi alvo de perseguição ao ter que contar a um estranho (o Presidente),
que ela não escolheu para seu confidente, se estaria ou não grávida como se isso não fosse já um problema grave
para ela. Havia grandes dúvidas entre os alunos. Frequentemente o rapaz era visto como o “macho” do sítio e a
rapariga a “coitadita” da escola. Era preciso ter feito uma abordagem mais clara da situação.

Caso 13: Aborto numa aluna (escola D)
Como decorreu o processo de resolução do problema: A aluna faltou às aulas durante duas semanas.
Quando voltou e a questionei sobre os motivos da ausência, disse que tinha “um problema” mas que já o tinha
resolvido. Procurei informar-me sobre a sua situação familiar e perguntei-lhe directamente se ela estava grávida.
Respondeu que sim, mas que já não estava pois tinha abortado. A aluna não tinha pais e vivia com uma madrinha
idosa. Falei com a Directora de Turma e informei-a sobre o problema.

Como deveria ter decorrido o processo de resolução do problema: Deveria ter falado mais demoradamente
com ela tentando encaminhá-la para uma consulta médica. Nunca cheguei a saber como decorreu o aborto e em
que condições foi feito. Acho que deveria ter investigado. Não acompanhei o processo a partir do momento em que
informei a Directora de Turma, porque coincidiu com o final do ano lectivo.

Caso 14: Primeira menstruação numa aula de natação (escola D)
Como decorreu o processo de resolução do problema: Apareceu a menstruação pela primeira vez a uma
aluna minha na aula de natação. Entrou em pânico… Na aula seguinte falei com as alunas sobre os “problemas”
que elas poderiam ter e como poderiam resolver esses mesmos “problemas”… Passei a ter o cuidado de falar logo
nas primeiras aulas sobre este “problema” e as soluções possíveis.

Como deveria ter decorrido o processo de resolução do problema: Penso que talvez pudesse ter tido um
papel mais interventivo, em vez de ter passado o problema para a funcionária da piscina. Devia ter chamado a
psicóloga. Talvez fosse possível através de um filme ou literatura resolver o problema da aluna de uma forma mais
interessante. Eu deveria ter trocado opiniões com o psicólogo da escola.
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