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Os alunos falam sobre a metodologia que irá ser proposta neste livro…

Eu penso que esta é uma metodologia adequada para a educação
sexual, porque actua sobre os alunos e direcciona-se para os alunos no
sentido em que eles apenas irão fazer as actividades em que estão
realmente interessados. Actualmente a educação sexual ainda é um
tabu! Criar uma disciplina de educação sexual com os temas definidos à
partida, poderia levar os alunos a considerar a educação sexual apenas
mais uma disciplina ou programa… eu acho que nesse caso, os alunos
poderiam não estar muito motivados embora agora digam que estão. Eu
acho que nós é que temos que seleccionar os temas, porque assim, vão
de encontro às dúvidas que temos e ajudam-nos a resolver os nossos
problemas. Além disso, enquanto estamos a estudar o tema percebemos
que problemas é que as pessoas da nossa idade têm e, isso, permite-
nos ajudá-los a resolvê-los desenvolvendo acções específicas na escola.
Eu acho que a nossa sociedade está cada vez menos disposta a que
lhes imponham as coisas. Muitas vezes as pessoas não partilham as
suas dúvidas porque não há um contexto adequado! Os políticos falam
de educação sexual, mas muitas vezes não têm consciência daquilo que
nos interessa saber! Nunca nos perguntaram! Nós vemos isso noutras
disciplinas; muitas vezes os alunos não se sentem motivados porque os
programas não têm interesse!
(…) Eu acho que é uma função primordial da vida os jovens
preocuparem-se em viverem uma vida sexualmente saudável e ajudarem
os outros no mesmo sentido. Quando digo “jovens” estou a falar dos que
estudam e dos que não estudam. Eu acredito que é necessário nós
termos esse tipo de preocupações.
(…) É muito importante divulgarmos as nossas ideias e acções.
Enquanto participamos nessas actividades, aprendemos bastante e
resolvemos alguns problemas pessoais. Não devemos ser egoístas;
devemos pensar que pode haver muitos jovens que têm os mesmos
problemas que nós e que os podem resolver ao ver a maneira como
resolvemos os nossos. Ao visitarem o nosso site podemos ajudá-los a
resolver os seus problemas; pelo menos podemos dar-lhes mais
informação. Esta informação pode ajudar muitos jovens porque, como
infelizmente ainda não há educação sexual nas escolas e muitos pais
não têm à-vontade para falar com os filhos sobre estes temas, muitas
pessoas da nossa idade vivem naquele “mundinho” próprio sentindo
muitas dúvidas! Eu acho que nós podemos ser uma boa fonte de ajuda.
(…)  O que eu gostei mais neste projecto foi compreender que a
sexualidade não é só sexo! Envolve outras dimensões. (…) Para mim
não foi só isso, foi pensar sobre os diversos tipos de amor e
compromissos e o que diz a investigação científica sobre isso.
(…) Haver uma bateria de material como este já preparado é muito
importante porque funciona como uma forma de orientação para não
perdermos os nossos objectivos. (…) O nosso objectivo foi investigar
para conseguirmos resolver um determinado problema. Com este
material somos capazes de atingir mais facilmente os nossos objectivos.
Além disso, este livro também nos facilitou a procura de outras fontes e
materiais.

Alunas do 12º ano, excertos de entrevista de grupo





Dedico este livro…

a vocês alunos e professores que colaboraram comigo no projecto de investigação que originou
este livro.

O tempo pode passar, afastar-nos e fazer-nos esquecer o rosto uns dos outros, mas nunca apagará o
que aprendemos e desenvolvemos em conjunto experienciando actividades, avaliando-as,
planificando acções, discutindo as nossas visões sobre o que deverá ser a educação sexual e agindo
para alcançar essas visões.
O tempo pode passar, mas o prazer que nos foi dando a consciência de estarmos a tentar tornar
operacional o que os alunos do 7º ao 12 º ano de escolaridade gostariam de ter nas escolas como
educação sexual nunca será apagado.
Espero que esta colaboração fique para sempre na vossa mente, tal como ficará na minha, como uma
fase privilegiada do nosso crescimento e como um contributo para as pessoas viverem a sua
sexualidade de uma forma positiva e saudável.
Agradeço aos alunos e professores que nas várias escolas colaboraram neste projecto, mostrando
um grande esforço na implementação e avaliação das actividades propostas, na sugestão de novas
actividades e problemas/ temas (já incorporados neste livro) e avaliando a metodologia aplicada.
Obrigada por terem tornado possível evidenciar a eficácia da co-parceria entre a Educação a Saúde e
a Psicologia nas escolas, das redes de comunicação e do uso da Internet, do ensino e aprendizagem
da sexualidade orientados para a acção usando a metodologia IVAM e, finalmente, do desenvolvendo
da participação genuína dos alunos, quando o processo de ensino e aprendizagem é centrado no
aluno.

a vocês médicos e psicólogos que colaboraram nesta investigação e nas acções desenvolvidas
pelos alunos nas escolas para os pais e/ ou colegas.

Em meu nome e, tenho a certeza, em nome de todos os alunos, professores e pais que, como
cidadãos conscientes têm lutado no nosso país por uma educação sexual nas escolas orientada para
a acção, também gostaria de expressar o meu apreço pela vossa colaboração activa. Como resultado
da vossa colaboração, tornou-se claro que a co-parceria entre alunos, professores, pais, médicos e
psicólogos é possível e eficaz quando vivemos as nossas experiências educativas como parceiros
iguais a trabalhar num objectivo comum que é: agir no dia-a-dia para promover a saúde sexual e
reprodutiva individual e da comunidade.

Braga, Julho de 2005
M. Teresa Vilaça
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I N T R O D U Ç Ã O

Caro aluno …
Este guia foi desenvolvido para teres o papel central na selecção dos temas ou problemas que

queres tratar e na coordenação e implementação das actividades de educação sexual. Deves esperar
que o professor tenha o papel de facilitador, o que significa assumir a responsabilidade pela vossa
motivação, pelo incentivo para cooperarem democraticamente, pelo suporte científico e pelo suporte
no desenvolvimento da vossa competência de acção (pensamentos, visões, envolvimento, etc.)

Como deverá ser utilizado este Guia?
O que se pretende é que, em conjunto com os teus colegas e o(a) professor(a), no seu papel

de facilitador:

1º — Selecciones a sequência de temas / problemas que queres tratar (capítulo 0);

2º— Planifiques como vais recolher dados para avaliares e valorizares o trabalho realizado
pela turma ao longo do projecto (capítulo 0). No processo de avaliação deverás 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 (por
exemplo, grelha de observação, diário de aula, entrevistas, questionários, portfolio, etc.).

3º — Prepares a planificação do primeiro tema promovendo o estudo das ideias iniciais dos
participantes sobre o problema/ tema escolhido. O objectivo é compreender o âmbito do tema/
problema e avaliar o que os participantes devem investigar, em função do que já sabem, e os
problemas que gostariam de resolver. Estas actividades têm como título “Ideias Iniciais Sobre o
Problema/ Tema” e iniciam todos os temas propostos.

4º — Selecciones dentro das actividades propostas as que vão de encontro ao estudo que
efectuaste na fase anterior sobre o que pensou e sentiu a turma sobre o tema/ problema.

5º — Distribuas as actividades por alunos ou grupos líder, que se deverão preparar para agir
como “professor” e ensinar os colegas. Esta preparação deverá incluir: a calendarização das
actividades no tempo; a sua integração nas actividades da escola, nomeadamente, a decisão de
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serem ou não tratadas em disciplinas e em que disciplinas; que tipo de suporte do professor será
necessário; se deverão ser convidados alguns especialista internos ou externos à escola; que recursos
materiais da escola serão necessários; em que espaço físico da escola serão desenvolvidas as
actividades e que reformulação desejam fazer nas actividades propostas neste Guia, se assim o
acharem conveniente, antes de as desenvolverem na turma, etc..
Não te esqueças que deves pedir sempre a opinião do(a) professor(a) como um colaborador(a), mas
não lhe deves pedir que seja ele(a) a tomar sozinho as decisões. As decisões devem ser tomadas por
ti em colaboração com os teus colegas e o(a) professor(a). Ouvir todas as vozes, não significa dar a
todas as vozes o mesmo valor. Todos deverão ter a oportunidade de argumentar para defender a sua
opinião, porque discutir as ideias em conjunto significa procurar consenso, isto é, fazer um esforço
constante para procurar uma solução que vai saindo vencedora. Votar nunca é útil, pois leva sempre à
insatisfação de alguns.
Não percas o objectivo de vista: “as actividades seleccionadas deverão responder às tuas dúvidas ou
problemas pessoais e às dos teus colegas e deverão ser um meio para identificar as dúvidas ou
problemas dos outros (colegas da escola ou sociedade) que desejas ajudar a resolver no futuro”. As
actividades seleccionadas devem tornar claro qual é o alcance dos problemas que estão a ser
estudados, quais são as suas consequências a curto e a longo prazo, quais são as suas causas e que
estratégias de mudança são possíveis para actuar sobre as causas e tentar resolver os problemas.
Não te esqueças de desenvolver o teu sentido crítico face aos mass media e de procurar saber o que
pensam as pessoas, que para ti são importantes, sobre os temas/ problemas que te preocupam. Estas
actividades têm o título “Investigação” e estão sempre divididas em três partes:

 (Re)construção do teu conhecimento sobre o problema a nível científico, social, cultural e
económico a partir da tua aprendizagem em colaboração com os outros participantes na escola
e com as outras escolas envolvidas no projecto, através do website www.dct.uminho.pt/jsea;
 Desenvolvimento do teu sentido crítico face à informação dos meios de comunicação de
massa;
 Aprofundamento social, cultural e económico do(s) problemas a partir das tuas investigações
na comunidade.

6º — Para que reflictas sobre os problemas, que foste descobrindo durante as fases anteriores,
que consideras importante resolver ou ajudar a resolver, podes encontrar uma actividade no final de
cada núcleo temático chamada “Desenvolver Visões”. Esta actividade é para ser desenvolvida em
conjunto com os teus colegas e o professor, no seu papel de facilitador, para mostrares a tua
habilidade para veres as possibilidades reais de realizar e desenvolver os teus sonhos e ideias em
relação aos estilos de vida e/ ou condições de vida que achas que é necessário mudar para as
pessoas conseguirem eliminar ou diminuir as causas dos problemas que identificaste.

Para desenvolver as tuas visões, são recomendadas as seguintes fases:

I — Síntese dos problemas reais encontrados
1 — Quais foram os problemas reais, do dia-a-dia, que fomos descobrindo, durante a investigação
do tema?
2 — Qual é o problema que deverá ser trabalhado?
3 — Porque é que esse problema é importante para nós?
4 — Quais são os efeitos (as suas consequências), para nós e para os outros, agora e no futuro?
5 — Porque é que esse problema existe?

II — Visões
1 — O que é que gostávamos que acontecesse para não surgir esse problema no futuro? (que
alternativas se podem imaginar)
2 — O que acontece nos outros países e culturas?
3 — O que é que gostávamos mais que acontecesse (que alternativas preferimos) e porquê?

7º — Para concluir, orienta todos os conhecimentos adquiridos anteriormente para agires,
mudares e provocares a mudança nos outros. Em colaboração com todos os participantes planifica
acções, desenvolve-as e avalia-as. Para fazeres isso, podes encontrar uma actividade final no fim de
todos os núcleos temáticos. Esta actividade é chamada “Acção e Mudança”.

Para desenvolver as acções, são recomendadas as seguintes fases:
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Acção e Mudança
1 — Que mudanças dentro de nós próprios, na turma, na escola e na sociedade nos trarão para
mais perto das visões?
2 — O que é que teremos que fazer para que aconteçam essas mudanças? (planos de acção)
3 — Que barreiras/ dificuldades nos podem impedir de desenvolver essas acções?
4 — Que barreiras podem impedir as acções de resultar em mudança e atingir as nossas visões?
5 — Que acção vamos iniciar e porquê?
6 — Como vamos planear a acção?
7 — Como vamos avaliar se essa acção originou mudanças?

8º — Sempre que iniciares um novo tema/ problema repete a metodologia anterior.

NÃO TE ESQUEÇAS:

Nenhuma destas fases deve ser entendida como compartimentos “estanques ou
rígidos”. 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 problemas e exigem novas investigações que, por sua vez, levam
ao desenvolvimento de novas visões e acções.

Como podes participar no w e b s i t e  Jovens Saudáveis em Acção:
www.dct.uminho.pt/jsea?
Para colaborar no website deves enviar a primeira parte da elaboração do projecto de

educação sexual (1ª, 2ª, 3ª e 4ª fases) para a investigadora do projecto Jovens Saudáveis em Acção
(tvilaca@iep.uminho.pt). Em seguida, receberás um formulário que deverás completar com dados
sobre a escola e os professores, médicos e psicólogos colaboradores, bem como, com o suporte
material da escola e condições de uso da Internet. Sempre que possível a investigadora tentará
incorporar o vosso projecto na sua investigação.

A seguir, descreve-se as vantagens que podes conseguir com o referido website e a
colaboração que podes estabelecer com as outras escolas.

BEM VINDO À APRESENTAÇÃO DO WEBSITE!

Os principais links incluem as seguintes áreas:
 Apresentação do projecto: “Projecto Piloto de Educação Sexual” e “Participantes”;
 Metodologia de trabalho com publicação das actividades das várias escolas: “Planificação e
Avaliação”, “Problemas/ Temas”, “Ideias Iniciais”, “Investigações”, “Soluções/ Objectivos a
atingir” e “Acções”;
 Comunicação em rede para todos os participantes ficarem ligados e partilharem as suas
visões e acções colaborando na aprendizagem uns dos outros e na avaliação construtiva dos
projectos: “Fórum para os alunos” e “Fórum para os Professores” (figura 1).

Na metodologia de trabalho foi criado um duplo acesso:
a) para o projecto individual de cada escola;
b) para cada fase metodológica.

Por exemplo, a figura 2 indica os links para a fase “Planificação e Avaliação” que é a única fase
comum a todos os problemas/ temas do Projecto abaixo descritos:
1.Sexualidade e Educação Sexual
 Sexualidade e educação sexual: “O que é”; “Como se expressa”; “Quais são as suas funções” e
“Regulação social da sexualidade”;
  Opiniões e percepções sobre a sexualidade;
  Dimensões da sexualidade: “Evolução da sexualidade em Portugal”; “Evolução da sexualidade em
diferentes países”; “Repensar criticamente as concepções e vivências da sexualidade em diferentes
países”; “Um mundo de diversidade: outros aspectos histórico-culturais da sexualidade”;
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  Sexualidade: avaliação de conhecimentos, atitudes e valores;
 Porquê estudar a sexualidade;
 Utilização da sexualidade na publicidade: “Análise crítica da utilização actual da sexualidade na
publicidade”; “Educar para a análise crítica da utilização da sexualidade na publicidade”; “Análise
crítica da evolução da utilização da sexualidade na publicidade”; “Análise da utilização da sexualidade
na publicidade em vários países”;
 O que pensa a comunidade sobre a sexualidade e a Educação Sexual.

Figura 1: Apresentação do sítio da internet Jovens Saudáveis em Acção (www.dct.uminho.pt/jsea)

Figura 2: Acesso à metodologia dos projectos no sítio da internet www.dct.uminho.pt/jsea
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2.O despertar da Maturidade Sexual
 Como acontece a maturidade sexual e afectiva na puberdade: “Repensar as mudanças do corpo e a
nossa afectividade”; “O ritmo da maturidade biológica e o que penso sobre as minhas características
físicas”; “O que desencadeia a maturidade sexual”;
  Agora podemos ser pais!: “Morfologia do sistema reprodutor masculino”; “O testículo e a formação
de espermatozóides”; “Sonhos húmidos, erecção e ejaculação”; “Morfologia do sistema reprodutor
feminino”; “Todos os meses preparadas para uma nova vida”; “Ciclo menstrual”; “Calendário
menstrual e reconhecimento do ciclo de fertilidade”; “Como lidar com a menstruação”;
  Repensar o conceito que tenho sobre mim próprio e as minhas habilidades sociais: “Investigar o
que penso sobre mim próprio e o que acho que os outros pensam”; “A imagem corporal e os modelos
de beleza”; “Eu sou um espelho positivo das qualidades dos outros”; “Eu sou um espelho positivo de
mim próprio; “Treinar a assertividade”;
  Identidade de género, papéis de género, estereótipos e sexismo: um mundo de diversidade: “Como
se desencadeiam as mudanças sexuais”; “Identidade de género e papéis de género”; “Estereótipos,
discriminação de género e sexismo”; “Desenvolvimento anormal dos genitais e identidade de género”;
“Transexualidade: desordem na identidade de género”;
 Como é que os meios de comunicação educam para o despertar da maturidade sexual: “Modelos de
beleza e estereótipos de género”; “Análise comparativa dos modelos de beleza e estereótipos de
género nos meios de comunicação de vários países”; “Como é que a menstruação é utilizada na
publicidade”;
 O que pensa a comunidade sobre o despertar da maturidade sexual.

3. Amor, intimidade, comunicação e comportamento sexual
 Atracção, paixão e amor: uma visão afectiva da sexualidade?: “Pessoas atraentes: factores que
determinam a atracção interpessoal”; “Amizade, paixão, sedução e namoro”; “Desejo sexual, atracção
e paixão”; “Identificação de pressupostos”; “Orientação do desejo sexual”; “O que é o amor”;
 Relações, intimidade e comunicação: competências de comunicação que podem melhorar as
relações: “Intimidade e relações íntimas”; “Intimidade nas mensagens de amor ou de amizade”;
“Críticas assertivas”; “Como pedir favores”; “Perguntar porquê”; “Defender os seus direitos”; “Empatia”;
“Recusar ou “dizer não””; “Habilidades sociais não verbais;
  Comportamento sexual humano: como se configura e expressa o desejo e a resposta sexual
humana: “A identidade sexual, o papel sexual, a atracção sexual e os vínculos de natureza sexual e
social dos animais”; “Prazer e desejo sexual”; “Orientação do desejo sexual”; “Resposta sexual
humana”;
 Variações no comportamento sexual;
 Prevenção do abuso sexual de menores;
  Como é que os meios de comunicação educam para o amor, intimidade, comunicação e
comportamento sexual;
 O que pensa a comunidade sobre o amor, intimidade, comunicação e comportamento sexual.

4.Fertilidade Humana
 Os filhos e a família: “Rede de valores da vida familiar”; “A atracção do casamento”; “Maternidade e
paternidade responsáveis”; “Projecção para o futuro: quero ser pai/ mãe?”;
 Concepção, desenvolvimento embrionário e fetal e parto: “A dinâmica da concepção e as primeiras
fases do desenvolvimento embrionário”; “Desenvolvimento embrionário e fetal”; “Nutrição e protecção
pré-natal”; “Influências ambientais no desenvolvimento do bebé e anomalias genéticas;
  Acompanhamento médico durante a gravidez e o parto;
 Infertilidade e métodos alternativos à concepção: “Infertilidade masculina e feminina”; “Infertilidade:
causas, diagnóstico, tratamento e técnicas de reprodução medicamente assistida”; “Reflexão ética
sobre a reprodução medicamente assistida”;
 Clonagem: “Tecnologia do ADN recombinante: genoma humano e alimentos transgénicos”;
“Tecnologia da clonagem terapêutica ou clonagem embrionária: produção de órgãos para transplante
e cura de doenças”; “Tecnologia da clonagem reprodutiva: A reprodução humana é científica e
eticamente possível?!”;
 Fertilidade humana nos meios de comunicação: “Programas televisivos sobre a fertilidade humana”;
“Análise comparativa entre vários países de programas televisivos sobre a fertilidade humana;
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  O que pensa a comunidade sobre a fertilidade humana.

5.Sexualidade e Reprodução
 Sexo: Quando?: “Quais são as opções?”; “As relações sexuais”; “Quando tomar a pílula?”; “O que
pensa a família sobre a gravidez não desejada e sobre os métodos contraceptivos”; “Dilemas vividos
pelos jovens nos relacionamentos amorosos”; “Primeira relação sexual”; “O que pensa a família sobre
as relações sexuais nos jovens; “Necessidades afectivo-sexuais dos jovens”;
  Métodos contraceptivos: “Uso e mecanismos de acção dos métodos contraceptivos e primeira
consulta ginecológica”; “Reacção pessoal sobre os métodos contraceptivos”; “Quem é responsável
pela contracepção?”; “Uso do preservativo”; “Começar a tomar a pílula”; “Alternativas ao coito como
forma de controlo de risco de gravidez em relações não protegidas”; “Controlo do risco de uma
gravidez não desejada”; “Consequências de ter um filho quando se é jovem”; A quem vou contar que
estou grávida?”;
  Aborto: “Sou a favor ou contra o aborto numa gravidez não desejada nos jovens?”; “Sou a favor ou
contra o aborto nos caso de risco de vida da mãe, anomalia no feto ou violação?”; “Pró-vida ou pró-
escolha?”; “Pró-vida ou pró-escolha: onde é que te colocas?”;
 Sexualidade e reprodução nos meios de comunicação: “Programas televisivos sobre o
comportamento sexual dos jovens, a contracepção na adolescência e o aborto”; “Análise comparativa
entre vários países dos programas televisivos sobre o comportamento sexual dos jovens, a
contracepção na adolescência e o aborto”;
 O  que pensa a comunidade sobre o comportamento sexual dos jovens, a contracepção na
adolescência e o aborto.

6.Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs)
 DSTs: meios de transmissão e prevenção, sintomas e tratamento: “Procurar soluções para as
DSTs”; “Reacção em cadeia perante uma DST”; Quais são as DSTs?”; “Hepatites: Perigo de
transmissão sexual?”;
 Prevenção da infecção pelo VIH: “Infecção pelo VIH nos adolescentes e jovens adultos”; “Prevenção
da infecção pelo VIH nos jovens em cartaz ou spot televisivo”; “Qual é o teu risco de ficares infectado
pelo VIH?”; “Estás em risco?”; “Como podes saber se estás infectado pelo VIH?”; “Adiar ou não adiar
as relações sexuais?”; “Sei ser assertivo?”; “Responder à persuasão dos outros; “Como responder aos
argumentos contra o uso do preservativo”; “Como usar o preservativo”; “Não às relações sexuais não
protegidas”;
 Lidar com pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH/ SIDA: “Epidemiologia da infecção pelo VIH/
SIDA”; “Conviver com seropositivos e doentes com SIDA”; “Sistema de apoio a pessoas infectadas e
afectadas pelo VIH”; “Como dar apoio a pessoas infectadas pelo VIH”; “Como manter a tua própria
segurança”;
 Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis nos meios de comunicação: “Programas
televisivos sobre a prevenção de DSTs”; “Análise comparativa entre os vários países de programas
televisivos sobre a prevenção de DSTs;
 O que pensa a comunidade sobre as DSTs.

Quando cada problema/ tema é aberto, em cada fase da metodologia, encontrarás o material
pedagógico preparado pelo investigador e também o trabalho dos alunos. A figura 3 mostra parte do
material pedagógico da fase Problemas/ temas para o primeiro tema: “Sexualidade(s) e Educação
Sexual”.

O link para o Fórum dos alunos e para o Fórum dos Professores dá acesso directo às regras
do Fórum alunos (figura 4).
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Figura 3: Link para o material pedagógico e trabalho de cada escola no sítio da internet
www.dct.uminho.pt/jsea

Figura 4: Link para o Fórum Alunos e Fórum Professores no sítio da internet www.dct.uminho.pt/jsea

O Fórum para os Alunos é constituído pelos seguintes cinco sub-fóruns (figura 5):
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Figura 5: Sub-Fóruns do Fórum Alunos no sítio da internet www.dct.uminho.pt/jsea

Fórum da Amizade
É um espaço para os alunos criarem novos amigos entre os jovens saudáveis em acção. Para

isso, devem ver a apresentação dos participantes (nos links “Alunos, escola e comunidade”) e
decidirem quem querem conhecer. É um espaço para melhorar as relações interpessoais entre os
jovens deste Projecto.

Fórum Diário dos Observadores
É um espaço para registarem os dados sobre a “Observação das Actividades da Turma”. O

objectivo é promover a colecção de dados que serão um elemento importante de avaliação e
valorização das actividades desenvolvidas pela turma durante o Projecto. É pedido aos alunos para
analisarem os dados com a sua turma  e com as outras turmas envolvidas no Projecto, da sua e de
outras escolas, utilizando este Fórum.

Fórum Sexualidades (3º ciclo) ou Sexualidades (Ensino Secundário):
É um Fórum para debater ideias, receber ajuda, resolver dúvidas e dar sugestões sobre a

saúde sexual dos jovens. Pede-se aos alunos para serem cuidadosos para não revelarem a sua vida
privada ou a dos seus amigos. Para isso, devem dizer o que pensam e sentem mas usando nomes
fictícios. 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. Todas
as respostas neste Fórum devem incluir o nome verdadeiro e a profissão de quem as enviou.

Este Fórum também incentiva os alunos a participarem para se informarem convenientemente
e 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.

Fórum Jovens em Acção
É um Fórum para debater, receber ajuda e trocar ideias sobre os projectos de cada escola. É

um espaço para os alunos acompanharem o desenvolvimento dos projectos das escolas e
apresentarem os seus comentários e ideias sobre as investigações, soluções, acções e reflexões
publicadas.

Os participantes também são encorajados a estabelecerem parcerias com escolas de outros
países e, se desejarem criarem sub-fóruns individuais para o trabalho com essas escolas.
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Qual é a estrutura de cada núcleo temático?
Cada núcleo temático é identificado pelos seguintes logótipos (figura 6):

1. Sexualidade(s) e Educação
Sexual

2. O Despertar da maturidade Sexual 3. Amor, intimidade, comunicação e comportamento
sexual

4. Fertilidade humana 5. Sexualidade e Reprodução 6. Prevenção de DSTs

Figura 6: Logótipos de identificação dos núcleos temáticos.

Em cada núcleo temático, as actividades têm uma cor diferente de acordo com a fase metodológica do
projecto que está a ser desenvolvido (figura 7):
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 7: 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 o título– “Alunos/ Porta-voz do grupo…” (figura
8):
Investigação (verde) – Metodologia de ensino a seguir pelo(s) aluno(s) que dão a aula

Actividade 4.1 — Programas televisivos sobre a prevenção de DSTs

6. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis                   Aluno/ Grupo Líder

Investigação (verde mais claro) – Material para a actividade a ser desenvolvida pelos alunos

Entrevista 4.1 — Programas televisivos sobre a prevenção de DSTs

6. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis      Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Figura 8: Identificação em cada fase metodológica do material a ser dado ao “Aluno/ Grupo líder” e
aos “Alunos/ Porta-voz do grupo”.

O objectivo é que em todas, ou quase todas, as fases do projecto que tu e os teus colegas planearem
em conjunto com o(a) professor(a) as escolhas e decisões sejam feitas dessa maneira.
As principais ideias que não deverão ser esquecidas são as seguintes:

Durante todo o projecto:
As sugestões deverão ser preferencialmente dos alunos
e as decisões dos alunos em conjunto com o professor(a).
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O projecto é intencional.
O projecto tem como objectivo a orientação de todas as actividades de
maneira a ser possível agir para mudar as condições de vida e/ ou os
estilos de vida para realizar os nossos sonhos (visões) de uma vida
individual e colectiva sexualmente saudável.

O nosso sonho comum é desenvolver redes interactivas através da
Internet (www.dct.uminho.pt/jsea) com escolas do nosso e de outros
países, como pré-condição para compreender as nossas próprias
práticas e cultura e desenvolver a sensibilidade para com a cultura dos
outros.

Recorda também que tens uma rede de suporte para conseguir desenvolver este projecto:

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.

Finalmente, não te esqueças:

Desenvolve visões...
cria parcerias...
realiza acções... e
muda e provoca a mudança.

Só tu podes desenvolver o teu pensamento crítico, clarificar os teus
valores, participar democraticamente na aula, escola e sociedade e
experienciares o que é exercer a cidadania.



N Ú C L E O

T E M Á T I C O

0

P l a n i f i c a ç ã o   e

A v a l i a ç ã o
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Actividade 0.1 —Estabelecer prioridades temáticas/
problemas e objectivos

0. Planificação e Avaliação do Projecto                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Estudo: Partilha os problemas a resolver, planifica o projecto e participa democraticamente.

1 — Pede a cada pessoa para escrever individualmente e de uma forma privada o que gostaria de
aprender, a curto e a longo termo, no projecto. Explica à turma que isso pode incluir: (1) como é que a
turma vai participar durante o projecto; (2) as regras a seguir; (3) o conteúdo/ problemas a tratar; (4)
como é que a turma se vai organizar; (5) e como é que a turma vai interagir neste site.

2 — Dá o tempo suficiente para cada pessoa acabar. Depois, forma grupos de trabalho para
elaborarem um lista dos temas/problemas mais importantes e uma lista dos objectivos mais
importantes a atingir. Explica aos participantes que devem discutir no grupo o que é eles gostariam
mais de definir como as suas prioridades, mas realça que não devem ler as suas listas pessoais, a
não ser que o prefiram fazer. O porta-voz deve anotar todos os temas e objectivos discutidos.

3 — Pede aos grupos, quando a lista estiver completa, para hierarquizar os temas/ problemas e os
objectivos, desde os mais prioritários até aos menos prioritários.

4 — Em assembleia de turma, pede aos porta-vozes para partilharem as listas do grupo, para que a
turma desenvolva uma lista de prioridades a seguir.

5 — Pede aos membros dos grupos para compararem a lista de prioridades final com os núcleos
temáticos apresentados no site www.dct.uminho.pt/jsea (ou ver Plano 0.1) e decidirem se lhes é útil
usarem o material didáctico lá proposto na planificação do seu projecto e como o querem usar.

6 — Guarda a lista da turma durante o desenvolvimento do projecto. No fim, compara a lista com o
que a turma desenvolveu para avaliar se foram atingidos os objectivos.

Debate em subgrupo

Individual
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Plano 0.1 —Estabelecer prioridades temáticas/ problemas e
objectivos

0. Planificação e Avaliação do Projecto                                          Alunos/ Porta-voz do Grupo…

Compara a lista final de prioridades da turma, com os núcleos temáticos abaixo descritos (ou
apresentados no site). Decide se é útil à turma usar algum do material didáctico aqui proposto na
planificação do projecto. Para isso, primeiro selecciona dos temas e subtemas aqui propostos os que
estão de acordo com os interesses da turma.
Depois, analisa os objectivos e formato das actividades do primeiro tema que a turma vai desenvolver,
com a intenção de fazeres uma escolha consciente das actividades que achas útil realizar para que a
turma fique com o conhecimento desejado. Para finalizar, decide em turma quais são os colegas que
vão orientar cada uma das actividades.

PROBLEMAS/ TEMAS

2. O Despertar da
maturidade Sexual

1.Como acontece a
maturidade sexual e
afectiva na puberdade
1 .1 .Repensar  as
mudanças do corpo e
a nossa afectividade
1.2 .O r i tmo da
maturidade biológica e
o que penso sobre as
minhas características
físicas
1.3.O que desencadeia
a maturidade sexual

2.Agora podemos ser pais!
2.1.Morfologia do sistema
reprodutor masculino
2.2.O testículo e a formação
de espermatozóides
2.3.Sonhos húmidos, erecção
e ejaculação
2.4.Morfologia do sistema
reprodutor feminino
2 .5 .Todos  os  meses
preparadas para uma nova
vida
2.6.Ciclo menstrual
2.7.Calendário menstrual e
reconhecimento do ciclo de
fertilidade
2.8.Como l idar com a
menstruação

3.Repensar o conceito que tenho sobre mim
próprio e as minhas habilidades sociais
3.1.Investigar o que penso sobre mim próprio e
o que acho que os outros pensam
3.2.A imagem corporal e os modelos de beleza
3.3.Eu sou um espelho positivo das qualidades
dos outros
3.4.Eu sou um espelho positivo de mim próprio
3.5.Treinar a assertividade

4.Identidade de género, papéis de género,
estereótipos e sexismo: um mundo de
diversidade
4.1.Como se desencadeiam as mudanças
sexuais
4.2.Identidade de género e papéis de género.
4.3.Estereótipos, discriminação de género e
sexismo
4.4.Desenvolvimento anormal dos genitais e
identidade de género
4.5.Transexualidade: desordem na identidade
de género

5.Como é que os meios de comunicação educam para o
despertar da maturidade sexual
5.1.Modelos de beleza e estereótipos de género
5.2.Análise comparativa dos modelos de beleza e
estereótipos de género nos meios de comunicação de
vários países
5.3.Como é que a menstruação é utilizada na publicidade

6.1.O que pensa a
comunidade sobre
o despertar da
maturidade
sexual.

1. Sexualidade(s)
 Educação Sexual

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual
1.1.O que é, como se expressa, quais
são as suas funções
1.2.Regulação social da sexualidade

7. Utilização da sexualidade na
publicidade
7.1.Análise crítica da utilização actual
da sexualidade na publicidade
7.2.Educar para a análise crítica da
uti l ização da sexual idade na
publicidade
7.3.Análise crítica da evolução da
uti l ização da sexual idade na
publicidade
7.4.Análise da utilização da
sexualidade na publicidade em vários
países

8.O que pensa a
comunidade sobre
a sexualidade e a
Educação Sexual

2.Opiniões e percepções sobre a sexualidade

3.Dimensões da sexualidade

4.1.Evolução da sexualidade em Portugal
4.2.Evolução da sexualidade em
diferentes países
4.3.Repensar criticamente as concepções
e vivências da sexualidade em diferentes
países
4.4.Um mundo de diversidade: outros
aspectos histórico-culturais da sexualidade

5.Sexualidade:
Avaliação de
conhecimentos,
atitudes e
valores

6.Porquê
estudar a
sexualidade
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3. Amor, intimidade,
c o m u n i c a ç ã o  e
comportamento sexual

1.Atracção, paixão e amor: uma visão
afectiva da sexualidade?
1.1.Pessoas atraentes: Factores que
determinam a atracção interpessoal
1.2.Amizade, paixão, sedução e
namoro
1.3.Desejo sexual, atracção e paixão
1.4.Identificação de pressupostos
1.5.Orientação do desejo sexual
1.6.O que é o amor

2.Relações, intimidade e comunicação: competências de comunicação
que podem melhorar as relações
2.1.Intimidade e relações íntimas
2.2.Intimidade nas mensagens de amor ou de amizade
2.3.Para ajudar a manter a intimidade: criticas assertivas
2.4.Para ajudar a manter a intimidade: como pedir favores
2.5.Para ajudar a manter a intimidade: perguntar porquê
2.6.Para ajudar a manter a intimidade: defender os seus direitos
2.7.Para ajudar a manter a intimidade: empatia
2.8.Recusar ou “dizer não”
2.9.Para ajudar a manter a intimidade: habilidades sociais não verbais

3. Comportamento sexual
humano: como se configura e
expressa o desejo e a resposta
sexual humana
3.1.a identidade sexual, o papel
sexual, a atracção sexual e os
vínculos de natureza sexual e
social dos animais
3.2.Prazer e desejo: o desejo
sexual
3.3.Orientação do desejo sexual
3.4.Resposta sexual humana4.Variações no comportamento sexual

5. Prevenção do abuso sexual de menores

6.Como é que os meios de comunicação
educam para o amor, intimidade,
comunicação e comportamento sexual

7. O que pensa a comunidade

4. Fertilidade
humana

1. Os filhos e a família
1.1. Rede de valores da vida
familiar
1.2. A atracção do casamento
1 . 3 .  M a t e r n i d a d e  e
paternidade responsáveis
1.4. Projecção para o futuro:
Quero ser pai/ mãe?

2. Concepção, desenvolvimento embrionário e
fetal e parto
2.1. A dinâmica da concepção e as primeiras
fases do desenvolvimento embrionário
2.2. Desenvolvimento embrionário e fetal
2.3. Nutrição e protecção pré-natal
2.4. Influências ambientais no desenvolvimento
do bebé e anomalias genéticas.

3. Acompanhamento
médico durante a
gravidez e o parto

4. Infert i l idade e
métodos alternativos à
concepção
4 .1 .  In fe r t i l i dade
masculina e feminina
4.2 .  In fer t i l idade:
causas, diagnóstico,
tratamento e técnicas
d e  r e p r o d u ç ã o
medicamente assistida
4.3. Reflexão ética
sobre a reprodução
medicamente assistida

5. Clonagem
5 . 1 .  Tecnologia do ADN
recombinante: Genoma humano e
alimentos transgénicos
5.2. Tecnologia da clonagem
terapêu t i ca  ou  c lonagem
embrionária: Produção de órgãos
para transplante e cura de doenças.
5.3. Tecnologia da clonagem
reprodutiva: A reprodução humana
é científica e eticamente possível?!

6. Fertilidade humana nos
meios de comunicação
6.1. Programas televisivos
sobre a fertilidade humana
6.2. Análise comparativa
entre vários países de
programas televisivos sobre
a fertilidade humana

7. O que pensa a
comunidade sobre a
fertilidade humana
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5. Sexualidade e Reprodução

1. Sexo: Quando?
1.1. Quais são as opções?
1.2. As relações sexuais
1.3. Quando tomar a pílula?
1.4. O que pensa a família sobre a
gravidez não desejada e sobre os
métodos contraceptivos
1.5. Dilemas vividos pelos jovens nos
relacionamentos amorosos
1.6. Primeira relação sexual
1.7. O que pensa a família sobre as
relações sexuais nos jovens
1.8. Necessidades afectivo-sexuais
dos jovens

2. Métodos contraceptivos
2.1. Uso e mecanismos de acção dos
métodos contraceptivos e primeira consulta
ginecológica
2.2. Reacção pessoal sobre os métodos
contraceptivos
2.3. Quem é responsável pela contracepção?
2.4. Uso do preservativo
2.5. Começar a tomar a pílula
2.6. Alternativas ao coito como forma de
controlo de risco de gravidez em relações não
protegidas
2.7. Controlo do risco de uma gravidez não
desejada
2.8. Consequências de ter um filho quando se
é jovem
2.9. A quem vou contar que estou grávida?

3. Aborto
3.1. Sou a favor ou
contra o aborto numa
gravidez não desejada
nos jovens?
3.2. Sou a favor ou
contra o aborto no
caso de risco de vida
da mãe, anomalia do
feto ou violação?
3.3. Pró-vida ou pró-
escolha?
3.4. Pró-vida ou pró-
escolha? Onde é que
te colocas?

4. Sexualidade e reprodução nos meios de
comunicação
4.1. Programas televisivos sobre o
comportamento sexual dos jovens, a
contracepção na adolescência e o aborto
4.2. Análise comparativa entre vários
países dos programas televisivos sobre o
comportamento sexual dos jovens, a
contracepção na adolescência e o aborto.

5. O que pensa a
comunidade sobre o
comportamento sexual
dos jovens, a
contracepção na
adolescência e o aborto

6. Prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis (dsts)

1.DSTs: Meios de transmissão
e prevenção, sintomas e
tratamento
1.1.Procurar soluções para as
DSTs
1.2.Reacção em cadeia
perante uma DST
1.3.Quais são as DSTs?
1.4.Hepatites: Perigo de
transmissão sexual?

2.Prevenção da infecção pelo VIH
2.1.Infecção pelo VIH nos adolescentes e jovens adultos
2.2.Prevenção da infecção pelo VIH nos jovens em cartaz ou spot televisivo
2.3.Qual é o teu risco de ficares infectado pelo VIH?
2.4.Estás em risco?
2.5.Como podes saber se estás infectado pelo VIH?
2.6.Adiar ou não adiar as relações sexuais?
2.7.Sei ser assertivo?
2.8.Responder à persuasão dos outros
2.9.Como responder aos argumentos contra o uso do preservativo
2.10.Como usar o preservativo
2.11.Não às relações sexuais não protegidas

3.Lidar com pessoas infectadas
ou afectadas pelo VIH/ SIDA
3.1.Epidemiologia da infecção
pelo VIH/ SIDA
3.2.Conviver com seropositivos e
doentes com SIDA
3.3.Sistema de apoio a pessoas
infectadas e afectadas pelo VIH
3.4.Como dar apoio a pessoas
infectadas pelo VIH
3.5.Como manter a tua própria
segurança

4 .Prevenção  de  doenças
sexualmente transmissíveis nos
meios de comunicação
4.1.Programas televisivos sobre a
prevenção de DSTs
4.2.Análise comparativa entre os
vários países de programas
televisivos sobre a prevenção de
DSTs

5. O que pensa a comunidade
sobre as DSTs
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Actividade 0.2 — Construir as linhas orientadoras para a
observação da turma

0. Planificação e Avaliação do Projecto                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Painel Integrado: Partilha as tuas ideias sobre avaliação, planifica o projecto, participa democraticamente.

1 — Prepara cartões com figuras geométricas diferentes para atribuir a grupos diferentes (cartões
para os grupos do painel integrado 0.2).

2 — Divide a turma em grupos com o mesmo número de elementos. Dá a cada grupo uma figura
geométrica.

3 — Pede aos membros dos grupos para debaterem os temas propostos ou outros temas que surjam
nesse contexto. Todos os membros devem tomar nota, por escrito, do que está a ser dito (Plano de
Avaliação 0.2, para todos os participantes).

4 — Forma novos grupos, reunindo os teus colegas pelo número do cartão. Isto significa que os
novos grupos terão  diferentes figuras geométricas mas o mesmo número.

5 — Cada aluno expõe no novo grupo o que foi dito no grupo anterior e continuam o debate dos
temas. O porta-voz regista as ideias finais do grupo.

6 — Pede aos porta-vozes para apresentarem à turma as conclusões do grupo e promove um debate
para a elaboração final, pela turma, das “Linhas Orientadoras de Observação da Turma”. Estas
linhas orientadores deverão ser utilizadas em todas as sessões do Projecto.

Debate em subgrupo 1 Debate em subgrupo 2
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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…

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 Reduzido Médio Bom Muito bom
   1    2    3   4       5

Debate em subgrupo 1 Debate em subgrupo 2

Painel Integrado
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Cartões 0.2 — Cartões para os grupos do painel integrado

0. Planificação e Avaliação do Projecto                                          Alunos/ Porta-voz do Grupo…
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5

6
6
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N Ú C L E O

T E M Á T I C O

1

Sexualidade(s) e

Educação Sexual



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

33



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                                                               S -IVAM
                                                                                                                                                     Sexualidade(s) e Educação Sexual

34

 Núcleo temático 1: Sexualidade(s) e Educação Sexual

Í N D I C E — Metodologia para o Aluno/ Grupo Líder

I— Ideias iniciais sobre o Tema / Problema
0 — Ideias iniciais sobre a sexualidade e a educação sexual ______________________

II — Investigação
1 — Sexualidade(s) ______________________________________________________
1.1 — Manifestações da sexualidade em obras de arte e no nosso dia-a-dia _________

1.2 — Regulação social sobre as expressões de intimidade em cada fase da vida _____
2 — Opiniões e percepções sobre a sexualidade ________________________________

3 — Dimensões da sexualidade _____________________________________________
4 — Diferentes concepções e maneiras de viver a sexualidade em diferentes culturas __

4.1 — Evolução da sexualidade em Portugal __________________________________
4.2 — Evolução da sexualidade em diferentes países ___________________________

4.3 — Repensar criticamente as concepções sobre a sexualidade em vários países ___
4.4 — Um mundo de diversidade: outros aspectos histórico-culturais da sexualidade __

5 — Sexualidade: Avaliação de conhecimentos, atitudes e valores __________________
6 — Porquê estudar a sexualidade? __________________________________________

7 — Utilização da sexualidade na publicidade __________________________________
7.1 — Análise crítica da utilização actual da sexualidade na publicidade _____________

7.2 — Educar para a análise crítica da utilização da sexualidade na publicidade ______
7.3 — Análise crítica da evolução da utilização da sexualidade na publicidade ________

7.4 — Análise da utilização da sexualidade na publicidade em vários países _________
8 — O que pensa a comunidade sobre a sexualidade e a educação sexual ___________

III — Visões / Objectivos a atingir
1 — Desenvolver visões ___________________________________________________

IV — Acção e Mudança
1 — Realizar acções, mudar e promover a mudança ____________________________

38

40
40
46
47
51
54
54
55
56
57
58
59
62
62
64
65
66
67

68

69

Í N D I C E — Material para os Alunos/ Porta-voz do Grupo…

I— Ideias iniciais sobre o Tema / Problema
0 — Ideias iniciais sobre a sexualidade e a educação sexual

Tempestade de ideias 0 _______________________________________

II — Investigação
1 — Sexualidade(s)
1.1 — Manifestações da sexualidade em obras de arte e no nosso dia-a-dia

Cartões 1.1 _________________________________________
Painel integrado 1.1 __________________________________

1.2 — Regulação social sobre as expressões de intimidade em cada fase da vida

72

73
78
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Painel integrado 1.2 __________________________________
2 — Opiniões e percepções sobre a sexualidade

Questionário individual e grupo de investigação 2 ___________
3 — Dimensões da sexualidade

Treino de assertividade 3 ______________________________
Tabela de registo 3 ___________________________________
Cartões 3 __________________________________________

4 — Diferentes concepções e maneiras de viver a sexualidade em diferentes culturas
4.1 — Evolução da sexualidade em Portugal

Guião de análise de filmes e grupo de investigação 4.1 ______
4.2 — Evolução da sexualidade em diferentes países
4.3 — Repensar criticamente as concepções sobre a sexualidade em vários países

4.4 — Um mundo de diversidade: outros aspectos histórico-culturais da sexualidade
Cartão de orientação e grupo de investigação ______________

5 — Sexualidade: Avaliação de conhecimentos, atitudes e valores
Questionário individual e treino de assertividade 5 __________
Cartões 5 __________________________________________

6 — Porquê estudar a sexualidade?
Continuum de Opiniões/ Valores /Atitudes (afirmações) ______

7 — Utilização da sexualidade na publicidade
7.1 — Análise crítica da utilização actual da sexualidade na publicidade

Guião de análise de publicidade e grupo de investigação 4.1 __
7.2 — Educar para a análise crítica da utilização da sexualidade na publicidade
7.3 — Análise crítica da evolução da utilização da sexualidade na publicidade

7.4 — Análise da utilização da sexualidade na publicidade em vários países
8 — O que pensa a comunidade sobre a sexualidade e a educação sexual

Entrevista/ Questionário 8 ______________________________

III — Visões / Objectivos a atingir
1 — Desenvolver visões

Tempestade de ideias 1 _______________________________

IV — Acção e Mudança
1 — Realizar acções, mudar e promover a mudança

Grupo de investigação e assembleia de turma/escola 1 ______

81

83

84
85
86

90

91

92
93

96

98

99

100

101
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I — Problemas/ Temas  

Actividade 0 — Ideias Iniciais sobre Sexualidade e Educação Sexual
1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Tempestade de Ideias em Grupo, Assembleia de Turma e Assembleia Inter-turmas: Partilha as tuas ideias iniciais e
participa democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que nesta primeira fase do projecto o objectivo é debaterem
abertamente os conceitos de sexualidade e educação sexual, para ficarem com uma maior
capacidade de decisão sobre os futuros problemas/ temas a escolherem. Assim, os primeiros
problemas sobre o tópico Sexualidade(s) e Educação Sexual poderão ser sugeridos aos
adolescentes por ti ou pelo professor para decidirem, em conjunto, se querem debater estes
conceitos e quais são das questões propostas as que escolhem para reflectir.

2 — Pede ao porta-voz de cada grupo para promover uma Chuva de Ideias (Brainstorming)
(Tempestade de Ideias 0) no seu grupo para os colegas indicarem todas as ideias que lhes
ocorrerem sobre as questões seleccionadas. Explica aos teus colegas que o que é importante é a
quantidade de ideias, porque a qualidade discutir-se-á posteriormente. Assim, devem ser criativos e
mesmo que a ideia lhes pareça absurda devem aceitar todas as ideias e não discutirem nenhuma.

3 — Informa que o porta-voz de cada grupo deve anotar todas as ideias.

Tempestade de ideias em subgrupo

Assembleia de turma / Inter-turmas



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

39

4 — Pede aos porta-vozes que apresentem em turma as ideias dos grupos para chegarem a
consenso sobre as ideias melhores e mais realistas. O professor ou colega orientador deve
estabelecer com os adolescentes as possíveis relações entre todas elas e elaborar a síntese final da
turma.

5 — Pede aos delegados de turma para chegarem a consenso sobre as ideias melhores e mais
realistas e fazerem uma síntese final por escola ou por nível de escolaridade (3º ciclo e secundário),
a partir da síntese final de cada turma.

6 — Organiza uma assembleia geral entre turmas para fazerem a apresentação da síntese final de
cada turma e da escola.

7 — Promove um debate em assembleia geral para obter um consenso final sobre a “Síntese Final
da Escola” (ou por nível de escolaridade) a ser colocada no sítio da Web Jovens Saudáveis em
Acção.

8 — Antes de terminar a assembleia entre turmas, explica aos teus colegas que durante a
investigação dos problemas/ tópicos que vão escolher ao longo do projecto devem identificar e
seleccionar problemas pessoais ou da comunidade sobre a sexualidade e a educação sexual para
resolver ou ajudar a resolver.

9 — Posteriormente, em assembleia de turma, convida os observadores da turma a apresentarem
os dados recolhidos no Diário de Observação da Turma e, posteriormente, os incluírem no Fórum
alunos, Diário dos Observadores. Promove, nesta assembleia, a avaliação e a valorização do
trabalho realizado ao longo desta fase do projecto.
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II — Investigação  

Actividade 1 — Sexualidade(s)
1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Quando se fala de sexualidade, geralmente as pessoas acreditam que sabem muito sobre o
assunto porque já tiveram filhos ou porque cresceram lidando com a sua própria sexualidade
e a das pessoas que conhecem. Infelizmente, quando se lhes faz perguntas sobre
sexualidade, muitas vezes não sabem como responder ou, por vezes, têm crenças
populares e mitos que levam os jovens a ficar com ideias erradas ou pouco precisas sobre
alguns aspectos da sexualidade. A visão de que a sexualidade está apenas relacionada
com as relações sexuais, com a reprodução e com os órgãos genitais é uma visão muito
reducionista. Aos aspectos biológicos da reprodução chama-se sexo.

Actividade 1.1 — Manifestações da sexualidade em obras de arte e
no nosso dia-a-dia

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Painel Integrado: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente

1— Prepara cartões com diferentes figuras geométricas para atribuir a diferentes grupos (Cartões
1.1). Divide a turma em grupos com o mesmo número de elementos. Entrega aos teus colegas do
mesmo grupo a mesma figura geométrica. Cada figura geométrica tem diferentes números que
servirão para identificar cada elemento do grupo.

2— Pede aos teus colegas para fazerem individualmente o registo das ideias do grupo durante a
análise das obras de arte que a seguir se referem (ou de outras equivalentes) (Painel Integrado 1.1)
justificando quais são as que sugerem: relações coitais; corpos sensuais; intimidade; reprodução;
roupa sexy; preocupação com a imagem do corpo; afecto; diferentes papéis de género e relações
interpessoais.

Debate em subgrupo 1 Debate em subgrupo 2
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Obras de arte:
Figura 1 — “A Toilette" (Picasso, 1906)
Figura 2 — “A Aurora" (Miguel Ângelo, 1524-1531)
Figura 3 — “David" (Miguel Ângelo, 1501-1504)
Figura 4 — “A Sesta" (Van Gogh, 1890)
Figura 5 — "O Leito" (Toulouse- Lautrec, 1893)
Figura 6 — “A Família Monet no seu Jardim" (Manet, 1874)
Figura 7 — “Na Praia" (Manet, 1873)
Figura 8 — “Maternidade" (Renoir, 1886)
Figura 9 — “A Primeira Comunhão" (Picasso, 1895)
Fonte das Figuras: Taschen Collection (www.taschen.com e on-line Picasso Project: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/))

3 — Forma novos grupos, reunindo os colegas com o mesmo número nas figuras geométricas. Isto
significa que o novo grupo terá diferentes figuras geométricas mas o mesmo número. Pede ao porta-
voz de cada grupo para registar as ideias finais.

4 — Pede ao porta-voz para apresentar em turma as ideias do seu grupo e constrói, em turma, uma
síntese final para publicar online realçando as possíveis ideias - chave que surgiram na discussão
das figuras:

Questão 1.1 — Relações coitais: preferencialmente as figuras 4 (“A Sesta, 1890”) e 5 (“O Leito,
1893”) porque sugerem namoro ou casamento com um certo grau de intimidade física e bem estar
psicológico, e, as figuras 6 (“A Família Monet no seu Jardim, 1874”) e 8 (“Maternidade, 1886”),
porque as crianças são a manifestação de que houve uma relação sexual;

Questão 1.2 — Corpos sensuais: preferencialmente as figuras 1 (“A Toilette, 1906”), 2 (“A
Aurora, 1524-1531”) e 3 (“David, 1501-1504”) que trabalham o nu artístico e a sensualidade do
corpo humano. Poderá surgir já o confronto de uma imagem corporal estática (estereótipo de
beleza que muda ao longo do tempo), muitas vezes usada com fins comerciais, versus um
conceito de beleza activo que associa a nova imagem corporal ao desenvolvimento de valores e
qualidades que sejam atraentes e sedutores para a própria pessoa e para os outros. Também
poderá surgir a regulação social sobre o nu erótico e pornográfico.

Questão 1.3 — Intimidade: por um lado, preferencialmente as figuras 4, 5 e 7 (“Na Praia, 1873”)
por sugerirem que a principal figura de afecto (apego) é o parceiro(a) amoroso(a) e se poder
imaginar que podem existir carícias, beijos e abraços, mais ou menos íntimos, ou até a relação
sexual e, também, por se poder imaginar que deverá existir entre eles a partilha e cumplicidade
nas decisões a tomar. Por outro lado, as figuras 6 e 8 mostram a intimidade das crianças com a
mãe: o sorriso; a proximidade física; as carícias; o chorar porque tem fome, frio ou a fralda
molhada; o beijar; ou o nascer a saber fazer automaticamente a sucção do leite na mama da mãe,
ou a apertar o dedo que se coloca no meio das suas mãos (manifestações físicas que predispõem
os outros para o carinho). Também poderá surgir a intimidade consigo próprio (preferencialmente
na figura 1).

Questão 1.4 —  Reprodução: ver (1.1) e salientar a diferença entre as manifestações da
sexualidade(1.1) (por exemplo, as relações coitais) e os fins da sexualidade (prazer e/ou
reprodução e comunicação)(1.4).

Questão 1.5 —  Roupa sexy: provavelmente, haverá dificuldade em indicar uma figura porque
não têm pensamento crítico sobre a influência da moda na sua maneira de pensar. Deve-se pedir
para descreverem que roupas estariam a vestir as pessoas ilustradas se a pintura retratasse a
actualidade e, a partir daí, discutir o conceito de “roupa sexy”.

Questão 1.6 — Preocupação com a imagem do corpo: ver (1.2) porque deverá ser realçado o
confronto de uma imagem corporal estática versus um conceito de beleza activo que associa a
nova imagem corporal ao desenvolvimento de valores e qualidades que sejam atraentes e
sedutores para si mesmo e para os outros.

Questão 1.7 — Afecto: ver (1.3) e realçar que as manifestações de afecto existem durante toda a
vida, embora sejam diferentes ao longo do ciclo de vida e de acordo com o grau de intimidade que
se tem com a pessoa com quem se está a interagir.

Questão 1.8 — Diferentes papéis de género masculino e feminino: a figura 6 mostra a mulher
a cuidar da criança e o homem a trabalhar no jardim. Já poderá surgir uma análise dos
estereótipos de género no passado.

Questão 1.9 — Relações interpessoais: com excepção da figura 2 e 3, todas as outras figuras
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manifestam diferentes formas de interagir, nomeadamente, no domínio religioso (a figura 9 “A
Primeira Comunhão, 1895/96” também poderá fazer discutir o casamento.)

5 — Antes dos teus colegas iniciarem o debate II em grupo, elabora, em turma, uma síntese final do
conceito de sexualidade que inclua todos os aspectos trabalhados nas imagens da actividade
anterior:

A sexualidade inicia-se com o nascimento e termina com a morte; a sexualidade é uma função da
personalidade do homem e da mulher; inclui como nos sentimos como pessoa; inclui como
vivemos o nosso papel de género e manifesta-se na maneira como nos relacionamos com pessoas
do mesmo sexo e do sexo oposto.

6 — Realça o conceito de sexualidade colocado no início da actividade e pede a todos os grupos
para responderem às questões propostas tomando notas, individualmente, das ideias do grupo.
Realça na questão (1) que devem dar os exemplos tendo em atenção o conceito de sexualidade que
construíram com as imagens anteriores, por isso, devem referir aspectos da sexualidade nas várias
fases do ciclo de vida. Pede para na questão (4) indicarem que tipo de mensagens recebem sobre “o
que está certo ou errado”: nas saídas à noite; nas saídas durante o dia; nas relações com os
amigos; nas relações com os adultos; no namoro, etc..

7 — Forma novos grupos, identificados pela mesma figura geométrica, e pede ao porta-voz de cada
grupo para registar as ideias finais.

8 — Pede aos porta-vozes para apresentarem as ideias dos grupos e promove um debate em turma
para chegarem a ideias consensuais. Para melhorares a tua preparação para o debate podes
recorrer à informação abaixo.

9 — Constrói em turma uma síntese final realçando as possíveis ideias – chave desta actividade e
as reacções dos teus colegas, para publicação online.

DEBATE II — INFORMAÇÃO

Questão 1 — Exemplos do dia-a-dia da sexualidade
As respostas poderão ter sido do tipo: dançar, seduzir, ter relações sexuais, acariciar, beijar, dar abraços, dar
apertos de mão, conversar, etc..

Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...
Adaptado de Lópes, Fuertes (1999). Para Comprender La Sexualidad. Navarra: Editorial Verbo Divino

A Sexualidade infantil (antes da puberdade)
— Durante a infância a atracção por outras pessoas é muito mais uma atracção afectiva que sexual. São
os estímulos tácteis sobre o próprio corpo que têm maior poder para evocar respostas fisiológicas
sexuais. As crianças, especialmente as mais pequenas não atribuem um significado sexual a muitas
destas sensações.
— Nas crianças é muito mais difícil do que nos adultos distinguir entre desejos e sentimentos
especificamente sexuais e desejos e sentimentos afectivos (por exemplo a criança deseja ser abraçada e
beijada).
— As actividades sexuais das crianças podem basear-se em motivações muito diferentes dos adultos. Na
maior parte dos casos o que as crianças pretendem é imitar os adultos e explorar o seu próprio corpo ou o
dos outros. Assim se explica a maior parte dos jogos sexuais infantis e muitas condutas de auto-
estimulação.
— As crianças também podem procurar explicitamente o prazer sexual, como acontece quando se
masturbam, provocando respostas fisiológicas e psicológicas claramente sexuais (vasocongestão dos
genitais, mudanças no ritmo cardíaco e respiratório, concentração nas sensações com perda de interesse
pelo ambiente, movimentos pélvicos rítmicos, etc.).

A Sexualidade dos adolescentes (depois da puberdade)
— O novo corpo sexuado e a imagem corporal: o amadurecimento sexual, isto é, o amadurecimento do
sistema reprodutor e o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, levam a uma mudança
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brusca na configuração do corpo. A imagem corporal, isto é, a representação mental que temos do nosso
corpo, unida às atitudes e sentimentos que este desperta nos outros, evolui ao longo da vida do indivíduo,
fundamentalmente em função das experiências sensoriais e das relações do corpo com o meio externo e
as pessoas que o rodeiam. 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 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..
— O adolescente também tem que assumir o novo corpo funcional: a primeira menstruação nas raparigas
é interpretada e assimilada de formas muito diferentes. Algumas orgulham-se reforçando os seus
sentimentos de ser mulher, de ter chegado à maturidade sexual. Outras, vivem-na como uma carga que
terão que suportar para toda a vida.
— A resposta fisiológica face à excitação sexual torna-se mais evidente, generalizada e é mais frequente.
A 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.
— Orientação do desejo sexual: a orientação sexual refere-se ao tipo de objectos pelos quais os sujeitos
se sentem atraídos sexualmente e, portanto, face aos quais orientarão e dirigirão o seu desejo sexual.
Deste modo, pode-se considerar as seguintes formas de orientação sexual: sentir-se atraídos
sexualmente por pessoas do sexo oposto (heterossexuais); por pessoas do mesmo sexo (homossexuais);
por pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto (bissexuais); não sentir desejo sexual (assexuais); e sentir-
se atraídos sexualmente por objectos não humanos, animais, pessoas menores ou pessoas que não o
consentem (parafílicas).
— Condutas sexuais na adolescência: Por um lado, o adolescente vê-se exposto a uma grande
estimulação sexual continua (revistas, cinema, TV…), por outro lado, não se permite que o adolescente
aceda a determinados tipos de relações sexuais. Deste modo, ficam poucas alternativas ao adolescente:
lutar contra os seus desejos sexuais ou satisfazê-los de qualquer modo, sejam quais forem as condições,
que geralmente não são adequadas. O grau de permissividade é cada vez maior, por isso, face à falta de
uma resposta social autêntica a adolescência está-se a converter num grupo de alto risco a nível sexual:
aumento do número de gravidez não desejada; aumento no número de abortos e aumento no nº de DSTs.
Para além da proibição ou da maior flexibilidade, temos que ter em atenção as necessidades dos
adolescentes e a realidade em que se encontram: a nível sexual o desejo aumenta em grande medida e o
acesso às relações sexuais no par ocorre cada vez mais em idades mais jovens.
— Atitudes e comportamentos sexuais dos adolescentes: A masturbação, quer dizer, a obtenção de
prazer através de carícias ou fricção do genitais ou outras partes do próprio corpo, é uma forma de
actividade sexual que se dá durante toda a vida. Segundo López e Fuertes (1999) as crianças desde
muito pequenas sentem prazer em acariciar e explorar algumas partes do corpo, mas isto vai ser muito
mais frequente na adolescência, porque é uma das formas mais directas e acessíveis de satisfazer o
desejo sexual. No adolescente a masturbação é diferente da que ocorre na criança, pois, agora a
masturbação pode ir acompanhada de fantasias sexuais que fazem geralmente referencia a um objecto
ou pessoa externa, de maneira que num certo sentido podemos afirmar que adquire um certo carácter
relacional. A masturbação durante a adolescência não tem só a função de satisfazer o desejo ou aliviar a
tensão sexual, mas também ajuda a conhecer o próprio corpo, permite satisfazer determinadas
necessidades na fantasia, favorece a auto-estima e a sensação do valor próprio e, inclusive, em algumas
ocasiões serve para superar outro tipo de tensões, ansiedades, etc. As atitudes a respeito da
masturbação têm sido cada vez mais permissivas e liberais. Os rapazes aparecem como mais
permissivos e liberais, provavelmente devido a factores do tipo sócio-cultural: a sociedade é mais
permissiva com os rapazes. A taxa de masturbação tem-se mantido para os homens e aumentado
sensivelmente para as mulheres.
Na perspectiva destes investigadores, a idade da primeira masturbação, tanto para rapazes como para
raparigas parece ser cada vez mais precoce. Os adolescentes parecem cada vez mais permissivos,
sobretudo as raparigas quando as condutas têm lugar num contexto relacional de afecto e amor. Parece
que não existe uma relação directa entre a aprovação de determinadas condutas e a realização das
mesmas: a maior parte dos rapazes e raparigas entre os 15 e 19 anos aprovam as carícias genitais mas
só aproximadamente metade tiveram esse tipo de experiência. Algo semelhante acontece com o resto
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das condutas heterossexuais (sexo oral, coito, etc.). Os adolescentes praticam uma maior variedade de
condutas heterossexuais em idades cada vez mais jovens e os rapazes têm experiências sexuais mais
novos que as raparigas. As raparigas dão mais importância que os rapazes à mediação afectiva ou
sentimental nas relações sexuais (só teriam relações sexuais se estivessem apaixonadas pelo seu
companheiro).Os contactos homossexuais são mais frequentes antes dos 15 anos e têm maior incidência
nos rapazes que nas raparigas. Os rapazes aceitam melhor a homossexualidade entre raparigas que
entre rapazes enquanto as raparigas aceitam de igual modo. O facto de ter algum contacto homossexual
na adolescência não significa necessariamente que a orientação do desejo seja e vá ser homossexual.
Vários factores favorecem estes contactos sem a orientação homossexual: falta de possibilidade de ter
condutas heterossexuais, medo de relacionar-se com pessoas do outro sexo, curiosidade por conhecer o
corpo do outro, etc..

Sexualidade na vida adulta
As pessoas seguem caminhos muito diferentes dependendo do estado civil, da profissão, tipo de vida,
ideias e crenças, etc.. Por isso, os adultos diferenciam-se muito mais na sua sexualidade do que as
crianças e adolescentes. Algumas investigações em amostras de estudantes universitários (López,
Fuertes, 1999) entre os 18-25 anos mostram que os jovens adultos defendem: a legitimidade das relações
sexuais sem fins de procriação e mesmo sem estar casados; concedem pouco ou nenhum valor à
virgindade; aceitam o divórcio; defendem fortemente a contracepção e o aborto. As mulheres são mais
conservadoras, embora a distancia entre os sexos tenda a diminuir progressivamente. Para elas, na maior
parte dos casos, a actividade sexual só tem sentido se está unida aos afectos, enquanto muitos homens
valorizam a actividade sexual em si mesma. A masturbação é uma conduta muito frequente. A frequência
das relações é maior, mas aumenta o número de pessoas que nunca tiveram relações coitas.

Questão 2 — De que forma somos sexuais ao nascer
As respostas poderão ter sido do tipo: temos órgãos sexuais, procuramos chamar a atenção da mãe ou de quem
cuida de nós, reagimos aos cuidados e ao carinho, etc..

Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...
Adaptado de Lópes, Fuertes (1999). Para Comprender La Sexualidad. Navarra: Editorial Verbo Divino

A sexualidade até aos 2 anos
— Do ponto de vista fisiológico, os tecidos do pénis e clitóris estão suficientemente formados e inervados
por fibras nervosas para que desde o primeiro ano de vida sejam possíveis as erecções espontâneas e as
erecções como resposta à estimulação táctil.
— A mucosa da boca, como mostra a sucção táctil, e toda a pele são sensíveis ao contacto suave e
quente. As crianças durante os primeiros meses de vida têm capacidade de sentir prazer em contacto
com a pele (capacidade fisiológica e psicológica).
— Uma criança recém-nascida está muito indefesa e necessita dos adultos para sobreviver, mas já está,
desde o nascimento, pré-orientada socialmente e tem grandes capacidades de aprendizagem. Por um
lado, a criança manifesta preferências pelos estímulos sociais (rosto humano, voz humana, tacto humano,
etc) e por outro lado, tem uma necessidade primária (não aprendida) de estabelecer vínculos afectivos
estreitos e duradouros com os adultos. Por isso, desde o nascimento, é um procurador activo de
estímulos sociais e ao longo do primeiro ano de vida vincula-se afectivamente a quem cuida dele, se
interactuarem adequadamente com ele.
— Os vínculos afectivos mediatizam a sexualidade durante toda a vida e na primeira infância mediatizam-
na muito mais. Durante os dois primeiros anos de vida, os vínculos afectivos com os progenitores (ou
quem faz as suas vezes), tecnicamente chamados apego, têm uma importância central na vida sexual e
afectiva da criança. O apego é o vínculo afectivo entre a criança e os que cuidam dela, o que implica
sentimentos (segurança e bem-estar quando estão juntos, angústia perante a separação etc.),
comportamentos (procura de proximidade e contacto sensorial, abraços, etc.) e um conjunto de
expectativas (esperam do outro determinados comportamentos) que se formam durante o primeiro ano de
vida. Este vínculo, que tem grande importância ao longo de toda a vida, forma-se e mantém-se graças a
um sistema privilegiado de interacções da criança com quem a trata, que supõe contacto íntimo
(proximidade e contacto pele a pele), não formalizado (não se respeitam as normas sociais próprias da
comunicação), constante (com as mesmas pessoas) e frequente (dado que as crianças necessitam de
total dedicação). Estas interacções são muito absorventes para o adulto (este deve dedicar-lhes grande
quantidade de tempo), assimétricas (o adulto é que detém o controlo e pode adaptar-se à criança) e
permissivas para com a criança (dado que este não é considerado como alguém que pode obedecer).
Posteriormente, não há praticamente contacto corporal com as pessoas, a comunicação é muito mais
formalizada e as relações são mais independentes e esporádicas.
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Segundo estes autores, esta relação com a figura de apego é muito importante, porque é onde
aprendemos a tocar e a ser tocados, olhar e ser olhados, comunicar e entender o que nos dizem os
outros. Tudo isso são elementos essenciais para o intercâmbio sexual, porque quando temos relações
sexuais também nos tocámos, olhámos e falámos de forma íntima e não formalizada. Também é nas
relações de apego que se adquire a confiança emocional básica, que nos permite abrir-nos com confiança
aos outros, acreditar nas nossas possibilidades e superar, se for necessário, as decepções afectivas que
podemos ter ao longo da vida.

Em síntese, segundo López e Fuertes (1999) na experiência relacional com as figuras de apego as
crianças adquirem:
— Confiança básica e segurança que lhes permite abrir-se a contactos com o meio físico e social. As
figuras de apego são a base de segurança a partir da qual as crianças exploram o mundo físico e
estabelecem contactos de confiança com as outras pessoas e esta é a base emocional necessária para
que possam ter relações sociais adequadas.
— Nesta relação com a figura de apego também aprendem:
- - o uso e significado das formas de comunicação íntimas, não formalizadas, etc., que têm um papel
decisivo nas relações sexuais e afectivas;
- - o uso e o significado das expressões emocionais;
- - a fazer pedidos quando sentem necessidades e a satisfazer as necessidades dos outros.
— As crianças generalizam estas experiências e usam estas aprendizagens noutras relações sociais,
especialmente naquelas que impliquem afectos e formas de comunicação íntimas, não formalizadas, etc.,
como são:
- - o enamoramento;
- - as relações sexuais;
- - a amizade;
- - etc.

Questão 3 — De que forma é que os velhinhos manifestam a sua sexualidade
As respostas poderão ter sido do tipo: ao acariciarem, beijarem, darem abraços, darem apertos de mão,
conversarem, etc..

Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...
— Está claramente confirmado que muitos conservam o interesse e a capacidade sexual até idades muito
avançadas. Nos casos que não é assim deve-se a deficiências de saúde e, sobretudo, a deficiências
ambientais que os impedem de interessar-se e levar a cabo condutas sexuais.
— A sexualidade não se reduz à genitalidade e à procriação. Mesmo quando diminuem as suas
capacidades biofisiológicas há outras capacidades que estão enriquecidas: o interesse pelo contacto
corporal global; a ternura, a comunicação, a empatia, etc..
— Libertados das preocupações e esforços que a profissão e os filhos exigem, sem medo da gravidez e
com mais tempo para si próprios, podem adoptar um estilo de vida mais cómodo e com mais prazer. Tudo
isto pode contribuir para que as relações pessoas e sexuais sejam enriquecidas. Abraçar-se, acariciar a
pele, falar um com o outro, olhar-se ou tocar-se com ternura pode dar tanto prazer como as relações
sexuais coitais. Os sentimentos de segurança são os mais valorizados.

Questão 4 — Tipo de mensagens
As respostas poderão ter sido do tipo: as pessoas da nossa idade acham normal sair à noite durante a semana e
os nossos pais não, ter relações sexuais com o namorado(a) e os nossos pais não, etc..

Para pensar mais sobre o assunto...
—  Comparar as mensagens que os jovens dizem que lhes transmitem as pessoas da sua idade e as

mensagens das pessoas da idade dos pais.
— Reflectir sobre os factores que estarão na base das diferenças encontradas, como por exemplo:

 Quem pondera melhor as consequências futuras das atitudes e comportamentos sexuais dos
adolescentes? Porquê?;
 Os pais e os jovens têm diferentes expectativas para o vosso projecto de vida? Porquê;
 Os pais e as pessoas da vossa idade têm conhecimentos diferentes sobre biologia, saúde,
psicologia, histórias de vida reais, etc. que os levam a tomar decisões diferentes sobre a vossa
saúde sexual?
 Etc..
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Actividade 1.2  — Regulação social sobre as expressões de
intimidade em cada fase da vida

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Painel Integrado: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1 — Pede a todos os grupos para realizarem a actividade, tomando notas individualmente, das ideias
do grupo (Painel Integrado 1.2). Realça na questão (1) que devem dar os exemplos sobre a intimidade
e o afecto tendo em atenção o seu dia-a-dia e tudo o que aprenderam anteriormente.

2 — Define em diálogo de turma, quais são os limites de idade a que correspondem as fases da vida
representadas no quadro (Painel Integrado 1.2, questão 2). Poderás recordar aos teus colegas os
seguintes dados:

 A maturidade sexual só se inicia na puberdade, o que acontece por volta dos 10,5 anos
nas raparigas e 11,5 anos nos rapazes. Este período dura em média 3 a 4 anos. É nesta fase
que se acede a uma nova forma de pensamento que permite à pessoa formular hipóteses,
raciocinar acerca delas e tirar as suas próprias conclusões.
 A maioridade em Portugal, que corresponde ao direito ao voto, é atingida aos 18 anos.
 Em Portugal, a idade da reforma é aos 65 anos.
 Há vários factores que definem um adulto, nomeadamente, a idade que leva a mudanças
biológicas e ao fim da escolaridade, à maioridade legal, à independência dos pais, etc..

3 — Pede aos colegas para responderem agora à questão (2.2), que consiste em indicar os tipos de
afecto e intimidade que são considerados apropriados para cada fase da vida humana. Recorda aos
teus colegas que essas respostas devem incorporar o conhecimento adquirido previamente na
actividade 1.1, no debate II.

4 — Forma novos grupos de trabalho, identificados pela mesma figura geométrica, e pede ao porta-
voz de cada grupo para registar as ideias finais.

5 — Pede aos porta-vozes para apresentarem as suas ideias à turma. Elabora a síntese final com os
teus colegas para ser divulgar online, promovendo uma reflexão sobre as razões que os levaram a
decidir que tipo de carinhos e intimidades são apropriadas para cada fase da vida. De acordo com a
maturidade dos teus colegas, esta reflexão poderá ser organizada em função da maturidade biológica,
psicológica e social de cada etapa de vida. Para isso, poderás colocar questões do tipo:

 Por que razão não colocaram as relações sexuais como uma forma de intimidade nas crianças?
 Os beijos e abraços muito íntimos nos recreios das escolas mostram maturidade nas relações
amorosas? E responsabilidade social? Porquê?
 Em que situações estão as relações sexuais nos adolescentes de acordo com um projecto de vida
que inclua tirar uma licenciatura?

6 — Pede aos colegas para fazerem individualmente, a preparação do debate II. O objectivo é fazer
uma auto-avaliação do que aprenderam anteriormente.

7 — Pergunta, em diálogo na turma, quais foram as questões em que tiveram mais dificuldade para
responder. Ouve algumas respostas dadas pelos teus colegas e elabora em turma uma síntese final,
para publicar online, clarificando os conceitos. Na questão (5) deverá ser enfatizada a importância da
educação informal, nomeadamente, no diálogo franco e aberto que estabelecem com os pais,
professores e amigos sobre a saúde sexual e a discussão crítica das normas da moral sexual da
sociedade, das famílias e do grupo de amigos.

Debate em subgrupo 1 Debate em subgrupo 2
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Actividade 2  — Opiniões e percepções sobre a sexualidade

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Questionário Individual e Grupo de Investigação: Investiga as ideias do grupo, partilha o conhecimento e
valores, clarifica valores e participa democraticamente.

1— Explica aos teus colegas que o objectivo é estudar como é que a turma define a sexualidade
para, posteriormente, rever os elementos mais importantes da sexualidade.

2— Pede aos colegas para realizarem o questionário individual e anonimamente (Questionário
Individual e Grupo de Investigação 2).

3— Divide a turma em quatro grupos e distribui o mesmo número de questionários por cada grupo.

4— Discute com os teus colegas a importância de dividir os questionários por sexo e reúne os
resultados por item e sexo. Nesse sentido pode ser desenvolvido um quadro resumo.

5— Reúne no quadro, as contagens obtidas por cada grupo para reunir os resultados da turma e
pede aos teus colegas para elaborarem gráficos com os resultados da turma e os analisarem.

6— Começa um debate entre grupos visando obter um maior acordo nas perguntas pares e um
maior desacordo nas impares. Para melhorares a tua preparação para o debate podes recorrer à
informação abaixo.

7— Encoraja uma chuva de ideias, para conhecer que tipo de sugestões davam os teus colegas para
melhorar este questionário se o quisessem aplicar aos pais, aos colegas ou a outras pessoas.

8— Elabora, em turma, uma síntese final desta actividade para publicar online.

9— Em assembleia de turma, convida os observadores da turma a apresentarem uma síntese dos
dados recolhidos no “Diário de Observação da Turma” que têm sido incluídos no Fórum alunos,
Diário dos observadores.

10— Promove, nesta assembleia, a avaliação e a valorização do trabalho realizado ao longo desta
fase do projecto.

Debate em subgrupo

Individual
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Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...

O Que é a Sexualidade?
A visão de que a sexualidade está apenas relacionada com as relações sexuais, com a reprodução e com os
órgãos genitais é uma visão muito reducionista. Desde o momento em que ocorre a fecundação inicia-se o nosso
processo de sexualização que determina o modo diferente de viver o facto de sermos sexuados como homem ou
como mulher. Cada uma das células do corpo é sexuada (xy ou xx) e transporta uma herança genética que se
manifesta, entre outros aspectos, na regulação hormonal, no desenvolvimento dos órgãos genitais internos e
externos, na diferenciação sexual do cérebro e no diferente desenvolvimento corporal do rapaz e da rapariga. Por
esta razão, podemos dizer que a sexualidade tem uma dimensão biológica. O sexo refere-se aos aspectos
biológicos, ao facto físico de se ser homem ou mulher, enquanto o género (papel sexual) se refere à forma como
nos comportamos em sociedade, pelo facto de sermos homens ou mulheres. A masculinidade e feminilidade
reflectem os costumes e os estereótipos sociais sobre o que é ser masculino e feminino.

Segundo Lopés e Fuertes (1999) na sexualidade infantil (antes da puberdade) os órgãos genitais estão pouco
desenvolvidos e os caracteres sexuais secundários ainda não iniciaram o seu desenvolvimento. A quantidade de
hormonas sexuais que circula no sangue é muito pequena quando comparada com a vida adulta, por isso, por
razões hormonais e sociais o prazer sexual é menos específico na infância. As crianças, especialmente as mais
pequenas, não atribuem um significado sexual a muitas das sensações tidas por sexuais nos adultos. Os
estímulos externos que têm para o adulto um significado erótico não são objecto de atracção sexual durante a
infância ou, pelo menos, não o são de uma forma tão clara e consistente. A orientação do desejo não se
específica e consolida até à puberdade - adolescência.
Antes do ano e meio, dois anos as crianças não distinguem o sexo do género e classificam-se sobretudo a partir
das características de género, isto é, pelo facto de vestirem calças ou vestido, usarem ou não pulseiras e colares,
etc.. Por volta dos dois anos têm interesses socialmente aceites como próprios de meninos ou meninas e antes
dos três anos usam com bastante correcção os pronomes pessoais. A partir dos três anos conseguem classificar-
se a si próprios como menino ou menina e recorrem com frequência à sua identidade de menino ou menina para
rejeitar ou aceitar roupas ou brinquedos, valorizando o que a sociedade aceita como mais adequado e positivo
para o menino ou menina dizendo, por exemplo, “não quero a boneca, eu sou um menino”. As crianças vão
mostrando que estão a aprender o que lhes vão ensinando desde o nascimento: o nome; o sexo; o tipo de roupa;
os gestos; os conceitos; e os comportamentos sexuais, por exemplo, os pais por vezes dizem: “não toques no
pipi!”. Esta definição da sua identidade é muito importante porque leva as crianças a comportarem-se de acordo
com o que é socialmente desejado e a aceitar quem se comporta como elas ou a afastar quem tem
comportamentos diferentes, isto é, os meninos tendem a formar grupos de meninos e as meninas de meninas,
embora isto não queira dizer que não valorizem a amizade com o sexo oposto. Segundo López e Fuertes (1999)
nestas idades a sua classificação como menino ou menina tem duas grandes limitações. Em primeiro lugar,
definem a sua identidade sexual não pela anatomia, mas pela roupa, brinquedos ou adornos, por isso, um menino
pode acreditar que se vestisse um vestido de menina, uns brincos e uns sapatos de menina seria uma menina.
Em segundo lugar, as crianças do pré-escolar acreditam que os mais crescidos podem mudar a sua identidade
sexual, por exemplo, imaginam com facilidade que os meninos poderiam ser mamãs e as meninas papás.
A partir dos 5, 6 anos as crianças pouco a pouco vão tomando consciência da permanência da sua identidade
sexual e de género e a partir dos sete, nove anos dão prioridade aos órgãos genitais como o elemento que define
a identidade sexual. O processo de aquisição da identidade sexual e identidade de género (forma de viver o
papel sexual ou de género) está relacionado com o nível de desenvolvimento, que depende da idade. Segundo
López e Fuertes (1999) à medida que as crianças desenvolvem a linguagem e o conceito de tempo também vão
sendo, cada vez mais, capazes de discriminar as diferenças do papel de género e reconhecer-se como menino
ou menina para toda a vida, independentemente das aparências superficiais. À medida que adquirem um maior
nível de desenvolvimento, também são mais capazes de discriminar o que muda e é cultural (o papel sexual ou a
identidade de género) do que é estável e biologicamente condicionado (a identidade sexual). Esta distinção é
fundamental para poder, a partir dela, criticar os elementos de exploração e desigualdade que estão presentes
nos papéis sexuais, porque assim o quer a sociedade e, por isso, podem ser mudados. Entre os 6 e os 10-12
anos as crianças já são capazes de manipular objectos e controlar os seus movimentos com alguma precisão.
Intelectualmente são capazes de manipular a realidade concreta classificando as coisas e estabelecendo
relações entre elas. A sua linguagem está perfeitamente desenvolvida e do ponto de vista social adquiriram uma
certa capacidade de independência dos pais e interiorizaram muitas normas sociais e morais, tendo um certo
controlo sobre as suas condutas e estabelecendo as primeiras amizades. Geralmente, as crianças desta idade
aprendem com facilidade e aceitam os critérios dos adultos sem se oporem. Do ponto de vista sexual, os pais, os
professores, os amigos, os livros infantis, a televisão, etc. continuam a atribuir aos meninos e às meninas um
papel sexual (identidade de género) determinado, exercendo um controlo do comportamento sexual, ao premiar
ou castigar determinadas manifestações sexuais. Também modelam a sua conduta sexual através dos exemplos
dados pelos pais, professores, personagens da literatura infantil, etc.. Portanto, durante este período há muita
educação sexual. Neste período as crianças tomam consciência que a sua identidade sexual permanecerá para
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toda a vida, descriminam melhor o papel sexual e aumentam o seu interesse pelas questões sexuais, interiorizam
elementos essenciais da moral sexual adulta e alguns descobrem o prazer da masturbação. A identidade sexual
e de género adquirirá a sua maturidade durante a adolescência.

Os nossos desejos e comportamentos sexuais também dependem, em parte, das hormonas sexuais, cuja
regulação varia em função da nossa idade e sexo. Na puberdade, os factores hormonais e neurohormonais cujo
funcionamento depende de factores genéticos e constitucionais, do sexo, da alimentação e dos factores étnicos,
desencadeiam um grande desenvolvimento corporal e o aparecimento dos caracteres sexuais secundários. Esta
grande mudança física desencadeia, do ponto de vista psicológico e social, uma nova imagem corporal e a
redefinição da identidade de género, em função da nova imagem e das novas funções sexuais adquiridas. A
aceitação da nova imagem deve ser baseada num conceito de beleza activo, que associa a nova imagem do
corpo ao desenvolvimento de valores e qualidades que sejam atraentes e sedutores para os outros e para si
mesmo e à valorização de uma nova capacidade da sexualidade: “a capacidade de decidir se se quer reproduzir
ou não”. Na adolescência, existem mudanças na sexualidade a três níveis: na redefinição da identidade de
género; no aparecimento e configuração do desejo sexual; e na evolução dos afectos relacionados com a
sexualidade.
Também por causa das mudanças biológicas que ocorrem na puberdade aumenta consideravelmente a taxa de
testosterona (hormona sexual) que é um potente regulador do desejo sexual. Nesta altura aparece o erotismo
puberal. Levine (1988, 1992 segundo Zapian et al, 1997) descreve que o desejo sexual é constituído por três
elementos moderadamente independentes:
— o impulso (drive), representa a base biológica do desejo sexual. Nós herdamos os elementos anatómicos,
fisiológicos e neuroendócrinos que regulam o comportamento sexual e que geram predisposições
comportamentais perante estímulos eróticos. A testosterona é a hormona relacionada com o desejo sexual em
ambos os sexos. Portanto, o impulso corresponde à activação do desejo que se pode gerar a partir da própria
dinâmica biológica, ou induzir-se a partir de determinados estímulos eróticos;
— o motivo (motive), é a articulação psicológica do impulso sexual, porque representa a disposição para a
actividade sexual. Manifesta-se pela integração do impulso na personalidade e supõe a aceitação e o
consentimento da activação sexual, isto é, é a disposição face ao erótico. Esta disposição depende da própria
história sexual e de como foi a sua socialização no contexto sócio-cultural em que cresceu; e
— o desejo (wish), que é a representação sócio-cultural do desejo sexual. Isto é, significa o desejo de chegar a
estar envolvido na experiência sexual, por isso, é independente do impulso e do motivo e está fortemente
influenciado pelo contexto. As aspirações sexuais estão fortemente desenhadas pela tradição cultural, pelo
momento histórico e pelos interesses das classes dominantes. O discurso social acerca da sexualidade
estabelece o que pode ser desejado pelos homens e pelas mulheres.

Antes da puberdade não existe uma especificidade de sensações exclusivamente sexuais nem existem estímulos
que tenham um significado claramente erótico-sexual. Na puberdade o desejo sexual manifesta-se com
intensidade enquanto impulso. Aparece pouco a pouco de maneira consciente dirigido para outra pessoa,
começam as primeiras fantasias eróticas, a atracção e a resposta perante estímulos eróticos. O desejo sexual
orienta-se. Posteriormente, terão lugar primeiro experiências sexuais auto-eróticas e depois partilhadas. Segundo
López e Fuertes (1999), no período da pré-adolescência e adolescência há três mudanças fundamentais:
— o aumento da estatura e peso, maturação dos órgãos e sistema sexual e a capacidade de resposta fisiológica
adulta face à estimulação sexual (as mudanças biológicas);
— tornar-se capaz de formular hipóteses, raciocinar acerca delas e extrair as suas próprias conclusões,
permitindo-lhe pensar acerca dos seus próprios pensamentos e orientar os seus afectos para determinadas ideias
e valores e comprometer-se com alguns deles (mudanças psicológicas);
— tornar-se capaz de se integrar no grupo de iguais, inicialmente unisexual mas que se vai transformando num
grupo misto, que é uma referência constante para a sua própria identidade e que serve de suporte para um
possível conflito com os adultos. Posteriormente, as novas necessidades afectivas e sexuais conduzirão à
dissolução do grupo em favor da formação dos pares amorosos. Nos últimos anos da adolescência desenvolvem
capacidades para a integração no mundo dos adultos.

Neste período, ocorre, também, como consequência destas mudanças, a especificação da orientação sexual.
O adolescente começa a ter sensações a que dará um significado puramente sexual e determinados objectos e
estímulos externos serão uma fonte de atracção sexual. Parece ser a etapa da vida em que o desejo sexual
alcança a sua maior efervescência; a necessidade de procurar satisfação sexual e sentir-se receptivo a ela chega
a ser mais poderosa que nunca e a orientação sexual começa a consolidar-se. A orientação sexual refere-se ao
tipo de objectos pelos quais os sujeitos se sentem atraídos sexualmente e, portanto, face aos quais orientarão e
dirigirão o seu desejo sexual. Deste modo, pode-se considerar as seguintes formas de orientação sexual: sentir-
se atraídos sexualmente por pessoas do sexo oposto (heterossexuais); por pessoas do mesmo sexo
(homossexuais); por pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto (bissexuais); não sentir desejo sexual
(assexuais); e sentir-se atraídos sexualmente por objectos não humanos, animais, pessoas menores ou pessoas
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que não o consentem (parafílicas).
Até ao momento não se sabe o que desencadeia a homossexualidade, porque as emoções humanas e o
comportamento são demasiado complexas para teoria simplistas. As teorias biológicas para explicar a orientação
sexual aumentaram a sua importância nos anos 90. Alguns estudos ligaram o tamanho de várias partes do
cérebro com a orientação sexual e outros mostraram uma maior concordância na orientação sexual dos gémeos
do que nos outros irmãos. No entanto, segundo Byer e Shainberg (1994) não há diferenças nos cromossomas
sexuais das pessoas homossexuais e heterossexuais e se existirem genes para a orientação sexual,
provavelmente agem afectando o desenvolvimento pré-natal do cérebro. Tem sido publicada informação muito
contraditória sobre o papel das hormonas sexuais na orientação sexual. Considera-se que as hormonas,
nomeadamente na etapa pré-natal, podem afectar a evolução cerebral de modo que predispõem o indivíduo para
uma determinada orientação sexual. Na psicanálise, tem sido veiculada a ideia que a homossexualidade é
consequência de um sistema de relações materno-filiais ou paterno-filiais de alguma maneira patológico. Por
outro lado, as teorias condutivas dão uma maior importância à aprendizagem, pois consideram que as fantasias e
as condutas sexuais se associam a determinados reforços ou castigos o que levaria o indivíduo a inclinar-se para
o tipo de orientação que lhe trouxesse maiores gratificações.

Em síntese, somos sexuados em todas as idades da nossa vida. A sexualidade é a maneira de estar em
sociedade como homem ou como mulher, por isso, expressa-se de muitas maneiras, através de apertos de
mão, conversas, carícias, beijos, abraços, relações sexuais, etc.. e, por essa razão, serve para comunicar,
sentir ternura, fazer amizades, manter a saúde, obter prazer, reproduzirmo-nos, etc..
Os desejos, expectativas e interesses sexuais variam de mulher para mulher, de homem para homem e ao longo
da nossa vida, por isso, devemos falar de sexualidades e não de sexualidade. A satisfação sexual depende da
compreensão e do respeito pela outra pessoa e, para a conseguirmos, devemos aprender a colocarmo-nos
“na pele” dos outros para compreendermos as suas perspectivas, isto é, devemos desenvolver a empatia nas
nossas relações interpessoais.

Os indivíduos transexuais sentem persistentemente uma incongruência entre o seu sexo anatómico e a sua
identidade de género. O seu sentir psicológico como macho ou como fêmea (a sua identidade de género) não é
coerente com a aparência dos seus genitais e as suas características sexuais secundárias. Embora parecendo e
sendo biologicamente masculino, o transexual masculino deseja mudar para uma anatomia feminina e viver como
uma mulher. A transexual feminina deseja mudar e viver como homem. Há pouco acordo sobre as várias
hipóteses que vão sendo colocadas para as possíveis causas da transexualidade. A associação entre causas
biológicas e psicológicas parece ser a hipótese mais provável. Segundo Masters, Jonhson , Kolodny (1992) nos
casos melhor definidos de transexualidade as pessoas têm uma longa história de vida em que se têm sentido
psicologicamente diferentes da sua anatomia sexual e, tipicamente esse desconforto psicológico é parcialmente
(mas só temporariamente) atenuado pela pretensão de ser um membro do sexo oposto desejado. Os
investigadores referem que muitos transexuais descrevem ter tido muito interesse em vestir a roupa do outro sexo
durante a infância e a adolescência. Em pelo menos alguns casos, a descoberta dos impulsos transexuais só
ocorre na idade adulta. A psicoterapia tem sido geralmente mal sucedida na resolução das desordens básicas
dos transexuais, que surgem por se sentirem presos num corpo errado. Por isso, os transexuais que são
avaliados como autênticos têm sido incorporados em programas com acompanhamento psicológico que incluem
cirurgias para mudar de sexo.
Os travestis não deverão ser confundidos com transexuais. Os travestis vestem a roupa do sexo oposto para se
tornarem sexualmente estimulados, mas geralmente não querem mudar a sua anatomia ou aparência.
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Actividade 3  — Dimensões da sexualidade

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

O conceito sexualidade, é geralmente usado pelas pessoas para se referirem às
relações sexuais. Se isto fosse verdade, os homens e as mulheres só teriam
sexualidade quando participavam em actos sexuais e durante o resto do tempo, não
teriam nenhum tipo de sexualidade, isto significa que poderiam ser considerados
assexuados (sem nenhum interesse ou características sexuais)! Na realidade, a
sexualidade refere-se à pessoa como um todo, o que reflecte a nossa personalidade
humana e não apenas a sua natureza genital. Deste ponto de vista a sexualidade inclui,
pelo menos, quatro dimensões: a biológica, a psicológica, a cultural e a ética.

Treino de Assertividade: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento, defende as tuas ideias, desenvolve a tua
assertividade e participa democraticamente.

1 — Organiza a sala com um espaço amplo que permita aos teus colegas moverem-se e coloca em 4
cantos da sala, colado na parede, os seguintes cartazes: “Dimensão Biológica”, “Dimensão
Psicológica”, “Dimensão Cultural” e “Dimensão Ética” (Cartões 3).

2 — Pede a um colega para fazer os registos finais das respostas no quadro (Tabela de registo 3).

3 — Explica aos colegas que depois de ouvirem cada um dos aspectos da nossa vida lidos por ti, se
devem mover para o canto onde a dimensão pessoal da sexualidade que é mais influenciada por esse
aspecto da vida que acabou de ser referido está colada (Treino de assertividade 3).

4 — Depois de cada aspecto ter sido lido e dos participantes se terem movido para o respectivo canto
da sala, é importante que perguntes aos participantes de cada grupo porque é que escolheram essa
dimensão particular da sexualidade. Os indecisos podem passar para outro grupo se o desejarem. Se
necessário, tu ou o professor devem fornecer dados adicionais aos alunos para os ajudar a clarificar
os seus próprios conceitos sobre a dimensão particular da sexualidade escolhida. Para melhorares a
tua preparação para este debate podes recorrer à informação abaixo.

5 — No fim da aula, elabora uma síntese final da turma que inclua uma clarificação final dos
conceitos, feita por ti ou pelo professor, sobre as dimensões da sexualidade. Os teus colegas devem
fazer um registo individual da síntese na sua ficha de trabalho que será colocada online.

Dimensão
Cultural

Dimensão
Biológica

Dimensão
Ética

Dimensão
Psicológica
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Tabela de Registo 3
Dimensão biológica
A nossa aparência física, especialmente o desenvolvimento das características
sexuais físicas (5), A nossa capacidade para nos reproduzirmos ou para
controlar a fertilidade (9), a nossa resposta ao estímulo sexual (11);

Dimensão psicológica
As nossas atitudes perante nós próprios e os outros (6), as emoções (12), as
nossas motivações (16), o auto-conceito (19);

Dimensão cultural
A informação e o entretenimento dos média (1), a lei (2), a publicidade (3), os
amigos (4), o casamento (7), as casas de culto (8), a escola (13), a família (14),
o namoro (17), o que pensam e fazem os nossos vizinhos (21);

Dimensão ética
As crenças religiosas (10), os nossos ideais (15), as nossas opiniões e acções
morais (18) e os nossos valores (20).

Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...

As dimensões da sexualidade humana são pelo menos quatro: a biológica, a psicológica, a cultural e a ética.
A dimensão biológica relacionada com a sexualidade é parte do funcionamento natural dos seres humanos e
controla o nosso desenvolvimento sexual, desde a concepção até ao nascimento, e a nossa capacidade para nos
reproduzirmos depois da puberdade. Também afecta o nosso desejo e a resposta sexual e, indirectamente, a
nossa satisfação sexual. A excitação sexual, independentemente da sua fonte produz acontecimentos biológicos
específicos: o acelerar do coração, a vasocongestão e a lubrificação dos órgãos sexuais e uma sensação de
calor e formigueiro que se espalha por todo o corpo.
A dimensão psicológica inclui as emoções, os pensamentos e a personalidade. Do nascimento para a frente
recebemos sinais de todos os que nos rodeiam dizendo-nos como pensar ou agir. O que os pais, professores e
amigos nos dizem e mostram sobre o significado e objectivos da sexualidade condicionam muito as nossas
atitudes sexuais iniciais, que muitas vezes se mantêm até à idade adulta. Aprendemos como é que as pessoas
do nosso sexo se “deverão” comportar, que algumas palavras são “erradas” ou “sujas”, que certas partes do
nosso corpo não se podem tocar ou mencionar (pelo menos em certas circunstâncias) e que deveremos
esconder os nossos sentimentos, se pensarmos que são inaceitáveis para os outros.
A dimensão cultural é a soma das 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 dos grupo de pares que procuram persuadir-nos a seguir determinados modelos de comportamento sexual (por
exemplo, usar preservativo). As normas da sociedade inculcam em cada um de nós 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 durante longos períodos de tempo. As pessoas não mudam
subitamente, a cultura influencia-as, mas também é influenciada por elas.
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.
No Havai, os seios nus não são sexualmente estimulantes, mas noutras sociedades, como na sociedade
Mangaia, na Polinésia, a actividade sexual é altamente valorizada e considerada muito natural. O prazer sexual e
a actividade sexual são as maiores preocupações. As crianças ouvem contos populares que contêm descrições
detalhadas de actos sexuais e da anatomia sexual e vêem danças rituais provocatórias. Durante a puberdade,
ambos os sexos recebem uma instrução sexual detalhada e activa, incluindo técnicas sexuais. Os homens jovens
aumentam o prestigio social por causa da sua habilidade em agradarem sexualmente as suas parceiras. É
encorajado uma alta quantidade de actividade sexual antes e durante o casamento (Marshall, 1971 referido por
Greenberg, Bruess, Mullen, 1993). Um forte contraste encontra-se na ilha Irlandesa Inis Beag onde se
desencoraja o direito à expressão sexual desde a infância. As mães evitam alimentar com a mama e mesmo os
pais não mostram muito afecto, particularmente físico, aos seus filhos. A nudez é obscena, o processo de
eliminação é “sujo”, o banho tem que ser absolutamente privado, a actividade sexual pré- marital é pecado e a
masturbação é desaprovada (Greenberg, Bruess, Mullen, 1993).
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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.
Nos anos 60, vários factores influenciaram o início de uma revolução sexual: a disponibilidade de pílulas para o
controlo da natalidade, os movimentos de protesto entre os adolescentes e os jovens adultos, a re- emergência
do feminismo e uma grande abertura em relação ao sexo. A pílula tornou as relações sexuais pré-maritais
relativamente seguras em relação à gravidez não desejada e permitiu pensar no sexo como uma forma de
comunicação intima e/ou de obtenção de prazer. Além disso, mesmo dentro do casamento, deu um sentido de
liberdade às mulheres por poderem separar a reprodução das relações sexuais, contribuindo para a mudança do
seu comportamento sexual e encarando-o como um facto natural da vida. O movimento de protesto dos jovens
que começou com a luta pelos direitos civis e aumentou com a guerra do Vietname, levou-os a mudar a sua
maneira de vestir, a usar cabelos compridos, a ouvir outro tipo de música, a usar drogas, a tornarem-se
sexualmente livres e a imporem o slogan “Make love, not war”. A guerra contribuiu para a incerteza da
sobrevivência e a filosofia começou a ser “Viver o dia de hoje”. Um grande segmento da população olhou para
esta mudança com alarme e preocupação. Apesar disso, a sexualidade tornou-se mais falada, mostrada e
estudada. Alfred C. Kinsey e seus colaboradores (1894- 1956), um Zoólogo da Universidade de Indiana, tinham
investigado a natureza da sexualidade humana realizando entrevistas. Na década 60, William H. Masters e
Virgínia E. Johnson, um médico e uma cientista comportamental da Escola de Medicina da Universidade de
Washington em St. Louis, 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,
nomeadamente, com o objectivo de resolver disfunções sexuais.

Finalmente, a dimensão ética envolve questões sobre a maneira como nos tratamos a nós próprios e às outras
pessoas: “Deverei ou não participar em certos comportamentos sexuais?”Como decidimos sobre estas questões
e em último lugar como decidimos sobre o que está certo ou errado, mostra profundamente a nossa sexualidade,
se a abordagem para decidir é religiosa, humanista ou pragmática. (Greenberg, Bruess, Mullen, 1993). Os
problemas éticos do novo milénio incluem: a protecção das minorias sexuais, os casamentos homossexuais, a
separação da fertilidade do sexo, a coabitação não marital, a alteração da dicotomia masculino/ feminino –
géneros múltiplos, a reprodução intencional baseada no desejo – progenituras do mesmo sexo, mudança do
casamento e das relações – o par mantém-se, mas com opções diversas – , a moralidade sexual deixa de ser
baseada nos genitais, avanço das terapêuticas médicas e cirúrgicas, a sexualidade dos idosos e dos
incapacitados e o cybersexo (adaptado de Eli Coleman, 1998 por Nunes, 2003).
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Actividade 4  — Diferentes concepções e maneiras de viver a
sexualidade em diferentes culturas

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

O estudo das diferentes concepções e maneiras de viver a sexualidade, permite-nos
descobrir outros valores em culturas diferentes e analisar os nossos próprios valores. Os
costumes, concepções, interesses e motivos subjectivos e pessoais têm uma forte relação
com os valores da sociedade. Ao comparar diferentes costumes e condutas sociais,
podemos realizar uma crítica sobre os nossos próprios comportamentos e alguns dos
nossos valores.

Actividade 4.1  — Evolução da sexualidade em Portugal

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Guião de Análise de Filmes e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o
pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1 — Pede aos teus colegas para seleccionarem um filme Português antigo e uma novela ou filme
Português recente.

2 — Pede-lhes para lerem o guião de análise do filme (Guião de Análise de Filmes e Grupo de
Investigação 4.1) e depois, quando analisarem o filme Português antigo, fazerem registos individuais
seguindo o guião.

3 — Organiza os teus colegas em grupos e pede-lhes para compararem as respostas individuais e
escreverem um relatório critico final por grupo sobre o filme antigo. Pede ao porta-voz de cada grupo
para apresentar as ideias do seu grupo em turma e elaborarem as conclusões finais para serem
publicadas online.

4 — Pede-lhes para repetirem o mesmo processo para analisarem o filme ou a novela Portuguesa
recente.

5 — Organiza os teus colegas nos mesmo grupos e pede-lhes para compararem o filme antigo com o
filme recente e elaborarem um relatório crítico final para ser apresentado, pelo porta-voz, à turma que
refira:

a)como evoluiu na nossa cultura:
 o modelo de beleza do homem e da mulher;
 os estereótipos do papel de género da mulher e do homem;
 os valores sexuais que são transmitidos;
 o sexismo;
b)que outros aspectos da sexualidade se poderiam incluir nos filmes;
c)o que mudaria nos filmes;
d)porque razão se utiliza tanto o sexo nos filmes;
e)que influências têm os filmes nos jovens.

6 — Elaborarem em turma as conclusões finais para serem publicadas online.

Debate em subgrupoIndividualmente
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Actividade 4.2 — Evolução da sexualidade em diferentes países

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Fórum Alunos: Partilha visões, desenvolve o pensamento crítico e clarifica valores.

1 — Pede aos teus colegas para estabelecerem uma parceria, através dos Fóruns do site, com uma
escola estrangeira que conheçam. É possível criar um Fórum só para a tua turma e para a escola em
parceria. Se têm família a viver noutros países pergunta-lhes se gostariam de trabalhar neste tema na
escola. Podes pedir ajuda aos professores de Francês ou Inglês para ajudar a estabelecer os
contactos.

2 — Pede aos teus colegas do outro país para fazerem a actividade (4.1) usando filmes do seu país e
enviarem os seus relatórios para serem publicados no site, juntamente com os vossos.

3 — Discutam através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso trabalho e as vossas
interpretações dos filmes Portugueses ao longo do tempo e o trabalho e ideias dos vossos colegas
estrangeiros.

Parceria

França

Brasil

Dinamarca

    (… )

Portugal
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Actividade 4.3 — Repensar criticamente as concepções sobre a
sexualidade em vários países

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação e Produção de Material Didáctico: Desenvolve a criatividade, mostra pensamento
crítico e exerce a cidadania

1— Em Assembleia de Turma, organiza grupos de trabalho e distribui tarefas para a elaboração pela
turma de material didáctico que vise educar as pessoas para a evolução da sexualidade em Portugal
e/ ou nos outros países que conhecem. Podem elaborar, por exemplo, um filme vídeo
(documentário), um teatro  ou documentos escritos (artigos para jornais, folhetos de
sensibilização, bandas desenhadas, etc.) ou criar uma webquest. Se pretenderem criar uma
webquest podem recorrer ao professor de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ou à
Internet ao site sobre WebQuest (http://www.iep.uminho.pt/aac/diversos/webquest/index0.htm) de Ana
Amélia Carvalho ou a um exemplo de WebQuest referido nesse site de Maria do Céu Belarmino e Rui
Mesquita (http://www.iep.uminho.pt/aac/sm/a2004/sistnum/index0.htm) para aprenderem a pesquisar
imagens e a copiar textos e imagens de sites para enriquecer o trabalho e a WebQuest que vão
elaborar.

2— Envia uma notícia sobre o material produzido para publicação neste site.

CARTOON

(…)
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Actividade 4.4 — Um mundo de diversidade: outros aspectos
histórico- culturais da sexualidade

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

1— Organiza grupos para lerem e analisarem alguns pequenos extractos de textos sobre os
diferentes aspectos da sexualidade em diferentes culturas e fazerem alguma pesquisa (na biblioteca,
Internet, etc.) no mesmo âmbito. Pede ao porta-voz para fazer o registo das respostas do grupo
(Cartão de Orientação e Grupo de Investigação 4.4).

2— Pede ao porta-voz de cada grupo para apresentar à turma o trabalho do grupo e elaborem em
turma as conclusões finais para publicar online.

3 — Discutam através do Fórum Alunos, Jovens em Acção a vossa investigação e coloquem as
questões que vos preocupam em discussão.

Debate em subgrupo
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Actividade 5 — Sexualidade: Avaliação de conhecimentos,
atitudes e valores

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Questionário e Treino de Assertividade: Move-te, diverte-te, defende as tuas ideias, avalia o teu conhecimento/
atitudes/ valores, desenvolve a tua assertividade e participa democraticamente.

1 — Pede aos teus colegas para realizarem o questionário individual e anonimamente (Questionário
e Treino de Assertividade 5) e colocarem-no na caixa de recolha. O objectivo desta actividade é
avaliarem os seus sentimentos e ideias sobre a sexualidade depois das investigações que já
realizaram. Explica que nunca ninguém irá saber de quem é a resposta, por isso, devem tentar ser o
mais sinceros possível nas suas respostas.

2 — Organiza a sala com um espaço amplo que permita a todos moverem-se e irem para os três
cantos da sala onde foram colados na parede os seguintes cartazes: “Concordo”, “Discordo” e “Estou
indeciso” (Cartões 5).

3 — Explica aos teus colegas que irás ler cada uma das afirmações do questionário (Questionário e
Treino de Assertividade 5) e que eles deverão mostrar a sua opinião movendo-se para junto do cartão
que melhor representa  a sua opinião sobre a afirmação lida.

4 — Depois de cada grupo ter estabilizado em frente do respectivo cartão, é importante pedires a
alguns colegas em cada grupo para explicarem a sua decisão. Os indecisos podem passar para outro
grupo sempre que o desejarem. Se for necessário, o professor ou tu deve fornecer dados adicionais
aos alunos para os ajudar a clarificar os seus conceitos. Pede a um colega para fazer os registos
finais das respostas no quadro. Para estar de acordo com o conceito de sexualidade anteriormente
aprendido as afirmações com que se deve concordar são as seguintes:

1 — A sexualidade é a forma de expressar o facto de sermos sexuados.
3 — A sexualidade abarca todo o corpo.
6 — Não se pode impor os interesses masculinos sobre os femininos como é próprio das sociedades machistas.
8 — As pessoas desenvolvem-se sexualmente ao longo de toda a sua existência.
9 — Uma pessoa transexual caracteriza-se pela diferença entre a sua identidade de género e o seu
desenvolvimento sexual biológico.
10 — O travestismo é uma parafilia que consiste na procura de satisfação sexual, vestindo-se com roupa do
sexo oposto.
12 — Um homossexual é aquele que orienta o seu desejo sexual para pessoas do mesmo sexo.
13 — A sexualidade serve para expressar o facto de ser sexuado(a), comunicar, expressar afectividade e sentir
prazer.
15 — A sexualidade não é regulada da mesma maneira por todas as sociedades e culturas, porque essa
regulação é baseada nas mudanças sociais que ocorrem em cada geração e nos diferentes grupos culturais.
17 — Todas as pessoas são diferentes e com diferentes formas de expressar a sua sexualidade. Cada pessoa
expressa-a à sua maneira.
18 — A sexualidade é uma fonte de comunicação, ternura, saúde e uma forma privilegiada de obter prazer.

5 — Em turma, incentiva a comparação entre as ideias que a turma possui agora e as que tinha
manifestado inicialmente na Tempestade de Ideias 0 (Ideias Iniciais), nas questões (6), (8), (11), (13)
e (14). Depois, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.

Individualmente
1.
Concordo

3. Estou
indeciso(a)

2.  Discordo
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Actividade 6 — Porquê estudar a sexualidade?

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Continuum de Opiniões, Valores e Atitudes (Treino de assertividade): Move-te, diverte-te, defende as tuas
ideias, desenvolve a tua assertividade e participa democraticamente.

1 — Organiza a sala para criar um Continuum de Opiniões, Valores e Atitudes, colocando as cadeiras
para a turma em semi-círculo. Na frente do semi-círculo desenha uma linha contínua (pode ser
desenhada com giz) (vê a figura acima).

2 — Entrega ao teu colega que está sentado numa das pontas do semi-circulo a afirmação escrita 1 e
ao que está na outra ponta a afirmação escrita 2 (Continnum de Opiniões/ Valores e Atitudes 6).
Pede-lhes que se levantem e leiam, à turma sentada no semi-círculo, a frase que lhes foi atribuída.

3 — Pede aos teus colegas sentados no semi-círculo para, em grupos de 3 ou 4 elementos,
analisarem com qual das duas frases concordam e qual é o seu grau de concordância com essa frase:
concordam totalmente, concordam muito, concordam mais ou menos, concordam pouco.

4 — Explica ao porta-voz dos grupos que, no fim desta análise, se devem levantar e colocar na linha
em frente, na posição que melhor indica a opinião do grupo.

5 — Depois de todos os porta-vozes se posicionarem em cada lado da linha de acordo com as suas
opiniões, os alunos que estão nas posições equivalentes de cada ponto da linha deverão apresentar

Pouco de
acordo

  porta-voz

 porta-voz

porta-voz

  porta-voz

  porta-voz

 porta-voz

Cadeiras em semi-círculo
Af 1

Af2

Afirmação 1                            Afirmação 2

Totalmente
de acordo

Muito de
acordo

Mais ou menos
de acordo

Mais ou menos
de acordo

Muito de
acordo

Totalmente
de acordo

Linha contínua
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os argumentos do seu grupo (ver figura acima). O grupo pode ajudar na contra-argumentação
existente entre estes dois elementos. Este diálogo deve começar pelo aluno que está mais próximo
dos dois extremos da linha e continuar com os outros pares na mesma posição na linha.

6 — No final desta argumentação, se algum grupo desejar que o seu porta-voz mude de lugar pode
fazê-lo.

7 — Se necessário, o professor ou o aluno orientador deve incentivar os alunos a pensarem em novos
dados para repensarem as suas opiniões, por exemplo, no par de frases seguintes podem fazer as
perguntas abaixo.

 AFIRMAÇÕES A
Afirmação 1 — A saúde sexual corresponde ao estado de bem estar físico, mental e social
relacionado com o sistema reprodutor.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Afirmação 2 — A saúde sexual é o conjunto dos aspectos somáticos, emocionais, intelectuais e
sociais do ser humano que contribuem para desenvolver a sua personalidade, a comunicação, o amor
etc..

Questões: A saúde sexual inclui a comunicação entre os parceiros? E a atracção e o
amor? E os valores morais relacionados com a sexualidade? E o comportamento sexual?
O objectivo é que os alunos cheguem à conclusão que a frase 2 está certa e a 1 está
errada uma vez que a afirmação corresponde apenas à saúde reprodutiva que faz parte
da saúde sexual.

Para melhorar a tua preparação para o debate podes recorrer à informação abaixo.

8 — Repete o mesmo processo para as outras frases e organiza em turma uma síntese final para
publicação online. O debate final deverá desenvolver as seguintes ideias:

DISCUSSÃO A — Frase 1 está errada e a 2 está certa. A primeira frase corresponde à saúde reprodutiva
que faz parte da saúde sexual.
DISCUSSÃO B — Frase 1 está correcta e a 2 incorrecta, porque os estudos têm mostrado que a
Educação Sexual não resulta no aumento da actividade sexual entre os jovens não casados e atrasa a
idade da primeira relação sexual (Greenberg, Bruess, Mullen,1993).
DISCUSSÃO C — As duas frases estão erradas. A Educação Sexual não torna o comportamento sexual
antes do casamento nem mais conservador, nem mais liberal (Greenberg, Bruess, Mullen,1993).
DISCUSSÃO D — Frase 1 está correcta e a 2 incorrecta, porque as raparigas sexualmente activas que
tiveram Educação Sexual têm mais probabilidade de usar contraceptivos e, por isso, menos probabilidade
de ficar grávidas (Greenberg, Bruess, Mullen,1993).
DISCUSSÃO E — Frase 1 está correcta e a 2 incorrecta, porque a Educação Sexual leva a atitudes mais
positivas sobre a sexualidade e a uma maior tolerância e compreensão sobre as diferentes orientações
sexuais. Por um lado, compreender como ocorre o desenvolvimento do corpo e a evolução sexual ao
longo das várias fases da vida diminui a ansiedade sobre as transformações do corpo, por outro lado, a
aprendizagem sobre como falar nas relações interpessoais elimina algumas barreiras de comunicação
com o parceiro(a) amoroso(a), o que permite aprofundar as relações sexuais e ser mais honestos e
abertos nas relações amorosas. Além disso, aprender que a orientação sexual ho ou bissexual não é uma
doença e que não há uma explicação simples para a sua emergência, torna as pessoas mais tolerantes
para com esses indivíduos.
DISCUSSÃO F — Frase 1 está incorrecta e a 2 correcta.
DISCUSSÃO G — Frase 1 está correcta e a 2 incorrecta. Saber que há vários tipos de atitudes e valores
correctos, dependendo da cultura, ajuda a repensar as atitudes e valores individuais e a ficar com mais
certezas sobre eles.
DISCUSSÃO H — Frase 1 está correcta e a 2 incorrecta. Na Educação Sexual aprende-se a tomar
decisões pessoais e sociais sobre a saúde sexual e reprodutiva, porque: se aprende a identificar os
problemas; se aprende a reconhecer quais são as consequências do problema (como ponto de partida
para sentir vontade de agir); se faz investigações para procurar alternativas reais para formar e
desenvolver os nossos próprios sonhos e ideias para o futuro em relação à nossa própria vida, à da
família e à da sociedade (conhecimento sobre alternativas e visões); e se aprende como controlar a nossa
vida e como contribuir para mudar as condições de vida em sociedade (acção).
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DISCUSSÃO I — Frase 1 está correcta e a 2 incorrecta. Porque a afectividade é apenas uma das
componentes de expressão do nosso corpo sexuado.

Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...

Porquê estudar a sexualidade?
Há uma razão particularmente importante: “salvar a vida”. Actualmente, ter o conhecimento necessário
para tomar decisões sexuais pode literalmente ser a nossa sobrevivência. Conhecer os factos sobre as
doenças de transmissão sexual, nomeadamente a SIDA, também pode aumentar a tolerância e a
compreensão para com esses doentes.
Um bom conhecimento sobre a sexualidade também pode eliminar os mitos, as superstições e a
informação errada que bloqueia a compreensão, inibe a comunicação e cria a confusão! Estudar a função
e a expressão da sexualidade também ajuda a clarificar as atitudes sexuais pessoais, isto é, cada um
pode compreender a origem e valor das suas crenças sobre a sexualidade e o comportamento sexual e
apreciar as crenças dos outros. Estudar a sexualidade humana, ainda ajudar a clarificar os valores
sexuais que cada um possui e a melhorar a tomada de decisões sexuais, quer seja para formar opiniões
quer seja para agir.
Neste contexto, na educação sexual é pois, imprescindível, orientar o conhecimento para a acção. O
conhecimento orientado para a acção tem quatro dimensões (Jensen, 2000): Que tipo de problema é?
(Conhecimento sobre os efeitos); Porque temos os problemas que temos? (conhecimento sobre as
causas); Como podemos mudar as coisas? (conhecimento sobre as estratégias de mudança); e em que
direcção queremos ir? (conhecimento sobre as alternativas e visões) (figura 1.1).

Figura 1.1: Quatro dimensões para o conhecimento orientado para a acção (Adaptado de Jensen, 2000).

Muitas pessoas sentem-se perturbadas com alguns aspectos da sexualidade, como por exemplo,
exprimir-se a si próprios sexualmente, ficar muito tempo com um parceiro, orientar o desenvolvimento
sexual da criança, manter um compromisso sexual exclusivo, fazer um aborto ou falar com o(a)
parceiro(a) sobre o que não gostam. A maior parte das pessoas teve experiências sexuais, mas a
experiência, por si só, não traz necessariamente sensatez, informação ou destrezas para tomar decisões
sexuais. O estudo da sexualidade ao proporcionar uma sólida fundamentação sobre informação sexual,
promove a compreensão das atitudes sexuais e examina uma grande variedade de problemas sexuais,
preparando cada pessoa para tomar decisões razoáveis e responsáveis sobre o comportamento
sexual.(Greenberg, Bruess, Mullen, 1993).
Compreender a sexualidade humana, por um lado, diminui a ansiedade sobre as modificações do corpo e
a evolução sexual ao longo das várias fases vida (infância, adolescência, adultos e velhice). Por outro
lado, elimina algumas barreiras de comunicação com o parceiro(a) amoroso(a), o que nos permite
aprofundar as relações sexuais e ser mais honestos e abertos nas relações amorosas. Isto é, contribui
para o nosso bem-estar pessoal ao oferecer-nos algumas respostas, ao assinalar o que permanece
especulação e ao proporcionar um espaço para conversar sobre as nossas preocupações.

Problemas de
saúde e
ambientais

2. Causas

3. Estratégias de
mudança

4. Visões

1. Efeitos

(Conhecimento sobre alternativas
e visões: procurar alternativas
reais para formar e desenvolver
os nossos próprios sonhos e
ideais para o futuro em relação à
nossa própria vida, à família e à
sociedade) (Conhecimento sobre como

controlar a nossa vida e como
contr ibuir para mudar as
condições de vida em sociedade:
natureza psicológica, politica e
sociológica)

(Natureza social, cultural e
económica)

(Pré-requisito para desenvolver a
competência de acção, ponto de
partida para sentir vontade de
agir: natureza científica)
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Actividade 7 — Utilização da sexualidade na publicidade
1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Quando ligamos a televisão, abrimos uma revista, um jornal ou vamos ao cinema
somos bombardeados com alguma forma de sexualidade. Por exemplo, quem não viu já
publicidade a carros com homens a conduzi-los e mulheres muito bonitas a acompanhá-los?
Ou, publicidade a perfumes femininos usados por mulheres muito sexy com homens
sedutores a desejá-las? Esses usos da sexualidade são bons ou maus?

A resposta depende dos nossos valores e dos nossos princípios éticos. Por um lado,
algumas pessoas acham que o uso de descrições idealizadas da sexualidade tem aspectos
positivos. Por outro lado, algumas pessoas argumentam que o uso dessa imagem de
sexualidade para vender produtos não relacionados com o sexo é exploração sexual. O
argumento destas últimas, é que as pessoas ao serem continuamente confrontadas com
este tipo de publicidade têm mais probabilidade de verem os outros como objectos sexuais e
isso interferirá, não só nas suas relações interpessoais mas, também, na sua satisfação
sexual. Quem compara o seu namorado(a) com o que foi visto na publicidade,
provavelmente fica desapontado com o seu namorado(a)!

A aparência não deverá ser a nossa única preocupação! Neste sentido, porquê estudar
as formas de utilização da sexualidade na publicidade?

As altas expectativas que podem ser desenvolvidas a partir de uma descrição não
realista da sexualidade podem resultar numa insatisfação com as pessoas com quem
interagimos, com o nosso parceiro (a) amoroso e com nós próprios. A utilização comercial
de algumas dimensões da sexualidade na publicidade parece que veio para ficar, assim,
esta actividade tem como objectivo que te tornes um consumir crítico e te comprometas a
desenvolver essa opinião crítica nos outros. Para isso, propõe-se que investigues como é
que a sexualidade é usada na publicidade da televisão, da rádio, das revistas, dos jornais,
da internet, etc. e partilhes a tua opinião crítica sobre o que investigaste.

Actividade 7.1 — Análise crítica da utilização actual da sexualidade
na publicidade

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Guião de Análise de Publicidade e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve
o pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1 — Pede aos teus colegas para, individualmente, durante uma semana, gravarem ou recortarem
anúncios de um dos seguintes meios de comunicação:

 Televisão;
 Rádio;
 Jornais diários ou semanais;
 Revistas que os adolescentes costumam ler;
 Internet;

Debate em subgrupoIndividualmente
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 Outro meio de comunicação que consideres interessante.

2 — Pede-lhes para organizarem grupos com os colegas que escolheram o mesmo meio de
comunicação. Pede a cada grupo que organize o material de acordo com o tipo de mensagem que a
publicidade quer passar:

 venda de produtos de limpeza pessoal/ limpeza da casa/ etc.;
 venda de carros;
 venda de roupa; etc.

3 — Sugere-lhes que dentro de cada mensagem organizem o material de acordo com o público-alvo a
que se destina:

 Mulheres adultas/ jovens/ crianças;
 Homens adultos/ jovens/ crianças;
 Adultos/ jovens/ crianças de ambos os sexos.

4 — Pede aos teus colegas para analisarem a publicidade por sexo e faixa etária, de acordo com as
linhas orientadoras para a análise critica da publicidade (Guião de Análise da Publicidade e Grupo de
Investigação 7.1).

5 — Encoraja os teus colegas a fazerem uma análise comparativa da publicidade que analisaram e
elaborarem um relatório para divulgarem na turma a análise do grupo sobre o tipo de publicidade
estudado.

6 — Pede aos alunos para organizarem uma mesa redonda para o porta-voz de cada grupo
apresentar a sua análise da publicidade e fazerem uma análise comparativa sobre os diferentes
resultados obtidos em cada grupo.

7 — Pede-lhes para, em assembleia de turma, fazerem uma análise comparativa da publicidade e
organizem um relatório final para ser publicado neste site.

8 — Incentiva os teus colegas a discutirem o seu trabalho e as suas interpretações sobre a
publicidade Portuguesa e as ideias dos seus colegas de outras escolas sobre o mesmo assunto,
através do Fórum Alunos, Jovens em Acção.

Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...Curiosidades sobre ...

Como se Faz a Utilização da Sexualidade na Publicidade?
Em primeiro lugar, algumas pessoas consideram que o uso do sexo para vender produtos não relacionados com
a sexualidade é exploração sexual. Acreditam que as pessoas terão mais probabilidade de ver os outros como
objectos sexuais e que isso interferirá, não só nas suas relações interpessoais, mas também com a sua
satisfação pessoal. Greenberg, Bruess, Mullen (1993) referem que quando alguém compara o seu parceiro(a)
amoroso(a) com o ideal comercializado, visto na publicidade, tem muitas probabilidades de ficar desapontado.
Esse desapontamento pode levar à frustração e a uma fogosidade média que pode ser transformada numa
comunicação e relacionamento sexual pobre. O resultado pode ser a diminuição da satisfação sexual. Além
disso, a pressão para ser um(a) parceiro(a) como o(a) dos anúncios pode-o(a) levar a sentir-se envergonhado
com o seu próprio corpo ou a sentir-se inferior, o que poderá levar a disfunções sexuais. Se a mulher está muito
preocupada com as suas acções ou aparência, pode não lubrificar o suficiente ou o homem pode não conseguir
manter uma erecção suficientemente longa. As façanhas sexuais e as carícias e os beijos que levam a desmaios,
também podem levar as pessoas a pensarem que têm obrigação de sentir ou fazer o mesmo, mesmo que sejam
situações ou comportamentos impossíveis de viver por pessoas reais.
Muitas pessoas, também consideram que a maior parte da publicidade, quer pelo tipo de mensagem destinada ao
homem ou à mulher, quer pelos papéis de género que veiculam, tem um forte potencial sexista. O conjunto de
crenças, atitudes, comportamentos e ideologias que a publicidade apresenta tem um forte predomínio ou
superioridade de um sexo sobre o outro. Na maior parte das sociedades mostram um claro predomínio do sexo
masculino sobre o feminino. O termo sexismo é utilizado para descrever todo o tipo de comportamentos ou
situações que impliquem a discriminação das mulheres e pressupõe que as mulheres têm capacidades e
características inferiores aos homens devendo, por isso, limitar-se aquilo que os estereótipos tradicionais dos
papéis de género lhes impunham. A mulher para ser feminina deverá ser valorizada por um conceito de beleza
estático, onde predomina a beleza física em detrimento dos seus valores morais, capacidades de interacção
social, sucesso profissional e, até mesmo, da sua capacidade para seduzir. Além disso, deverá ser afectiva,
dependente, sensível, cuidadosa, interessada pelo bem estar dos outros e sentir-se atraída pelos homens e
desejada por eles. O homem, pelo contrário, deverá ter um corpo másculo e deverá ser seguro, empreendedor,
duro, activo, independente, agressivo e deverá sentir-se atraído pelas mulheres e desejado por elas. As
mensagens que se transmitem às crianças, quase desde bebés, é que os meninos virão a ter profissões muito
importantes e as meninas deverão vir a ser boas donas de casa.
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Actividade 7.2 — Educar para a análise crítica da utilização da
sexualidade na publicidade

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação e Produção de Material Didáctico: Desenvolve a criatividade, mostra pensamento
crítico e exerce a cidadania

1— Em Assembleia de Turma, organiza grupos de trabalho e distribui tarefas para a elaboração pela
turma de material didáctico que vise educar as pessoas para a análise crítica da utilização da
sexualidade na publicidade. Podem elaborar, por exemplo, um filme vídeo (documentário), um teatro
ou documentos escritos (artigos para jornais, folhetos de sensibilização, bandas desenhadas,
etc.) ou criar uma webquest. Se pretenderem criar uma webquest podem recorrer ao professor de
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ou à Internet ao site sobre WebQues t
(http://www.iep.uminho.pt/aac/diversos/webquest/index0.htm) de Ana Amélia Carvalho ou a um
exemplo de WebQuest referido nesse site de Maria do Céu Belarmino e Rui Mesquita
(http://www.iep.uminho.pt/aac/sm/a2004/sistnum/index0.htm) para aprenderem a pesquisar imagens e
a copiar textos e imagens de sites para enriquecerem o trabalho e a WebQuest que vão elaborar.
Essas actividades poderão ser desenvolvidas das seguintes maneiras:

 Por meio de comunicação;
 Por faixa etária juntando os resultados de todos os meios de comunicação;
 Outra modalidade.

2— Envia uma notícia sobre o material produzido para publicação neste site.

CARTOON

(…)
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Actividade 7.3 — Análise crítica da evolução da utilização da
sexualidade na publicidade

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

 Recolha de Publicidade e Grupo de Investigação:  Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o
pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1 — Pede aos teus colegas para, em assembleia de turma, organizarem grupos de trabalho e
distribuírem tarefas para analisarem arquivos de jornais ou revistas para investigar a publicidade ao
longo do tempo.

2 — Em assembleia de turma, organiza um relatório final para ser publicado neste site.

3 — Encoraja os teus colegas a discutirem o seu trabalho no Fórum Alunos, Jovens em Acção.

Debate em subgrupo
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Actividade 7.4 — Análise da utilização da sexualidade na
publicidade em vários países

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Fórum Alunos: Partilha visões, desenvolve o pensamento crítico e clarifica valores.

1 — Pede aos teus colegas para em assembleia de turma decidirem como estabelecer uma parceria,
através dos Fóruns do site, com uma escola estrangeira.

2 — Sugere-lhes que seleccionem nas actividades anteriores as que consideram adequadas para
ficarem a conhecer como é que a publicidade utiliza a sexualidade no país com quem vão fazer o
intercâmbio.

3 — Pede aos teus colegas para planearem um Fórum para interagir com os colegas de outro país
parceiro.

4 — Incentiva a discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção do trabalho dos alunos dos
dois países.

Parceria

França

Brasil

Dinamarca

    (… )

Portugal



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

67

Actividade 8 — O que pensa a comunidade sobre a sexualidade e a
educação sexual

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Os investigadores usam os questionários e as entrevistas para obterem dados sobre o que as
pessoas pensam e sentem, isto é, para compreenderem o que as pessoas sabem (conhecimento), o
que acham certo ou errado (valores), o que pensam (atitudes e crenças) ou como agem
(comportamentos).

Na preparação de um questionário e de uma entrevista o primeiro passo consiste na definição
das hipóteses ou questões a investigar. O segundo passo é decidir se se deve utilizar um questionário
escrito ou uma entrevista e também o tipo de perguntas (abertas ou fechadas). A escolha do tipo de
perguntas deverá basear-se na forma como irão ser analisados os dados.

Quando o questionário é enviado pelo correio deve ser acompanhado por um envelope com
selo, com o endereço da resposta, e por uma carta de apresentação. Esta carta é importante porque
explica o estudo e a credibilidade do aluno investigador. Neste sentido, deve indicar claramente: o
objectivo da investigação, para os sujeitos saberem para que servem os dados; a garantia da sua
privacidade e confidencialidade; a escola, o Presidente do Conselho Executivo e o Professor que estão
subjacentes ao estudo; quem é o aluno investigador; onde é que os inquiridos poderão ter acesso aos
resultados da investigação (site: www.dct.uminho.pt/jsea no link “Investigações”); o pedido de
cooperação e outras orientações especiais.

Se o questionário for entregue em mão ou quando se trata de uma entrevista esta informação
poderá ser oral.

1 — Encoraja o diálogo em turma para os teus colegas organizarem os
problemas que consideram mais relevantes para investigar; discutirem
se a recolha de dados deverá ser feita por questionário ou entrevista e
decidirem qual será a população alvo. Explica-lhes que se desejarem
podem usar como ponto de partida a síntese dos problemas que foram
tratados nesta unidade (Questionário/ Entrevista 8).

2— Organiza grupos de trabalho para elaboração do instrumento de
recolha de dados.

3— Pede ao porta-voz dos grupos para apresentarem em turma o instrumento de recolha de
dados de cada grupo (recorrendo ao retroprojector ou a um meio semelhante) e chegarem a um
consenso final sobre o instrumento que irá ser aplicado.

4— Distribui o número de inquiridos que irá ser atribuído a cada colega e pede-lhes que
apliquem o instrumento extra-aulas.

5— Organiza grupos de trabalho para tratarem os resultados:
 no caso de se tratar de entrevistas deverão primeiro ser transcritas extra-aula e depois
analisadas em grupos na aula;
 no caso de questionários, deverás incentivar os teus colegas a utilizarem programas de
computador simples para fazerem o tratamento estatístico.

6 — Pede aos teus colegas que elaborem um relatório final em turma onde claramente refiram:
a razão porque optaram por aqueles problemas de investigação e não por outros, os objectivos,
o instrumento de recolha de dados, a apresentação dos resultados (no caso de entrevista
poderá ser também a sua transcrição), a discussão dos resultados e as implicações da
investigação no promoção da Educação Sexual na comunidade a partir dos alunos.

7 — Envia os relatórios por turma ou escola, para publicação online.
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III — Visões / Objectivos a atingir   

Actividade 1 — Desenvolver visões
1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

T
Tempestade de Ideias em “Post-it”: Selecciona problemas para resolver ou ajudar a resolver, partilha visões e

exerce a cidadania.

1 — Explica aos teus colegas que nesta fase do projecto o objectivo é debaterem abertamente todos
os problemas que lhes foram surgindo durante a investigação do tema global seleccionado e
desenvolverem as suas visões para mudarem a situação actual de maneira a alcançar os seus
sonhos.

2 — Encoraja os teus colegas a desenvolverem uma tempestade de ideias em post-it, organizando a
turma em grupos, com um bloco de notas post-it e uma lapiseira.

3 — Pede ajuda a um colega para coordenar esta actividade. Os dois devem preparar questões para
a turma reflectir sobre as suas visões para o futuro. As questões apresentadas podem ser apenas o
ponto de partida para o debate (Tempestade de Ideias 1).

4 — Coloca a primeira questão, em voz alta, à turma e dá aproximadamente 5 minutos para os grupos
responderem, pelo menos com cinco ideias. Cada ideia deve ser escrita numa folha do bloco de post-
it.

5 — No fim dos cinco minutos, o teu colega e tu devem recolher os papéis dos blocos de notas post-it
de cada grupo e colá-los no quadro agrupando os que têm a mesma ideia. Devem verificar com a
turma os grupos de respostas que tu e o teu colega organizaram.

6 — Lê a segunda questão e repete o mesmo método.

7 — Em turma, discute os resultados obtidos e organiza as conclusões finais sobre esta actividade
para fazer a sua divulgação online.

Debate em subgrupo

Tempestade
de ideias em
“Post-it”

Tempestade de Ideias em“Post-it”



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

69

IV — Acção e Mudança    

Actividade 1 — Realizar Acções, Mudar e Promover a Mudança
1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação e Assembleia de Turma ou Escola: Planifica, desenvolve e avalia acções e exerce a
cidadania

1 — Explica aos teus colegas que nesta fase do projecto o objectivo é debaterem abertamente planos
de acção, executarem-nos e avaliarem-nos para originarem as mudanças que lhes permitirão atingir
as vossas visões.

2 — Organiza grupos de trabalho para pensarem na planificação e desenvolvimento da acção. As
questões apresentadas podem ser apenas o ponto de partida para o debate do grupo (Grupo de
Investigação e Assembleia de Turma/Escolas 1).

3 — Em turma, pede aos porta-vozes para discutirem as ideias dos grupos e organiza as conclusões
finais para fazer a sua divulgação online.

Debate em subgrupo



Material para os Alunos/ Porta-voz do Grupo…
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1 — Problemas/ Temas  

Tempestade de Ideias 0 — Ideias Iniciais sobre Sexualidade e
Educação Sexual

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                            Alunos/ Porta-voz do Grupo …

I — Ideias sobre a Sexualidade

1 — O que é a sexualidade?
2 — Para que serve a sexualidade?
3 — Como é que se expressa a nossa sexualidade?
4 — A sexualidade é diferente nos homens e nas mulheres? E de pessoa para pessoa? E
ao longo da nossa vida?
5 — Quando aparece e acaba a sexualidade?
6 — O que é ser homossexual?
7 — Porque é que o sexo é diferente do género?
8 — O que é um transexual?
9 — A religião afecta a nossa sexualidade? Como?
10 — A cultura do país e do meio onde vivemos condiciona a nossa sexualidade? Como?
11 — O que é um travesti?
12 — A sexualidade dos jovens da nossa idade é igual à dos jovens do tempo dos nossos
avós ou dos nossos pais? Porquê?
13 — Em que consiste a “saúde reprodutiva”?
14 — Em que consiste a “saúde sexual”?

II — Ideias sobre a Educação Sexual
1 — Como é que a escola pode contribuir para a saúde sexual e reprodutiva dos alunos?
2 — O que é a Educação Sexual?
3 — Quem deve Ensinar Educação Sexual nas escolas?
4 — A Educação Sexual deve ser feita nas disciplinas? Se disseste sim, em que disciplinas?
Porquê?
5 — Os pais devem colaborar na Educação Sexual na escola? Porquê? Como o devem
fazer?
6 — Como é que os alunos devem intervir na planificação e implementação de Projectos de
Educação Sexual na Escola?

III — Problemas/temas sobre a sexualidade que os jovens da tua idade gostavam mais
de trabalhar:
1 — Quais são esses problemas?

Tempestade de ideias em subgrupo
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2 — Investigação  

Cartões 1.1 — Cartões para os grupos do painel integrado

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                            Alunos/ Porta-voz do Grupo …
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5
5

6
6
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Painel Integrado 1.1 — Manifestações da sexualidade em obras de
arte e no nosso dia-a-dia

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                            Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Debate I

As obras de arte que a seguir se indicam ilustram vários aspectos da sexualidade. Procura-as nas
fontes indicadas abaixo ou em livros de arte.

                                
   Figura 1: A Toilette                                          Figura 2: A Aurora                                                               Figura 3: David
  (Picasso, 1906)                                                 (Miguel Ângelo, 1524-1531)                                (Miguel Ângelo, 1501-1504)

  
   Figura 4: A Sesta                                        Figura 5: O Leito                       Figura 6: A Família Monet no seu Jardim
  (Van Gogh, 1890)                                         (Toulouse- Lautrec, 1893)         (Manet, 1874)

                            
   Figura 7: Na Praia                                               Figura 8: Maternidade                                 Figura 9: A primeira Comunhão
   (Manet, 1873)                                                      (Renoir, 1886)                                               (Picasso, 1873)

Figura 1.2: Obras de arte que ilustram os vários aspectos da sexualidade humana.
Fonte das Figuras: Colecção Taschen (www.taschen.com e online Picasso Project)
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Explica em detalhe, no quadro abaixo, quais são as figuras (figura 1.2 de 1 a 9) que mostram ou
sugerem:

1.1. relações
coitais

1 . 2 .  c o r p o s
sensuais

1.3. intimidade

1.4. reprodução

1.5. roupa sexy

1.6.
preocupação
com a imagem
do corpo
1.7. afecto

1.8. papéis de
género

1.9. relações
interpessoais

Debate II

No diálogo anterior acabaste de referir os aspectos que envolvem o conceito de sexualidade:
- inicia-se com o nascimento e termina com a morte;
- é uma função da personalidade do homem e da mulher;
- inclui como te sentes como pessoa;
- inclui o que sentes por ser mulher ou homem;
- manifesta-se na maneira como te relacionas com os membros do mesmo sexo e do sexo

oposto.

1 — Descreve exemplos do teu dia-a-dia que mostrem aspectos da sexualidade humana.

2 — Explica de que forma manifestamos a sexualidade ao nascer.

3 —Explica como é que os velhinhos manifestam a sua sexualidade.
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4 — Indica que tipo de mensagens sobre sexualidade recebes:
4.1 — das pessoas da tua idade;

4.2 — das pessoas da idade dos teus pais.

5 — Explica como é que, na tua opinião, surge a definição de sexualidade que têm:
5.1 — as pessoas da tua idade;

5.2 — as pessoas da idade dos teus pais.

6 — Compara as ideias com que ficaste nesta actividade com as que a turma tinha manifestado
inicialmente na Ficha de trabalho 0 (Ideias Iniciais), nas questões (1), (2), (3), (4), (5) e (7).



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

81

Painel Integrado 1.2 — Regulação social sobre as expressões de
intimidades em cada fase da vida

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                            Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Fonte: Adaptado de Sánchez (1995).
Educación sexual de adolescentes y
jóvenes. Madrid: Siglo Veintiuno de
España Editores, S.A..

Debate I

1 — Agora, vamos discutir várias maneiras como as pessoas demonstram o seu carinho e intimidade.
1.1 — Descreve exemplos que mostram aspectos da intimidade humana e de afecto nas várias

fases do ciclo de vida.

2 — Completa o quadro abaixo, indicando:
2.1 — na coluna da esquerda, quais são as idades que correspondem a cada fase da vida;

2.2 — na coluna da direita, que tipo de carinhos e intimidades consideras que são apropriados
para cada fase da vida humana.

2.1.1. Crianças:
a té  _______
anos

2.1.2. Jovens
adolescentes:
entre ______ e
______ anos

2.1.3.
Adolescentes:
entre _______ e
______ anos

2.1.4. Adultos:
entre _______ e
______anos

2.1.5. Terceira
idade: a partir
de _______ anos

Debate em subgrupo 1 Debate em subgrupo 2

Painel Integrado
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 Debate II

Reflecte sobre o que sentiste e pensaste enquanto estiveste a fazer o debate II da actividade 1.1.

1 — Como te sentiste ao pensar e discutir sobre as expressões de intimidade? Em que situação teria
sido mais difícil discuti-las? E em que situação teria sido mais fácil?

2 — Como se determina a idade ou época da vida em que alguma forma de intimidade é apropriada?

3 — Há alguma época da vida que é melhor para expressões de carinho e intimidade?

4 — Em geral, consideras que as expressões de intimidade começam na infância e continuam até à
velhice?

5 — Como poderíamos mudar as ideias que a sociedade tem sobre as expressões de intimidade?
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Questionário e Grupo de Investigação 2 — Opiniões e percepções
sobre a sexualidade

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                            Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Fonte: Zapian, Quintana, Fernandez (1997). Programa de Educación Afectivo-Sexual.
Pais Vasco: Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.

QUESTIONÁRIO
OPINIÕES E PERCEPÇÕES SOBRE A SEXUALIDADE

Data de nascimento: ____/ ___________/ ____

Sexo:  Masculino  Feminino

Habilitação Académica: _______________________________________________

Lê as seguintes afirmações e indica com um circulo a tua opinião sobre cada uma delas, seguindo a escala de
“acordo” e “desacordo” que em continuação se apresenta:

1 = Muito em desacordo
2 = Em desacordo
3 = Indiferente
4 = De acordo
5 = Muito de acordo.

1 — A sexualidade deveria usar-se só para a procriação. 1 2 3 4 5

2 — As carícias são muito importantes para a comunicação sexual. 1 2 3 4 5

3 — A sexualidade é só para as pessoas casadas. 1 2 3 4 5

4 — Os jovens devem falar claramente de sexualidade. 1 2 3 4 5

5 — Sobre sexualidade não se deve falar com quase ninguém. 1 2 3 4 5

6 — A homossexualidade é uma forma como outra qualquer de se viver a sexualidade. 1 2 3 4 5

7 — As pessoas adultas não deveriam falar de sexualidade. 1 2 3 4 5

8 — As pessoas podem viver a sua sexualidade como quiserem sempre que não prejudiquem

ninguém.

1 2 3 4 5

9 — As pessoas nas relações sexuais devem satisfazer só os seus desejos e não ter em

atenção os desejos do(a) parceiro(a).

1 2 3 4 5

10 — A masturbação é uma forma de ter prazer como outra qualquer. 1 2 3 4 5

11 — A sexualidade para as mulheres é pouco importante porque não têm necessidades

sexuais.

1 2 3 4 5

12 — A sexualidade pode expressar-se com todas as partes do corpo. 1 2 3 4 5

13 — Nas relações sexuais as pessoas não devem dizer o que gostam para sentir prazer. 1 2 3 4 5

Individualmente
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Treino de Assertividade 3 — Dimensões da sexualidade

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                            Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Debate

Cada um dos aspectos abaixo referidos influencia, fundamentalmente, uma das dimensões da
sexualidade acima referidas. Quando o teu colega ler cada um desses aspectos desloca-te para o
canto da sala onde essa dimensão está representada na parede: “Dimensão Biológica”, “Dimensão
Psicológica”, “Dimensão Cultural”, “Dimensão Ética” ou “Estou Indeciso”.

ASPECTOS DA VIDA QUE INFLUENCIAM, FUNDAMENTALMENTE, UMA DAS QUATRO
DIMENSÕES DA NOSSA SEXUALIDADE

1 — A informação e o entretenimento dos média (telejornais, mesas redondas, filmes, novelas, etc.).
2 — A Lei (sobre o aborto, o abuso sexual, etc.).
3 — A publicidade.
4 — Os amigos.
5 — A aparência física, especialmente o desenvolvimento das características sexuais físicas.
6 — As nossas atitudes perante nós próprios e os outros.
7 — O casamento.
8 — As casas de culto (igrejas).
9 — A nossa capacidade para nos reproduzirmos ou para controlar a fertilidade.
10 — As crenças religiosas.
11 — A nossa resposta ao estímulo sexual.
12 — As emoções.
13 — A escola.
14 — A família.
15 — Os nossos ideais.
16 — As nossas motivações.
17 — O namoro.
18 — As nossas opiniões e acções morais.
19 — O conceito que temos de nós próprios.
20 — Os nossos valores
21 — O que pensam e fazem os nossos vizinhos

Dimensão
Cultural

Dimensão
Biológica

Dimensão
Ética

Dimensão
Psicológica
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Tabela de Registo 3 — Dimensões da sexualidade

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                            Alunos/ Porta-voz do Grupo …

ASPECTOS DA VIDA QUE INFLUENCIAM, FUNDAMENTALMENTE, UMA DAS QUATRO
DIMENSÕES DA NOSSA SEXUALIDADE: “DIMENSÃO BIOLÓGICA”, “DIMENSÃO
PSICOLÓGICA”, “DIMENSÃO CULTURAL” E “DIMENSÃO ÉTICA”

DIMENSÕES
BIOLÓGICA PSICOLÓGICA CULTURAL ÉTICA Estou

indeciso
1 — A informação e o entretenimento dos
média (telejornais, mesas redondas, filmes,
novelas, etc.).
2 — A Lei (sobre o aborto, o abuso sexual,
etc.).
3 — A publicidade.
4 — Os amigos.
5 — A aparência física, especialmente o
desenvolvimento das características sexuais
físicas.
6 — As nossas atitudes perante nós próprios
e os outros.
7 — O casamento.
8 — As casas de culto (igrejas).
9 — A nossa capacidade para nos
reproduzirmos ou para controlar a fertilidade.
10 — As crenças religiosas.
11 — A nossa resposta ao estímulo sexual
12 — As emoções.
13 — A escola.
14 — A família.
15 — Os nossos ideais.
16 — As nossas motivações.
17 — O namoro.
18 — As nossas opiniões e acções morais.
19 — O conceito que temos de nós próprios.
20 — Os nossos valores.
21 — O que pensam e fazem os nossos
vizinhos.

Dimensão
Cultural

Dimensão
Biológica

Dimensão
Ética

Dimensão
Psicológica
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Cartões 3 — Dimensões da sexualidade

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Cola num canto da sala

DIMENSÃO
BIOLÓGICA
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 Cola num canto da sala

DIMENSÃO
PSICOLÓGICA
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 Cola num canto da sala

DIMENSÃO
CULTURAL
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 Cola num canto da sala

DIMENSÃO
ÉTICA
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Guião de Análise de Filmes e Grupo de Investigação 4.1 —
Evolução da sexualidade em Portugal

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

     GUIÃO DE ANÁLISE DOS FILMES
1 — Que objectos identificam as pessoas que aparecem no filme? (Por exemplo, roupa de
marca, bons carros, casas grandes e bonitas, etc..)
2 — Que imagem corporal (tipo de beleza) e traços de personalidade (delicadeza, estado
de espírito, autoritarismo/ submissão, etc.) têm as pessoas?
3 — Que tipo de comunicação estabelecem os intervenientes no filme?
4 — A linguagem utilizada é simples ou formal?
5 — Qual é o papel social que desempenham? (São bons profissionais? Cuidam das
tarefas domésticas? Cuidam dos filhos? Etc..)
6 — Que valores dão os pais aos filhos e que valores existem nos filhos? (Valorizam ter
filhos dentro de uma família tradicional ou monoparental? Ter relações sexuais na
adolescência, só na idade adulta ou só depois de casados? Só conversam sobre a
sexualidade quando são adolescentes ou/e em adultos? Só conversam sobre sexualidade
com os pais, só com os namorados ou noutras situações? Etc..)
7 — Que comportamentos sexuais foram mostrados pelos adultos e pelos adolescentes?
8 — Que tipos de intimidade e manifestações de amor e carinho aparecem nos adultos e
nos adolescentes?
9 — Se são mostradas cenas de ciúme ou dependência excessiva nos pares amorosos,
descreve como é que afectam as relações do casal.
10 — Se são mostradas cenas com casais que conversam sobre os seus assuntos
íntimos, os seus problemas do dia-a-dia e mostram uma boa aceitação um do outro
nesses diálogos, descreve como é que isso afecta a vida do casal.

Debate
Compara o filme Português antigo com o filme ou novela Portuguesa recentes que analisaste e faz um
relatório em que refiras as diferenças encontradas nas duas épocas nos seguintes aspectos:

1 — o modelo de beleza da mulher e do homem apresentados;

2 — os estereótipos que são transmitidos de homem e de mulher;

3 — os valores sobre a sexualidade que são transmitidos;

4 — os elementos sexistas ou discriminatórios para o homem ou para a mulher que encontras em
cada época. Explica porque razão surgem;

5 — indica que outros aspectos da sexualidade se poderiam incluir nos filmes de cada época;

6 — descreve o que mudarias em cada filme;

7 — explica por que razão se utiliza tanto o sexo nos filmes;

8 — refere que influência tem em ti e nos jovens da tua idade os filmes ou novelas que costumam ver.

Individualmente Debate em subgrupo
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Cartão de Orientação e Grupo de Investigação 4.4 — Um mundo de
diversidade: outros aspectos histórico - culturais da sexualidade
1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

 A SEXUALIDADE EM DIFERENTES CULTURAS
Fonte: Zapian, Quintana, Fernandez (1997). Programa de Educación Afectivo-Sexual. Pais Vasco: Universidad
del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.

Texto 1
Povos como os Tonga, os Lepcha e os Balineses consideram a boca como um órgão
perigoso que serve para mastigar e morder, pouco apto para demonstrações de carinho.
(Ford y Beach, 1951).

Texto 2
Certos povos africanos, como os Masai e os Kipsigis, consideram que a gravidez antes do
casamento é um valor intrínseco a juntar à rapariga casadoira e, da mesma maneira, o
futuro marido adquire os direitos de paternidade sobre o filho que traz benefícios de
ordem económica para os pais. (Paige y Paige, 1981).

Texto 3
Os mangayos da Polinesia realizam o coito umas vinte vezes por semana aos 18 anos,
até diminuir para uma média de 2 ou 3 vezes por semana ao chegar aos 45 anos.
(Marshall, 1971).

Debate

1 — Faz a localização geográfica dos povos descritos nos três textos.

2 — Recolhe outros dados históricos sobre a sexualidade dessas culturas.

3 — Refere outros costumes dessas culturas.

4 — Explica que diferenças encontras entre esses costumes e os que dominam na nossa sociedade.

Debate em subgrupo
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Questionário e Treino de Assertividade 5 — Sexualidade:
Avaliação de conhecimentos, atitudes e valores

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

O objectivo desta actividade é avaliares o que pensas e sentes sobre a
sexualidade depois de estudares o tema. As afirmações abaixo
referem-se aos vários aspectos da sexualidade que podem ter sido
considerados uma fonte de curiosidade para ti nas actividades
anteriores, quando comparavas as tuas ideias iniciais com as que
estavas a construir com os teus colegas ao investigares o tema.

\QUESTIONÁRIO

VISÃO COMPREENSIVA DA SEXUALIDADE

Data de nascimento: ____/ ___________/ ____

Sexo:  Masculino  Feminino

Ano de escolaridade/ turma: ___________

Lê as seguintes afirmações e indica com um circulo a tua opinião sobre cada uma delas, seguindo a chave que
em continuação se apresenta:

1 = Concordo
2 = Discordo
3 = Estou indeciso

1 — A sexualidade é a forma de expressar o facto de sermos sexuados. 1 2 3
2 — A sexualidade pode ser definida como sendo só biológica, só cultural ou só moral. 1 2 3
3 — A sexualidade abarca todo o corpo. 1 2 3
4 — A sexualidade expressa-se de muitas formas (carícias, beijos, abraços…). O acto sexual não é
uma delas.

1 2 3

5 — Os desejos, expectativas e interesses sexuais não são diferentes na mulher e no homem. 1 2 3
6 — Não se pode impor os interesses masculinos sobre os femininos como é próprio das sociedades
machistas.

1 2 3

7 — A satisfação sexual não depende da compreensão e respeito do parceiro. 1 2 3
8 — As pessoas desenvolvem-se sexualmente ao longo de toda a sua existência. 1 2 3
9 — Uma pessoa transexual caracteriza-se pela sua diferença entre a sua identidade de género e o
seu desenvolvimento sexual biológico.

1 2 3

10 — O travestismo é uma parafilia que consiste na procura de satisfação sexual, vestindo-se com
roupa do sexo oposto.

1 2 3

11 — Conhecer como viver de forma livre e responsável a dimensão sexual da nossa vida não é
fundamental para o nosso bem estar.

1 2 3

12 — Um homossexual é aquele que orienta o seu desejo sexual para pessoas do mesmo sexo. 1 2 3
13 — A sexualidade serve para expressar o facto de ser sexuado(a), comunicar, expressar
afectividade e sentir prazer.

1 2 3

14 — O desenvolvimento sexual biológico não determina o modo diferente como vivemos a nossa
sexualidade como homem ou como mulher.

1 2 3

15 — A sexualidade não é regulada da mesma maneira por todas as sociedades e culturas, porque a
sua regulação é baseada nas mudanças sociais que ocorrem em cada geração e nos diferentes
grupos culturais.

1 2 3

16 —A sexualidade não se manifesta na maneira como o homem e a mulher comunicam em
sociedade.

1 2 3

17 — Todas as pessoas são diferentes e têm diferentes formas de expressar a sexualidade. Cada
pessoa expressa-a à sua maneira.

1 2 3

18 — A sexualidade é uma fonte de comunicação, ternura, saúde e uma forma privilegiada de obter
prazer.

1 2 3

Individualmente
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Cartões 5 — Sexualidade: Avaliação de conhecimentos, atitudes e
valores

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

     Colar num canto da sala

CONCORDO
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Colar num canto da sala

DISCORDO
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 Colar num canto da sala

ESTOU
INDECISO



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                                   S -IVAM: I – Investigação
                                                                                                                                                     Sexualidade(s) e Educação Sexual

96

Continuum de Opiniões/ Valores/ Atitudes 6 — Porquê estudar a
sexualidade?

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                          Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Afirmações

 AFIRMAÇÕES A
Afirmação 1 — A saúde sexual corresponde ao estado de bem estar físico, mental e social
relacionado com o sistema reprodutor.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Afirmação 2 — A saúde sexual é o conjunto dos aspectos somáticos, emocionais, intelectuais e
sociais do ser humano que contribuem para desenvolver a sua personalidade, a comunicação, o
amor, etc..

 AFIRMAÇÕES B
Afirmação 1 — A Educação Sexual não leva ao aumento da actividade sexual nos adolescentes.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Afirmação 2 — A Educação sexual faz com que os adolescentes iniciem a sua vida sexual mais cedo.

 AFIRMAÇÕES C
Afirmação 1 — As atitudes e o comportamento sexual antes do casamento são mais conservadores
nas pessoas que tiveram educação sexual.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Afirmação 2 — As atitudes e o comportamento sexual antes do casamento são mais liberais nas
pessoas que tiveram educação sexual.

 AFIRMAÇÕES D
Afirmação 1 — As raparigas sexualmente activas que tiveram educação sexual têm mais
probabilidade de usar métodos contraceptivos.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Afirmação 2 — As raparigas sexualmente activas que não tiveram educação sexual têm menos
probabilidade de engravidar.

 AFIRMAÇÕES E
Afirmação 1 — A educação sexual promove o aumento de conhecimento sobre a sexualidade, facilita
a clarificação dos nossos valores sexuais pessoais e a compreensão sobre a escolha do estilo de vida
sexual das outras pessoas.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Afirmação 2 — A educação sexual leva-nos a ter atitudes menos positivas face à sexualidade e a ser
menos tolerantes com a homossexualidade.
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 AFIRMAÇÕES F
Afirmação 1 — A informação correcta sobre como é que a sexualidade pode ser mal usada não ajuda
os adolescentes a protegerem-se contra a exploração sexual e os maus tratos sexuais físicos e
emocionais.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Afirmação 2 — O conhecimento sobre o seu próprio corpo e o do outro sexo, a afectividade e o
respeito pelo seu próprio prazer e pelo prazer do parceiro previne o abuso sexual.

 AFIRMAÇÕES G
Afirmação 1 — A educação sexual ajuda os estudantes a clarificarem as suas atitudes e a tornarem os
seus comportamentos mais de acordo com as suas atitudes.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Afirmação 2 — Compreender que de facto não há um único tipo de atitudes e comportamentos
considerados correctos, uma vez que variam de cultura para cultura, leva os adolescentes a ficarem
indecisos quanto às atitudes e comportamentos a ter.

 AFIRMAÇÕES H
Afirmação 1 — Em geral, os alunos que tiveram educação sexual estão melhor preparados para
tomarem decisões responsáveis sobre os comportamentos sociais e sexuais.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Afirmação 2 — Em geral os alunos que tiveram educação sexual pensam que sabem tudo e
preocupam-se menos com os problemas da sociedade e com as decisões que tomam face aos seus
valores sexuais e actividades sexuais.

 AFIRMAÇÕES I
Afirmação 1 — A educação sexual deve ensinar conteúdos que ajudem as pessoas a viver
adequadamente com o seu corpo sexuado e a desenvolver criticamente a sua maneira pessoal de ser
homem ou mulher, não permitindo a discriminação social de género.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Afirmação 2 — A educação sexual só deve falar de afectos, não do sistema reprodutor e dos órgãos
genitais ou da discriminação social da mulher.
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Guião de Análise de Publicidade e Grupo de Investigação 7.1 —
Análise crítica da utilização actual da sexualidade na publicidade

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

     GUIÃO DE ANÁLISE DA PUBLICIDADE
Utilização da sexualidade na publicidade

Os tópicos que se seguem não são para ser seguidos exaustivamente. Eles só existem para orientar a vossa
análise da publicidade e facilitar a elaboração de um filme vídeo (documentário), teatro ou documentos escritos
(artigos para jornais, folhetos de sensibilização, etc.) que visem educar as pessoas para a análise critica da
utilização de alguns aspectos da sexualidade na publicidade.

1 — O que aparece nos anúncios:
— Quem aparece nos anúncios?(Mulher/ adolescente/menina, homem/ adolescente/ menino/, par amoroso,
grupo de pessoas do mesmo sexo/ sexos diferentes, etc.)
— Que relação existe entre as pessoas que aparecem no anúncio?
— Qual é o ambiente físico e psicológico do anúncio?
— Que objectos aparecem?
— Que relação existe entre as pessoas e os objectos?

2 — Que imagem de mulheres adultas/ jovens/ crianças e de homens adultos/ jovens/ crianças aparecem nos
anúncios:
— Que objectos identificam as pessoas que aparecem? (Por exemplo, têm roupa de marca, bons carros, casas
grandes e bonitas, etc.?)
— Que imagem corporal (tipo de beleza) e traços de personalidade (por exemplo, delicadeza, estado de espírito,
autoritarismo/ submissão, etc.) têm os intervenientes no anúncio?
— Que tipo de comunicação estabelecem?
— Que linguagem utilizam?
— Que valores mostram? (Por exemplo, valorizar ter filhos dentro de uma família tradicional ou monoparental?
Ter relações sexuais na adolescência, na idade adulta ou só depois de casados? Só conversar sobre a
sexualidade em adolescente ou em adulto? Só conversar sobre sexualidade com os pais, só com os namorados,
só com os amigos ou com outras pessoas? Etc..)
— Qual é o papel social que desempenham? (Por exemplo, ser bom (boa) profissional, cuidar das tarefas
domésticas, dos filhos, etc..)

     Debate
1 — Refere que diferenças encontras entre:
— os anúncios dirigidos para mulheres e para homens;
— o modelo de beleza da mulher e do homem;
— os estereótipos que são transmitidos de homem e de mulher.

2 — Descreve os valores que são transmitidos nos anúncios.
3 — Verifica se nos anúncios existem elementos sexistas ou discriminatórios para o homem ou para a mulher.
3.1 — Indica quais são os tipos de discriminação que encontras na publicidade.
3.2 — Explica porque razão surgem. (Por exemplo, porque aparecem quase sempre mulheres despidas ou semi-
despidas para anunciar produtos de beleza? Quem está a ser discriminado nesta situação?)
4 — Explica por que razão se utiliza tanto algumas manifestações da sexualidade com fins comerciais.
5 — Indica que outros aspectos da sexualidade se poderiam incluir na publicidade.
6 — Descreve o que mudarias na publicidade.
7 — Refere que influência tem em ti e nos jovens da tua idade a publicidade que nos bombardeia todos os dias.

Individualmente Debate em subgrupo
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Questionário/ Entrevista 8 — O que pensa a comunidade sobre a
sexualidade e a educação sexual

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

QUESTIONÁRIO/ ENTREVISTA

ALGUMAS QUESTÕES QUE PODERÃO SER INCLUÍDAS

Data de nascimento: ____/ ___________/ ____

Sexo:  Masculino  Feminino

Habilitação Académica: _______________________________________________

1 — Quais são as concepções dos alunos e dos adultos sobre a educação sexual? (ver exemplo nas
actividade 0 e act. 6.)

2 — Quais são as concepções sobre a sexualidade ao longo do tempo (nas várias gerações) e em
diferentes culturas (diferentes cidades e vilas do nosso país ou até de outros países)? (ver act. 0, act.
1, act. 2, act. 4.1, act. 5 e act. 6)

3 — Quais são os valores (o que está certo e errado) nas relações de amizade, no namoro e nas
expectativas dos adolescentes para a vida adulta?

4 — O que é que os adultos de várias idades (pessoas da idade dos pais e da idade dos avós) acham
correcto para os adolescentes nas suas relações de amizade, no namoro e nas expectativas dos
adolescentes para a vida adulta? O que era correcto quando eles eram adolescentes? (ver ficha de
trabalho 1.1, debate II - pergunta (4), (5), act. 4, act. 5, act. 6.)

5 — Quais são os comportamentos e atitudes dos adolescentes nas relações de amizade, nas
relações com os pais e professores e no namoro? Quais são as suas expectativas para a vida adulta?

6 — Quais são os comportamentos e atitudes que os adultos de várias idades (pessoas da idade dos
pais e da idade dos avós) pensam que os adolescentes têm nas relações de amizade, nas relações
com os pais e professores e no namoro? Que expectativas pensam que os adolescentes têm para a
vida adulta? Que atitudes e comportamentos tinha a maior parte dos adolescentes quando eles eram
adolescentes?
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III — Visões / Objectivos a atingir 

Tempestade de Ideias 1 — Desenvolver visões
1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                           Aluno/ Porta-voz do Grupo …

I — Síntese dos problemas reais encontrados

1 — Quais foram os problemas reais, do dia-a-dia, que fomos descobrindo, durante a investigação do
tema?

2 — Qual é o problema que deverá ser trabalhado?

3 — Porque é que esse problema é importante para nós?

4 — Quais são os efeitos (as suas consequências), para nós e para os outros, agora e no futuro?

5 — Porque é que esse problema existe?

II — Visões
1 — O que é que gostávamos que acontecesse para não surgir esse problema no futuro? (que
alternativas se podem imaginar)

2 — O que acontece nos outros países e culturas?

3 — O que é que gostávamos mais que acontecesse (que alternativas preferimos) e porquê?

Debate em subgrupo

Tempestade
de ideias em
“Post-it”

Tempestade de Ideias em“Post-it”
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IV — Acção e Mudança    

Grupo de Investigação e Assembleia de Turma/ Escola 1 — Realizar
Acções, Mudar e Promover a Mudança

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                            Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Acção e Mudança

1 — Que mudanças dentro de nós próprios, na turma, na escola e na sociedade nos trarão para mais
perto das visões?

2 — O que é que teremos que fazer para que aconteçam essas mudanças? (planos de acção)

3 — Que barreiras/ dificuldades nos podem impedir de desenvolver essas acções?

4 — Que barreiras podem impedir as acções de resultarem em mudança e atingirem as nossas
visões?

5 — Que acção vamos iniciar e porquê?

6 — Como vamos planear a acção?

7 — Como vamos avaliar se essa acção originou mudanças?

Debate em subgrupo



N Ú C L E O

T E M Á T I C O

2

O Despertar da
Maturidade Sexual
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Núcleo temático 2: O Despertar da Maturidade Sexual

Í N D I C E — Metodologia para o Aluno/ Grupo Líder

I— Ideias iniciais sobre o Tema / Problema
0 — Ideias iniciais sobre as mudanças no despertar da maturidade sexual ___________

0.1 — Problemas/ temas sobre o despertar da maturidade sexual que os jovens da
minha idade gostavam mais de trabalhar ______________________________________
0.2 — O que muda no meu corpo e no corpo do outro sexo na puberdade ___________
0.3 — Como é o meu sistema reprodutor e o sistema reprodutor do outro sexo ________

0.4 — Como funcionam os sistemas reprodutores feminino e masculino _____________

II — Investigação
1 — Como acontece a maturidade sexual afectiva na puberdade ___________________

1.1 — Repensar as mudanças do corpo e a nossa afectividade ___________________
1.2 — O ritmo da maturidade biológica e o que penso sobre as minhas características

físicas ____________________________________________________________
1.3 — O que desencadeia a maturidade sexual ________________________________
2 — Agora podemos ser pais! _______________________________________________

2.1 — Morfologia do sistema reprodutor masculino ______________________________
2.2 — O testículo e a formação de espermatozóides ____________________________

2.3 — Sonhos húmidos, erecção e ejaculação _________________________________
2.4 — Morfologia do sistema reprodutor feminino _______________________________

2.5 — Todos os meses preparadas para uma nova vida! _________________________
2.6 — Ciclo menstrual ____________________________________________________

2.7 — Calendário menstrual e reconhecimento do ciclo de fertilidade _______________
2.8 — Como lidar com a menstruação ________________________________________

2.9 — Verificação de conhecimentos: Fisiologia do sistema reprodutor ______________
3 — Repensar o conceito que tenho sobre mim próprio e as minhas habilidades sociais _

3.1 — Investigar o que penso sobre mim próprio e o que acho que os outros pensam __
3.2 — A imagem corporal e os modelos de beleza ______________________________

3.3 — Eu sou um espelho positivo das qualidades dos outros _____________________
3.4 — Eu sou um espelho positivo de mim próprio ______________________________

3.5 — Treinar a assertividade ______________________________________________
4 — Identidade de género, papeis de género, estereótipos e sexismo: um mundo de

diversidade!_______________________________________________________
4.1 — Como se desencadeiam as mudanças sexuais ___________________________
4.2 — Identidade de género e papeis de género _______________________________

4.3 — Estereótipos, discriminação e sexismo __________________________________
4.4 — Desenvolvimento anormal dos genitais e identidade de género ______________

4.5 — Transexualidade: desordem na identidade de género ______________________
5 — Como é que os meios de comunicação educam para o despertar da maturidade

sexual ___________________________________________________ ________
5.1 — Modelos de beleza e estereótipos de género _____________________________
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5.2 — Análise comparativa dos modelos de beleza e estereótipos de género nos meios
de comunicação de vários países ______________________________________

5.3 — Como é que a menstruação é utilizada na publicidade ______________________
6 — O que pensa a comunidade sobre o despertar da maturidade sexual ____________

III — Visões / Objectivos a atingir
1 — Desenvolver visões ___________________________________________________

IV — Acção e Mudança
1 — Realizar acções, mudar e promover a mudança ____________________________

147
148
149

150

151

Í N D I C E — Material para os Alunos/ Porta-voz do Grupo…

I— Ideias iniciais sobre o Tema / Problema
0 — Ideias iniciais sobre as mudanças no despertar da maturidade sexual
0.1 — Problemas/ temas sobre o despertar da maturidade sexual que os jovens da
minha idade gostavam mais de trabalhar

Tempestade de ideias 0.1 ___________________________________
0.2 — O que muda no meu corpo e no corpo do outro sexo na puberdade

Tempestade de ideias em desenhos 0.2 ________________________
0.3 — Como é o meu sistema reprodutor e o sistema reprodutor do outro sexo

0.4 — Como funcionam os sistemas reprodutores feminino e masculino
Tempestade de ideias em história em cadeia 0.4 _________________

II — Investigação
1 — Como acontece a maturidade sexual afectiva na puberdade

1.1 — Repensar as mudanças do corpo e a nossa afectividade
Mensagem no Fórum Jovens em Acção 1.1 _____________________
Grupo de estudo 1.1 _______________________________________
Transparência 1.1 _________________________________________

1.2 —  O ritmo da maturidade biológica e o que penso sobre as minhas características
físicas

Grupo de estudo 1.2 _______________________________________
Questionário e grupo de investigação 1.2  ______________________

1.3 — O que desencadeia a maturidade sexual
Grupo de estudo 1.3 _______________________________________
Transparência 1.3 _________________________________________

2 — Agora podemos ser pais!

2.1 — Morfologia do sistema reprodutor masculino
Grupo de estudo 2.1 _______________________________________
Transparência 2.1 _________________________________________

2.2 — O testículo e a formação de espermatozóides
Grupo de estudo 2.2 _______________________________________
Transparência 2.2 _________________________________________
Relatório 2.2 ______________________________________________

2.3 — Sonhos húmidos, erecção e ejaculação
Jogo de simulação 2.3 ______________________________________

2.4 — Morfologia do sistema reprodutor feminino
Grupo de estudo 2.4 _______________________________________
Transparência 2.4 _________________________________________
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2.5 — Todos os meses preparadas para uma nova vida!

2.6 — Ciclo menstrual
Cartões de orientação para a Mesa Redonda ____________________
Transparências 2.6 ________________________________________

2.7 — Calendário menstrual e reconhecimento do ciclo de fertilidade
Grupo de estudo 2.7 _______________________________________
Cartão de registo 2.7 _______________________________________
Transparência 2.7 _________________________________________

2.8 — Como lidar com a menstruação
Grupo de investigação 2.8 ___________________________________

2.9 — Verificação de conhecimentos: Fisiologia do sistema reprodutor
História em cadeia 2.9 ______________________________________

3 — Repensar o conceito que tenho sobre mim próprio e as minhas habilidades sociais

3.1 — Investigar o que penso sobre mim próprio e o que acho que os outros pensam
Questionário e grupo de investigação 3.1 _______________________

3.2 — A imagem corporal e os modelos de beleza

3.3 — Eu sou um espelho positivo das qualidades dos outros
Registo das minhas qualidades 3.3 ____________________________
Papel de carta 3.3 _________________________________________

3.4 — Eu sou um espelho positivo de mim próprio
Diário 3.4 ________________________________________________

3.5 — Treinar a assertividade
Teatralização e grupo de investigação 3.5 ______________________

4 — Identidade de género, papeis de género, estereótipos e sexismo: um mundo de
diversidade!

4.1 — Como se desencadeiam as mudanças sexuais
Grupo de estudo 4.1 _______________________________________
Transparências 4.1 ________________________________________

4.2 — Identidade de género e papeis de género
4.3 — Estereótipos, discriminação e sexismo

Jogo de papéis 4.3 _________________________________________
4.4 — Desenvolvimento anormal dos genitais e identidade de género

4.5 — Transexualidade: desordem na identidade de género
Jogo de papéis 4.5 ______________________________________

5 — Como é que os meios de comunicação educam para o despertar da maturidade
sexual

5.1 — Modelos de beleza e estereótipos de género
Guião de análise dos meios de comunicação 5.1 _________________

5.2 — Análise comparativa dos modelos de beleza e estereótipos de género nos meios
de comunicação de vários países

5.3 — Como é que a menstruação é utilizada na publicidade
Guião de análise da publicidade 5.3 ___________________________

6 — O que pensa a comunidade sobre o despertar da maturidade sexual
Questionário/ entrevista 6 ___________________________________

III — Visões / Objectivos a atingir
1 — Desenvolver visões

Tempestade de Ideias 1 ____________________________________
IV — Acção e Mudança

1 — Realizar acções, mudar e promover a mudança
Grupo de investigação e assembleia de turma/ escola 1 ___________
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I — Problemas/ Temas 

Actividade 0 — Ideias iniciais sobre as mudanças no despertar
sexual

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Partilha com os teus colegas todas as ideias que te ocorrerem sobre os temas
abaixo assinalados. Tenta ser criativo e mesmo que a ideia te pareça absurda
deves dizê-la, porque o grupo deve aceitar todas as ideias e não discutir nenhuma.
Ajuda o porta-voz do grupo a registar todas as ideias apresentadas em cada uma
das actividades abaixo referidas.

Actividade 0.1 — Problemas/temas sobre o despertar da maturidade
sexual que os jovens da minha idade gostavam mais de trabalhar

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                Aluno/ Grupo Líder

Tempestade de ideias em Grupos do Mesmo Sexo: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e os
problemas que gostavas de resolver ou ajudar a resolver relacionados com ele e participa
democraticamente.

1 — Pede aos teus colegas para formarem grupos de trabalho com elementos do mesmo sexo.

2 — Diz ao porta-voz do grupo que deve registar todas as dúvidas, preocupações e situações, que os
participantes gostavam de resolver ou ajudar a resolver, relacionadas com o que acontece na
puberdade. Para isso, devem pensar, em grupo, nas preocupações que têm ou tiveram os
participantes nessa idade (Tempestade de Ideias 0.1).

3 — Em turma, faz uma síntese dos problemas que a maioria considera mais importantes em cada
uma das questões anteriores e envia para divulgar online, através do Fórum dos Alunos, Diário dos
Observadores.

Tempestade
de ideias

  Debate no subgrupo masculino Debate no subgrupo feminino
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Actividade 0.2 — O que muda no meu corpo e no corpo do outro
sexo na puberdade

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

Tempestade de Ideias em Desenho em Grupos do Mesmo Sexo: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema
e participa democraticamente.

1 — Organiza os teus colegas em pequenos grupos (máximo 6 pessoas) do mesmo sexo. Diz ao
porta-voz que deve convidar uma pessoa do grupo a deitar-se numa folha de papel grande (1,60 x
0,90 m) para que possa contornar o seu corpo.

2 — Diz aos grupos que devem desenhar os órgãos sexuais externos, no tamanho real, e todas as
modificações que o corpo sofre na puberdade. Pede-lhes que façam a legenda do desenho.

3 — Entrega uma nova folha de desenho a cada grupo. Diz ao porta-voz que deve pedir a uma
pessoa do outro sexo para se deitar nessa folha de papel e contornar o seu corpo. Pede-lhes que
repitam o processo anterior para esta pessoa do sexo oposto ao do grupo de trabalho.

4 — Pede ao porta-voz para tirar uma fotografia digital a cada um dos desenhos para mostrar online
as ideias do grupo.

Alternativa: Usa os contornos do corpo masculino e feminino em anexo (Tempestade de Ideias em
Desenho 0.2).

Tempestade
de ideias:
Elaboração
de esquemas

  Debate no subgrupo masculino Debate no subgrupo feminino
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Actividade 0.3 — Como é o meu sistema reprodutor e o sistema
reprodutor do outro sexo

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Tempestade de Ideias em Desenho em Grupos do Mesmo Sexo: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema
e participa democraticamente.

1 — Pede aos teus colegas para trabalharem com o mesmo grupo da actividade anterior (0.2) e com o
esboço que fizeram do vosso sexo.

2 — Diz-lhes para desenharem no interior do corpo o sistema reprodutor e não se esquecerem de
colocar os órgãos no tamanho e local real. Pede-lhes para fazerem a legenda do desenho.

3 — Explica-lhes que devem repetir todo o processo anterior para a pessoa do outro sexo.

4 — Pede ao porta-voz para tirar uma fotografia a cada um dos desenhos para mostrar online as
ideias do grupo.

Alternativa: Usa os contornos do corpo masculino e feminino em anexo (Tempestade de Ideias em
Desenho 0.2).

Tempestade
de ideias:
Elaboração
de esquemas

  Debate no subgrupo masculino Debate no subgrupo feminino
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Actividade 0.4 — Como funcionam os sistemas reprodutores
feminino e masculino

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Tempestade de Ideias numa História em Cadeia: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e participa
democraticamente.

1 — Pede aos teus colegas para construírem em turma uma história em cadeia para ensinarem aos
colegas da mesma idade como funcionam os sistemas reprodutores masculino e feminino
(Tempestade de Ideias numa História em Cadeia 0.4). Explica-lhes que quando se colocarem no
papel de professor(a) devem escrever tudo o que ele(a) diria e quando se colocarem no papel de um
dos colegas devem escrever tudo o que ele(a) responderia ou perguntaria se a situação fosse real.
Explica-lhes que devem partir da situação proposta (Tempestade de Ideias numa História em Cadeia
0.4) e lembra-lhes que não se devem esquecer das preocupações relacionadas com a menstruação,
os sonhos húmidos, o período fértil, etc..

2 — Sugere-lhes que sejam activos e participativos e que só deixem terminar a história quando
acharem que ela responde a todas as dúvidas que os colegas têm.

3 — Relê a história em turma e pede-lhes que lhe atribuam um título que ilustre o seu conteúdo.

4 — Envia a história para colocar online as ideias da turma.

Tempestade
de ideias:
História em
Cadeia
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II — Investigação 

Actividade 1 — Como acontece a maturidade sexual e afectiva na
puberdade

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Quando se entra na adolescência o corpo experimenta transformações importantes e as
sensações, a forma de pensar e as relações com os pais, a família, os amigos e as pessoas
do sexo oposto também mudam. Estas mudanças manifestam-se de várias formas e, muitas
delas, ocorrem à medida que as pessoas crescem e amadurecem, por causa de umas
substâncias que o corpo produz denominadas hormonas.

Actividade 1.1 — Repensar as mudanças do corpo e a nossa
afectividade

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

A puberdade é o período que se segue à infância e onde se inicia o processo de
amadurecimento corporal, afectivo, intelectual e sexual. Estas mudanças profundas e
geralmente rápidas exigem uma readaptação à família, escola e sociedade que, às vezes, não
é fácil e, por isso, provoca ansiedade nos adolescentes. As dificuldades para se encontrar a si
mesmo, as preocupações com a aparência física e, muitas vezes, o primeiro namoro fazem
parte da vida de muitos adolescentes.

O objectivo desta actividade é melhorar o teu diálogo com outros adolescentes e com os
adultos no sentido de promover uma atitude mais aberta da família, professores e amigos.
Uma atitude que considere, com seriedade, os teus ideais e as mudanças que te estão a
acontecer.

Fórum Jovens em Acção: Partilha visões, desenvolve o pensamento crítico e clarifica valores

1 — Organiza os mesmos grupos das actividades iniciais, só com rapazes ou só com raparigas, para
responderem à mensagem enviada pelos teus colegas no Fórum Jovens em Acção com o tema "Que
mudanças sentimos no nosso corpo e na nossa vida?".Se não for possível aceder ao Fórum recorram a
um extracto dessa mensagem (ver mensagem no Fórum Jovens em Acção 1.1).

  Debate no subgrupo masculino Debate no subgrupo feminino
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2 — Em assembleia de turma, pede a um aluno para classificar (no quadro negro ou numa
transparência) as mudanças da puberdade referidas nas mensagens anteriores que deverão ser lidas
pelos porta-vozes. Essas mudanças devem ser divididas em mudanças físicas (anatómicas) e de
funcionamento (fisiológicas) ou mudanças de comportamento (psicológicas e afectivas) (vê quadro
abaixo).

Quadro: Mudanças anatómicas, fisiológicas, psicológicas e afectivas que ocorrem no despertar da maturidade
sexual.

3 — Pede aos grupos, para debaterem as principais transformações físicas que se vêem em cada
idade com base na análise de gráficos (Grupo de Estudo 1.1, debate I e transparência 1.1). Só o porta-
voz deve fazer os registos das ideias do grupo.

4 — Em assembleia de turma, com a ajuda dos porta-vozes, completa o quadro síntese da turma (da
questão 2) com os novos conhecimentos que foram adquiridos pelos grupos na análise dos gráficos
(Grupo de Estudo 1.1, debate I).

5 — Pede aos teus colegas para analisarem em grupo a síntese da turma e o desenho que fizeram
com as ideias iniciais do seu grupo (actividades 0.1 e 0.2) (Grupo de Estudo 1.1, debate II).

6 — Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.

Mudanças anatómicas e fisiológicas Mudanças psicológicas e afectivas

Rapazes Raparigas Rapazes Raparigas
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Actividade 1.2 — O ritmo da maturidade biológica e o que penso
sobre as minhas características físicas
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Estudo: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que os objectivos principais desta actividade são identificarem o que
pensam sobre as suas características físicas e o que acham que os outros pensam e compararem a
sua opinião pessoal com a dos seus colegas de turma.

2 — Organiza a turma em grupos para analisarem gráficos que relacionam a altura e o peso com a
idade e o sexo (Grupo de Estudo 1.2).

3 — Diz aos porta-vozes dos grupos para partilharem em turma as ideias do seu grupo.

4 — Pede aos teus colegas para completarem, individual e anonimamente, um pequeno questionário
sobre o que pensam em relação ao seu aspecto físico e o colocarem na caixa de recolha (Questionário
1.2 e Grupo de Investigação). Explica-lhes que juntamente com alguns colegas e/ou o(a) professor(a)
vais reunir os dados para posteriormente serem analisados pela turma. Se considerares adequado,
elabora gráficos por sexo que mostrem a percentagem das vossas respostas para cada uma das
questões.

5 — Em assembleia de turma, pede aos teus colegas para analisarem os resultados obtidos.

6 — Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.

Debate em subgrupo
Individualmente
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Actividade 1.3 — O que desencadeia a maturidade sexual
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Não se pode escolher o momento em que o corpo começa a mudar. O nosso corpo fá-lo
sozinho, sem a nossa opinião ou ajuda! O nosso relógio biológico vem pré-programado no
património genético. Quando nascemos o nosso sistema reprodutor está completamente
formado e fica em latência até receber informações para começar a trabalhar. A este
momento de transformação chama-se puberdade. A idade do início do desenvolvimento da
puberdade varia muito de umas pessoas para outras, mas inicia-se em média à volta dos
10,5 anos nas raparigas e nos 11,5 anos nos rapazes e dura em média 3 a 4 anos.

Embora não tenhamos consciência disso, é o nosso cérebro que tem as informações que
determinarão o momento do despertar dos órgãos sexuais. Este despertar far-se-á pelo
envio pelo cérebro de "mensageiros químicos" lançados directamente na corrente
sanguínea, chamados hormonas, que actuam directamente nos ovários nas raparigas e
nos testículos nos rapazes. Estas hormonas são segregadas por uma glândula situada na
base do cérebro, a hipófise.

Os cientistas sociais e comportamentais estão especialmente interessados nas hormonas
por causa dos seus efeitos no comportamento. As hormonas regulam os processos do
corpo, tal como a taxa de metabolismo, o crescimento dos ossos e músculos, a produção
de leite, o metabolismo do açúcar e o armazenamento de gorduras, entre outras.

Grupo de Estudo: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente

1 — Diz aos teus colegas que o principal objectivo desta actividade é ficarem a compreender como é
que se desencadeia o início da puberdade. Explica-lhes que os responsáveis pelo desenvolvimento da
maturidade sexual são a entrada em funcionamento de hormonas sexuais, a progesterona e o
estrogénio nas mulheres e a testosterona nos homens, que fazem parte do sistema endócrino. Explica-
lhes também, que por essa razão devem analisar dados sobre o sistema endócrino para ficarem a
compreender o que é e como regula o desenvolvimento sexual.

2 — Pede aos teus colegas para se organizarem em grupos e analisarem os dados sobre o sistema
endócrino e os dados sobre a regulação hormonal do sistema reprodutor masculino e feminino, após a
puberdade, para compreenderem como é controlado o funcionamento do sistema reprodutor (Grupo de
Estudo 1.3).

3 — Pede aos porta-vozes para explicarem em turma, através do esquema elaborado pelo grupo, a
regulação hormonal dos sistemas reprodutores masculino e feminino e construírem as conclusões
finais para publicação online.

Debate em subgrupo
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Actividade 2 — Agora podemos ser pais!
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

O despertar da maturidade sexual também inclui o desenvolvimento dos sistemas
reprodutores masculino e feminino e a vantagem de poderes decidir de uma forma livre,
consciente e responsável se queres ser pai ou mãe.

Para que isso aconteça, deves compreender cuidadosamente como funciona o sistema
reprodutor do teu sexo e o do sexo oposto para seres capaz de aceitar, de uma forma positiva
e confortável, o teu corpo e o dos outros. Esta compreensão também é importante para
expressares com o teu corpo afectividade e, se o desejares, para sentires prazer ou para te
reproduzires de uma forma responsável.

Actividade 2.1 — Morfologia do sistema reprodutor masculino

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Estudo: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente

1 — Organiza a turma nos mesmos grupos, só de rapazes ou só de raparigas, em que foram
realizadas as actividades iniciais.

2 — Pede aos grupos para recuperarem o desenho que fizeram com as ideias iniciais do seu grupo
sobre a constituição do sistema reprodutor masculino (Actividades 0.3) e o compararem com esquemas
didácticos para completarem a sua aprendizagem (Grupo de Estudo 2.1).

3 — Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.

  Debate no subgrupo masculino Debate no subgrupo feminino
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Actividade 2.2 — O testículo e a formação de espermatozóides
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Prática Laboratorial: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que vão para o Laboratório de Ciências para observarem ao microscópio
óptico composto (MOC) uma preparação definitiva do corte do túbulo seminífero.

2 — Organiza-os em grupos de dois e pede-lhes para antes de iniciarem a observação ao microscópio
mostrarem o que imaginam que vão observar (Prática Laboratorial 2.2, parte I).

3 — Diz-lhes para fazerem a observação e elaborarem o relatório da prática laboratorial (Prática
Laboratorial 2.2, parte II). (Alternativa: Transparência 2.2 de um corte do túbulo seminífero observada
ao M.O.C.)

4 — Explica-lhes que para enriquecerem a discussão dos resultados do seu relatório em turma devem
completar primeiro o estudo da formação dos espermatozóides através da análise de esquemas
(Prática Laboratorial  2.2, parte III).

5 — Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.
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Actividade 2.3 — Sonhos húmidos, erecção e ejaculação
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimento, clarifica valores, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.

1— Convida os teus colegas para realizarem um jogo de papéis sobre “sonhos húmidos, erecção e
ejaculação”. Pergunta quem quer ser os personagens “Pedro” e “Professor(a)”, pois todos os outros
entrarão como alunos (Jogo de Papéis 2.3, parte I).

2— Pede ao teu colega que vai ser “professor(a)” para preparar o seu papel em casa com
antecedência e, se tiver dúvidas, pedir a ajuda do professor.

3— Dá início ao jogo de papéis começando por ler as questões a que todos terão que responder no
final.

4— No fim do jogo pede aos teus colegas para, em grupo, responderem às questões (Jogo de Papéis
2.3, parte II).

5— Pede ao porta-voz para partilhar em turma as respostas do grupo e promove uma discussão sobre
as opiniões de cada grupo.

6— Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.

O que é

Será que a minha mãe
percebe que eu tive sonhos
húmidos esta noite?

Para haver
ejaculação tem
que existir
erecção?

O que é a
ejaculação?

O que é que tenho que
lhe recordar do que já
aprendemos para lhe
tirar esta dúvida?
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Actividade 2.4 — Morfologia do sistema reprodutor feminino
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Estudo: Partilha o conhecimento, clarifica valores, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente

1 — Organiza a turma nos mesmos grupos, só de rapazes ou só de raparigas, em que foram
realizadas as actividades iniciais.

2 — Pede aos grupos para recuperarem o desenho que fizeram com as ideias iniciais do seu grupo
sobre a constituição do sistema reprodutor feminino (Actividades 0.3) e o compararem com esquemas
didácticos para completarem a sua aprendizagem (Grupo de Estudo 2.4).

3 — Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.

  Debate no subgrupo masculino Debate no subgrupo feminino
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Actividade 2.5 — Todos os meses preparadas para uma nova vida
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Tempestade de Ideias num Carrossel de Papel: Partilha as tuas ideias e participa democraticamente.

1— Para que os teus colegas rodopiem na sala como num carrossel partilhando as suas ideias sobre
"o aparecimento de uma nova vida humana" pede-lhes que se mantenham silenciosos, cumpram
rigidamente as regras do jogo e sejam activos e imaginativos.

2— Organiza a turma em três grupos e coloca as cadeiras encostadas à mesa, porque não vão ser
utilizadas, uma vez que o objectivo é partilhar as ideias do grupo num Carrossel de Papel.

3—Coloca um dos cartões abaixo em cada grupo (Cartões de Questões).

4— Explica que cada cartão, tem um esquema que mostra as primeiras fases do desenvolvimento de
um embrião após a fecundação. No período fértil da mulher os ovários e o útero preparam-se todos os
meses para poder haver uma gravidez.

5— Diz-lhes que o grupo tem 5 minutos para analisar o esquema do cartão e responder à pergunta que
lá está colocada. Depois, passa para a mesa do grupo seguinte.

6— Explica-lhes que quando começares o jogo vais contar o tempo. Por isso, quando disseres ao fim
de 5 minutos "TROCAR DE GRUPO", todos devem obedecer.

7— Liga o cronómetro e diz:"Começar o jogo!"

CARTÃO nº 1 - Qual é a função dos ovários?

Q.3

Q.1
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Figura 6: Primeiras fases do desenvolvimento embrionário

CARTÃO nº 2 - Qual é a função do útero?

Figura 6: Primeiras fases do desenvolvimento embrionário
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CARTÃO nº 3 - O que terá de acontecer todos os meses ao óvulo e às paredes do útero se não houver
fecundação?

Figura 6: Primeiras fases do desenvolvimento embrionário
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Actividade 2.6 — Ciclo Menstrual
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Mesa Redonda: Partilha o conhecimento, clarifica valores, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.

1 — Organiza a turma de forma a que se constituam três grupos de trabalho. O objectivo é que cada
grupo prepare um conferencista para ensinar à turma o tema que estudou relacionado com o ciclo
menstrual.

2 — Pede a cada grupo para seleccionar um dos seguintes tema para investigar, com o objectivo do
porta-voz do grupo se tornar no Conferencista na Mesa Redonda:
Grupo 1 — O ciclo ovárico e a ovogénese (Cartão de Orientação para a Mesa Redonda 2.6 A);
Grupo 2 — O ciclo uterino ou ciclo do endométrio e a menstruação (Cartão de Orientação para a Mesa
Redonda 2.6 B);
Grupo 3 — Mitos populares sobre a menstruação.

3 — Pede-lhes para fazerem uma pesquisa (na biblioteca da escola, nos livros de Ciências, na Internet,
etc.) e prepararem material, tal como, acetatos, slides, fotografias, filmes, etc. que ajudem o seu
Conferencista a explicar bem o tema. Se preferirem, podem usar como ponto de partida a informação
deste site.

4 — Diz na turma que durante a apresentação dos colegas conferencistas  devem ir registando as
perguntas que gostariam de fazer sobre o tema para ficarem completamente esclarecidos.

5 — Pede-lhes que participem no debate, colocando perguntas ou ajudando os conferencistas a
responderem às perguntas dos seus colegas.

6 — Na parte final do debate, pede-lhes que comparem “o que aprenderam de novo” com esta
actividade com as “ideias iniciais da turma” obtidas no carrossel de ideias (Actividade 2.5).

7 — Em turma, organiza com os teus colegas as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a
sua divulgação online.

Debate em subgrupo

Mesa Redonda
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Actividade 2.7 — Calendário menstrual e reconhecimento do ciclo
de fertilidade
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Estudo: Partilha o conhecimento, clarifica valores, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente

1 — Pede às meninas que, como preparação do trabalho na turma completem, individual e
anonimamente, a sua Carta Menstrual (Cartão de Registo 2.7). Explica-lhes que o objectivo desta carta
é que aprendam a registar diariamente as mudanças no seu corpo durante o ciclo menstrual. Salienta
que nunca ninguém irá saber de quem é cada carta menstrual, por isso, devem tentar ser o mais
sinceras possível na descrição das suas emoções e das modificações do seu próprio corpo.
Realça que os rapazes também podem colaborar nesta actividade com a cooperação das mães, irmãs
ou namorada.

2 — Organiza a turma em grupos só de rapazes ou só de raparigas e pede-lhes para debaterem como
acontece o ciclo menstrual, com base na interpretação de esquemas (Grupo de Estudo 2.7) e das
cartas menstruais preenchidas previamente (Alternativa: Usar os Ciclos Menstruais em anexo,
Transparência 2.7).

3 — Pede aos porta-vozes dos grupos para partilharem em turma as conclusões a que chegaram.

4 — Organiza em turma as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.

Debate no subgrupo feminino

Individualmente

  Debate no subgrupo masculino
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Actividade 2.8 — Como lidar com a menstruação
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ grupo Líder …

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que algumas pessoas têm dores durante a menstruação enquanto
outras não sentem nada. O desconforto físico e as dores menstruais, designadas por dismenorreia
primária, embora possam ter uma componente psicológica, estão relacionadas com a produção de
hormonas produzidas pelo endométrio antes de se iniciar a menstruação, chamadas prostaglandinas.
Estas hormonas vão sendo absorvidas pelos músculos uterinos para se contraírem e expulsarem o
fluxo menstrual, provocando as dores a nível do abdómen e também provocam, em algumas pessoas,
diarreia, vómitos, dores de cabeça e mau estar geral.
A Tensão Pré-Menstrual (TPM) refere-se às sensações de inchaço, dores nos seios, borbulhas,
irritabilidade e nervosismo que aparecem em algumas mulheres cerca de uma semana antes do início
da menstruação. As causas prováveis da TPM são os níveis de estrogénio e progesterona que
acontecem nesta fase do ciclo.

2 — Informa os teus colegas que para alívio deste desconforto as meninas têm várias alternativas
como, por exemplo, fazer uma alimentação saudável e praticar exercício físico. Convida todos os teus
colegas a aprenderem a ajudar as meninas a experimentarem essas alternativas. Primeiro, pede-lhes
que se organizem em grupos e debatam o que é uma alimentação saudável (Grupo de Investigação
2.8, parte I).

3 — Pede aos porta-vozes dos grupos para partilharem em turma as conclusões a que chegaram.

4 — Vai para o ginásio com os teus colegas e treina, com a turma, alguns exercícios relacionados
com o alívio das dores menstruais (Grupo de Investigação 2.8, parte II). Reforça que é importante que
os rapazes também os aprendem para poderem ajudar as amigas, namoradas, mães ou outras
mulheres quando for oportuno.

5 — Organiza, em turma, as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação
online.
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Actividade 2.9 — Verificação de conhecimentos: fisiologia do
sistema reprodutor

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Tempestade de Ideias em História: Partilha as tuas ideias finais sobre o tema e participa democraticamente.

1 — Pede aos teus colegas para construírem em turma uma história em cadeia para ensinar aos
colegas da mesma idade como funcionam os sistemas reprodutores masculino e feminino
(Tempestade de Ideias numa História em Cadeia 2.9). Explica-lhes que quando se colocarem no
papel de professor(a) devem escrever tudo o que ele(a) diria e quando se colocarem no papel de um
dos colegas devem escrever tudo o que ele(a) responderia ou perguntaria se a situação fosse real.
Para isso, deves partir da situação proposta (Tempestade de Ideias numa História em Cadeia 2.9) e
lembra aos teus colegas que não se devem esquecer das preocupações relacionadas com a
menstruação, sonhos húmidos, período fértil, etc..

2 — Sugere-lhes que sejam activos e participativos e só devem deixar terminar a história quando
acharem que ela responde a todas as dúvidas que os colegas têm.

3 — Relê a história em turma e pede-lhes que lhe atribuam um título que ilustre o seu conteúdo.

4 — Envia a história para colocar online as ideias da turma.

5 — Em turma, compara esta história com a que a turma escreveu nas ideias iniciais (Actividade 0.4)
e envia as conclusões finais para publicação online.

Tempestade
de ideias:
História em
Cadeia
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Actividade 3 — Repensar o conceito que tenho sobre mim próprio e
as minhas  habilidades sociais

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

O objectivo das actividades seguintes é desenvolver a tua observação crítica
sobre a imagem que tens de ti próprio, sobre a tua auto-confiança e sobre a
aplicação no dia-a-dia de uma forma habitual de pensar, amar e sentir em que
sejas um espelho positivo de ti próprio e dos outros e desenvolvas as tuas
habilidades sociais.

Actividade 3.1 — Investigar o que penso sobre mim próprio e o que
acho que os outros pensam

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Questionário e Grupo de investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.

1 — Pede aos teus colegas para completarem, individual e anonimamente, o questionário "O que
penso sobre mim próprio e o que acho que os outros pensam" (Questionário e Grupo de Investigação
3.1) e, depois, o colocarem na caixa de recolha. Explica-lhes que o objectivo é que reflictam sobre a
maneira como se relacionam com os outros, a sua personalidade, o seu rendimento escolar, o tipo de
tarefas que fazem no dia-a-dia, como é que costumam resolver os seus problemas e o que pensam
sobre a sua sexualidade. Salienta que nunca ninguém irá saber de quem é a resposta, por isso,
devem tentar ser o mais sinceros possível consigo próprios.

2 — Organiza com o(a) teu(tua) professor(a) as respostas a cada questão.

3 — Organiza a turma em grupos e distribui a análise das questões pelos grupos. Diz aos grupos que
se acharem adequado devem elaborar gráficos por sexo, que mostrem a percentagem das respostas
para cada uma das questões.

4 — Pede aos porta-vozes dos grupos para descreverem em turma a análise efectuada.

5 — Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.

6 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

Debate em subgrupo

Individualmente
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Actividade 3.2 — A imagem corporal e os modelos de beleza

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, melhora a tua imagem
pessoal e participa democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que o Índice de Massa Corporal (IMC) mostra a relação peso/ altura e é
útil à avaliação nutricional das pessoas. É importante que todos conheçam o seu IMC para saberem
se são saudáveis ou se têm excesso de peso.

Se o teu IMC for:
< 20 kg/m2 — estás abaixo do peso normal (ver Anorexia nervosa e Bulimia)
entre 20 e 25Kg/m2 — tens um peso apropriado para a maioria dos indivíduos
entre 25 e 30 kg/m2 — tens excesso de peso
> 30 kg/m2 — estás obeso (ver Obesidade)
 Fonte: Harrison (1999). Medicina Interna. Compêndio. Lisboa: McGraw-Hill de Portugal, Lda

2— Pede-lhes que calculem o seu índice de massa corporal aplicando a seguinte fórmula:
IMC = peso corporal (kg)/ altura (m2).

3— Em turma, elabora um gráfico que mostre a percentagem dos Índices de Massa corporal (IMC) da
turma.

4— Em assembleia de turma, debate com os teus colegas os resultados obtidos, nomeadamente, o
que a turma acha que deve mudar nos hábitos dos alunos como consequência do seu peso.

5— Gera na turma uma "tempestade de ideias em post-it" sobre o ideal de beleza do homem e da
mulher. Para isso, organiza a turma em grupos (3 a 4), com um bloco de notas "post-it" e uma
lapiseira.

6 — Pede ajuda a um colega para coordenar esta actividade. Os dois juntos devem preparar questões
para a turma reflectir sobre os seus próprios ideais de beleza e os da sociedade. Alguns tópicos de
discussão podem ser os que se indicam a seguir.

7— Deves fazer uma questão, em voz alta, na turma e dar aproximadamente 5 minutos para o grupos
responderem.

Tempestade de Ideias em“Post-it”

Assembleia de
Turma
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8— Pede a cada grupo para escrever no mínimo 5 ou 6 ideias para responder à questão. Diz-lhes que
cada ideia deve ser escrita numa folha do bloco de "post-it".

9— Um dos coordenadores deve recolher os "post-it" e colá-los no quadro agrupando-os. Enquanto
isso, o outro coordenador deve ler a segunda questão. Deve repetir-se o procedimento da questão
anterior para todas as perguntas preparadas.

10— O coordenador deve verificar com a turma os grupos de respostas que fez para cada questão.

11— Discute com os teus colegas os resultados obtidos na turma e ajuda-os a elaborarem as
respostas finais.

12— Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação
online.

13 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

ALGUMAS QUESTÕES PARA REFLEXÃO

Modelos de beleza

1— Na tua opinião que características descrevem o homem ideal?

2— Na tua opinião que características descrevem a mulher ideal?

3— Que diferenças encontras entre as características de beleza atribuídas a um homem e a uma

mulher?

4— Que outros aspectos se devem ter em atenção para se considerar uma pessoa bela?

5— (...)
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Actividade 3.3 — Eu sou um espelho positivo das qualidades dos
outros

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Actividade 3.3 A

Conversa entre Pares: Melhora a auto-estima, desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente.
Fonte: Adaptado de Alcântara (1991). Como Educar a Auto-Estima. Lisboa: Plátano Editora

1 — Convida a turma a afastar as carteiras e a organizar duas filas de cadeiras voltadas uma para a
outra, aos pares, mas com uma certa distância de separação relativamente ao par das cadeiras mais
próximo, para quando os alunos se sentarem não incomodarem os vizinhos. Explica-lhes que o
objectivo da actividade é que fiquem a conhecer o que os colegas vêem de bom na sua forma de ser.

2 — Pede aos teus colegas que se sentem e explica-lhes que quando começar a actividade vão dar
um ao outro, durante três minutos, a resposta à seguinte questão: "Que vês de bom na minha forma
de ser?".

Sugeres-lhes que sejam sinceros, abertos, comunicativos e que escutem com interesse o que
o colega lhes diz. Pede-lhes que não se limitem a dizer que é simpático ou que sabe ser amigo, mas
que lhe digam comportamentos práticos que ele teve em que revelou que era simpático, que era
amigo, que era inteligente, etc..

3 — Começa a actividade. Dá três minutos aos teus colegas para responderem um ao outro e depois,
diz-lhes: "Troquem para a cadeira do vosso lado direito. Os últimos das filas devem vir para as
primeiras cadeiras que ficaram vagas. Por favor, repitam a mesma actividade. Começar."

4 — Se a turma não for grande pede aos teus colegas para repetirem a actividade até que os alunos
que no início estavam nas primeiras cadeiras das filas cheguem ao fim da fila. Se não houver tempo
para tanto, acaba a actividade quando achares conveniente.

5 — Pede, agora aos teus colegas para se sentarem em circulo e durante 5 minutos escreverem,
individualmente, tudo o que os colegas lhes disseram. Podem fazer o registo na folha em anexo
(Registo das Minhas Qualidades 3.3).
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6 — Pede aos teus colegas para cada um ler, em voz alta, o que os outros disseram de si.

7 — Faz a avaliação da actividade com os teus colegas. Para isso, deves preparar previamente
algumas questões, embora possas colocar à turma, como ponto de partida, algumas das questões
que se indicam abaixo.

ALGUMAS QUESTÕES PARA REFLEXÃO : Conhecermo-nos um pouco melhor a

nós mesmos

1— Esta actividade foi do vosso agrado? Porquê?

2— As qualidades que os vossos colegas vêem em vocês foram as que referiram na

actividade "Investigar o que penso sobre mim mesmo e o que acho que os outros

pensam" (actividade3.1)?

3— Que qualidades referiram os vossos colegas que vocês não sabiam que tinham?

4— Acham que se ficaram a conhecer um pouco melhor a vocês próprios? Porquê? (…)

8 — Pede aos teus colegas para colocarem na caixa de recolha as folha que escreveram sobre “O
que os outros viram de bom na sua forma de ser”, depois faz uma síntese final desta actividade.

Actividade 3.3 B

Conversa entre Pares: Melhora a auto-estima, desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente.
Fonte: Adaptado de Alcântara (1991). Como Educar a Auto-Estima. Lisboa: Plátano Editora

9 — Expõe na sala todas as folhas que foram colocadas na caixa de recolha. Depois, inicia a segunda
actividade explicando aos colegas que o objectivo é escrever uma carta com os aspectos positivos de
um colega, cujo nome será sorteado, e responder à carta que lhe foi dirigida.

10 — Distribui a todos os colegas um papel de carta (Papel de Carta 3.3, frente) e pede-lhes que
escrevam o seu nome bem legível e, em seguida, o dobrem em quatro e o coloquem na caixa de
recolha.

11 — Pede para os teus colegas retirarem uma carta da caixa. Todos devem manter em segredo o
nome que lhes saiu e redigir uma mensagem, só num dos lados da carta ao colega que lhe saiu na
sorte. Explica-lhes que a carta deve ser breve, começada com uma saudação e deve referir:

cartas
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— Os comportamentos positivos que observou nesse colega;
— As suas qualidades pessoais mais relevantes;
— As características físicas mais positivas que acha que ele(a) possui;
— O interesse maior que acha que o colega tem;
— A profissão que acha que ele deverá vir a ter explicando porquê;
— A pessoa com quem acha que ele se identifica.

No fim da carta o seu autor deve despedir-se e colocar o seu nome bem legível.

12 — Depois de dares o tempo necessário para os teus colegas escreverem a carta, recolhe-as e
entrega a carta ao seu destinatário.

13 — Pede ao teus colegas que leiam cuidadosamente a carta que receberam, para perceberem bem
o sentido de cada frase e, em seguida, voltem a folha e escrevam no lado que está em branco a
resposta (Papel de Carta 3.3, verso). Esta RESPOSTA deve conter, as suas impressões sobre a
carta que receberam e um agradecimento ao colega que a enviou.

14 — Distribui as respostas aos autores das cartas para que as possam ler em privado. Depois, reúne
de novo todas as folhas e coloca-as na caixa de recolha. Coloca também na caixa as folhas da
actividade anterior.

15 — Faz uma avaliação desta actividade com os teus colegas e juntamente com os coordenadores
da actividade anterior organiza, em turma, as conclusões finais sobre estas duas actividades para
fazer a sua divulgação online.
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Actividade 3.4 — Eu sou um espelho positivo de mim próprio

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Fonte: Adaptado de Alcântara
(1991). Como educar a auto-
estima. Lisboa: Plátano Editora.

Conversa entre Pares: Melhora a auto-estima, desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente.
Fonte: Adaptado de Alcântara (1991). Como Educar a Auto-Estima. Lisboa: Plátano Editora

1— Convida os teus colegas a escreverem um “Diário Pessoal” durante 8 dias (Diário 3.4), se
possível quando estão sozinhos, em momentos de silêncio e concentrados, para contarem a(s) boa(s)
acção(ões) que realizaram durante o dia, dizendo o que fizeram, onde a(s) fizeram e quando a(s)
fizeram. Se te for possível faz um Diário, organizando uma capa ilustrada e agrafando várias folhas
onde se possa escrever durante oito dias.

2— Ao fim de oito dias, combina um dia para se
colocarem todos em círculo na sala e cada um ler o
seu diário ou parte do mesmo. Se alguém vir
inconveniente em lê-lo pede que autorize o
professor a lê-lo de forma anónima, sem citar o
nome do autor.

3— Faz uma avaliação da actividade com os teus colegas e organiza, em turma, as conclusões finais para fazer a
sua divulgação online.

Meu querido Diário
1 de Janeiro de 2005

Meu querido Diário
1 de Janeiro de 2005
Hoje …
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Actividade 3.5 — Treinar a assertividade

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Nesta actividade vão debater quais são as maneiras mais adequadas para se
comportarem e para comunicarem quando estão com outras pessoas. A forma como
falam com os colegas no recreio é diferente da forma como falam com os pais e
professores e a forma como falam com uma pessoa triste é diferente da forma como
falam com uma pessoa alegre. As habilidades sociais são as capacidades ou talento que
aprenderam a desenvolver ao praticar, e fazer cada vez melhor, a sua interacção com os
outros. Por isso, como devem supor, as habilidades sociais vão desde o cumprimento até
saber dizer "não" ou saber lutar por um direito seu.

Actividade 3.5 A

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, clarifica valores, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente

1 — Explica aos teus colegas que o objectivo desta actividade é que analisem quais são e o que
devem fazer para melhorar nas suas habilidades sociais.

2 — Pede-lhes para se organizarem em grupos e analisarem o que são “respostas assertivas,
passivas e agressivas” (Teatralização e Grupo de Investigação 3.5, parte A ).

3 — Diz aos porta-vozes dos grupos para partilharem em turma as conclusões a que chegaram.

Debate em subgrupo

Assembleia de turma
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Actividade 3.5 B

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento, defende as tuas ideias,
desenvolve a tua assertividade e participa democraticamente.

4 — Pede aos teus colegas para simularem, na turma, algumas das situações propostas para “Dar e
receber elogios e cumprimentos de uma forma assertiva” (Teatralização e Grupo de Investigação 3.5,
parte B).

5 — Diz-lhes para se voltarem a reunir em grupo e fazerem uma síntese dos cumprimentos assertivos
e das respostas adequadas (assertivas).

Actividade 3.5 C

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento, defende as tuas ideias,
desenvolve a tua assertividade e participa democraticamente.

6 — Sugere aos teus colegas que, ainda em grupo, descrevam numa folha duas personagens com
diferentes idades, sexo e profissões e definam, também, se são amigos ou conhecidos de algum dos
alunos da turma. Depois pede-lhes para prepararem uma situação em que essa pessoa está a dar
uma elogio a um colega da turma de outro grupo.

7 — Pede aos porta-vozes para fazerem a teatralização dessas situações em turma, convidando para
interagir consigo o colega que o grupo escolheu para ser elogiado pela sua personagem. O colega
que está a ser elogiado deve representar o seu papel respondendo, de uma forma assertiva, ao
elogio.

8 — Depois de toda a turma representar os seus papéis, diz-lhes para se voltarem a reunir em grupo
e fazerem uma síntese dos elogios assertivos e das respostas adequadas (assertivas).

Debate em subgrupo

Debate em subgrupo Debate em subgrupo
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Actividade 3.5 D

Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento, defende as tuas ideias, desenvolve a tua
assertividade e participa democraticamente.
Fonte: Adaptado de Silva, Santinha, Alão, Alves, Sampaio, Carvalho (1997). Manual de utilização. Programa de
Promoção da Competência Social. Lisboa: PPES, Ministério da Educação.

9 — Pede aos grupos para combinarem alguns elogios que possam identificar de forma subtil um
elemento de outro grupo.

10 — Pede a cada grupo para, através do seu porta-voz, ir dando ao grupo da pessoa escolhida as
características do colega seleccionado para ser elogiado.

11 — Diz ao grupo seleccionado que deve adivinhar com o menor número de elogios possíveis "quem
é quem".

Actividade 3.5 E

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento, defende as tuas ideias,
desenvolve a tua assertividade e participa democraticamente.

12 — Pede aos teus colegas para simularem, na turma, algumas das situações dadas (Teatralização
e Grupo de Investigação 3.5, parte E) para “Pedidos difíceis” e fazerem, em grupo, uma síntese das
respostas adequadas (assertivas).

13 — Elabora, em turma, uma síntese final destas actividades para publicação online.

Debate em subgrupo Debate em subgrupo

Debate em subgrupo



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

139

Actividade 4 — Identidade de género, papéis de género,
estereótipos e sexismo: um mundo de diversidade!

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

O ser humano desde que nasce inicia um caminho que o levará a desenvolver a sua
consciência de ser um ser autónomo e diferente dos outros, isto é, adquire a consciência de
si mesmo. A identidade sexual consiste na sua consciência de que pertence a um sexo em
função dos atributos corporais, em especial dos genitais, enquanto a identidade de género
consiste nos conteúdos da identidade que tem origem nas atribuições de atitudes, valores,
comportamentos, etc., que uma determinada cultura faz do facto de se ser homem ou
mulher. A masculinidade e feminilidade reflectem os costumes e os estereótipos sociais
sobre o que é ser masculino e feminino. A nossa identidade de género, não é uma extensão
automática do nosso sexo anatómico ou atribuição de género. O sexo refere-se aos
aspectos biológicos, ao facto físico de se ser homem ou mulher. A identidade de género é
quase sempre consistente com o sexo anatómico (cromossómico). Esta consistência não
certifica que a identidade de género seja biologicamente determinada, basta pensarmos nos
peseudohermafroditas!

Actividade 4.1 — Como se desencadeiam as mudanças sexuais
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Estudo: Partilha o conhecimento, clarifica valores, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente

1 — Pede aos teus colegas para, em grupo, analisarem gráficos e esquemas sobre o cariótipo
humano e sobre a diferenciação sexual interna e externa do feto durante o desenvolvimento
embrionário (Grupo de Estudo 4.1), para ficarem a compreender: i ) com surgem as características
sexuais primárias distintas no homem e na mulher; ii) a diferença entre sexo genético, sexo anatómico
e identidade de género; e iii) possíveis anomalias na diferenciação sexual do feto.

2 — Pede aos porta-vozes dos grupos para no fim de cada debate em grupo partilharem em turma as
conclusões a que chegaram e fazerem um registo único em turma.

3— Faz uma avaliação desta actividade com os teus colegas e organiza, em turma, as conclusões
finais para fazer a sua divulgação online.

Debate em subgrupo

Assembleia de turma
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Actividade 4.2 — Identidade de género e papéis de género

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

1— Organiza a turma, por sexo, em dois círculos separados em lados opostos da sala. Dá a cada
grupo uma folha A3.

2— Pede a cada grupo para, em cerca de 15 minutos, listar as vantagens e desvantagens de ser do
sexo oposto.

3— Troca as listas de grupo. Pede a cada sexo para ler cuidadosamente a lista preparada pelo outro
sexo, item por item, decidir se concordam ou discordam com cada uma das vantagens e
desvantagens apresentadas e assinalar os itens em que não concordam.

4— Junta os dois sexos num grande círculo. Diz a cada sexo para pedir ao outro sexo que explique e
defenda a sua posição nos itens em que há desacordo.

5— Promove uma discussão em turma para chegar à visão sobre qual é o estilo mais apropriado de
masculinidade e feminilidade para a turma.

6— Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.
Guarda, por favor, os resultados na caixa de recolha.

7 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

Grupo feminino

Grupo masculino
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Actividade 4.3 — Estereótipos, discriminação de género e sexismo

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimento, clarifica valores,
desenvolve o pensamento crít ico e part icipa
democraticamente.

Fonte: Adaptado de Domingo, Espinet, Font,
Manuel (1996). Cuerpo, Sexualidad y Reproducción.
Barcelona: Almadraba Editorial.

1 — Pede às tuas colegas raparigas para lerem o
texto sobre a Joana e aos rapazes o texto sobre o
Pedro (Jogo de Papéis 4.3, parte I).

2 — Forma os 5 casais da história. Pede a cada par
que prepare, respectivamente, o papel da Joana e do
Pedro, da Paula e do Manuel, do Francisco e da
Conceição, da Ana e do Fernando e da Júlia e do
André (Jogo de Papéis 4.3, parte I).

3 — Enquanto os casais preparam o seu papel, pede
aos outros colegas para lerem as questões que visam
analisar o que se vai passar a seguir (Jogo de Papéis
4.3, parte II). Explica-lhes que durante a
representação devem tirar notas que os ajudem a
responder a essas questões.

4 — Divide a turma em 5 grupos. Cada grupo deve escolher uma das questões para observar,
cuidadosamente, esses aspectos durante a representação e apresentar a sua observação à turma no
final.

5 — Dá início ao jogo de papéis, colocando os crachás de identificação nos personagens (Jogo de
Papéis 4.3, parte III). Se achares conveniente pede ao segundo par para substituir o primeiro ao fim
de algum tempo.

6 — Pede ao porta voz para partilhar em turma as observações do grupo e promove uma discussão
em turma sobre as opiniões de cada grupo.

7 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.

8 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

 ?
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Actividade 4.4 — Desenvolvimento anormal dos genitais e
identidade de género

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

1 — Explica aos teus colegas que o objectivo
desta actividade é compreenderem o que é o
hermafroditismo, aplicando os conhecimentos
que possuem sobre a diferenciação sexual pré-
natal.

2 — Primeiro, com base na informação abaixo e
recorrendo aos esquemas da diferenciação
sexual pré-natal (Actividade 4.1) e a pesquisas na
Internet, biblioteca, etc., explica aos teus colegas
o que é o hermafroditismo. Depois, pede-lhes
para ouvirem com atenção a tua descrição, em
voz alta, das três situações sobre pseudo-
hermafroditismo abaixo descritas e indicarem,
para cada situação qual é, na sua opinião:

— O sexo genético (cromossómico);
— O sexo;
— A possível identidade de género.

3 — Debate com os teus colegas os estudos
realizados a respeito da identidade de género
para as situações apresentadas (ver abaixo).

4 — Elabora, em turma, uma síntese final sobre
as reacções dos participantes a esta actividade
para publicação online.

Grupo de Estudo: Partilha o conhecimento, clarifica
valores, desenvolve o pensamento crítico e
participa democraticamente.

5 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

 HERMAFRODITISMO
Erros hormonais durante o desenvolvimento pré-natal produzem vários defeitos congénitos. Alguns
indivíduos, os hermafroditas, possuem ao mesmo tempo tecido ovárico e testicular. Os verdadeiros
hermafroditas podem ter um ovário e um testículo ou gónadas que combinam tecido ovárico e
testicular. Independentemente do seu género genético, os hermafroditas geralmente assumem a
identidade de género e o papel de género do género atribuído no nascimento. O verdadeiro
hermafroditismo é extremamente raro.

Os pseudohermafroditas ou falsos hermafroditas são pessoas que possuem as gónadas de um sexo
(têm testículos ou ovários, nunca os dois), igual ao género cromossómico, e os órgãos genitais
externos são ambíguos ou tipicamente do sexo oposto. Por essa razão, muitas vezes são criados
como membros do género oposto ao género cromossómico. Estudando os peseudohermafroditas os
cientistas têm investigado a influência do género biológico e do crescimento (influências ambientais)
na modelação da identidade de género.
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 PSEUDOHERMAFRODITISMO
Situação 1
O Síndrome androgenital é um pseudohermafroditismo feminino que ocorre como resultado de níveis
excessivos de androgénios*. Em alguns casos, as glândulas supra-renais do próprio feto produzem
excesso de androgénios, quando geralmente estas glândulas produzem baixos níveis de androgénios.
Noutros casos, as mães podem ter recebido androgénios sintéticos durante a gravidez. As mulheres
com este síndrome são mulheres genéticas (XX), têm estruturas sexuais internas de mulher (ovários)
e têm os genitais externos masculinos. O clitóris está tão alargado que parece um pequeno pénis.
Fonte: Rathus, Nevid, Fichner, Rhatus (1993). Human Sexuality in a World of Diversity. USA: Allyn and Bacon A division of
Simon & Schuster, Inc. ;Masters, Johnson, Kolodny (1992). Human Sexuality. USA: HarperCollins Publishers Inc..)

Situação 2
O síndrome da insensibilidade (indiferença) aos androgénios* é uma forma de pseudohermafroditismo
em que um homem genético (XY) é permanentemente insensível aos androgénios, logo os seus
genitais não se tornam normalmente masculinizados. Quando nascem os seus genitais externos estão
feminilizados. Têm uma vagina pequena e os seus testículos não desceram. Por causa da sua
insensibilidade aos androgénios o sistema de ductos de masculinos não se desenvolveu, mas apesar
disso os testículos fetais produzem substância inibidora Mülleriana (SIM) impedindo o
desenvolvimento do útero ou das trompas de Falópio.
Fonte: Rathus, Nevid, Fichner, Rhatus (1993). Human Sexuality in a World of Diversity. USA: Allyn and Bacon A division of
Simon & Schuster, Inc. ; Masters, Johnson, Kolodny (1992). Human Sexuality. USA: HarperCollins Publishers Inc..)

Situação 3
O síndrome da República Dominicana é uma desordem enzimática genética que impede a
testosterona de masculinizar os genitais externos. Os rapazes nasceram com testículos normais e
órgãos reprodutores internos masculinos, mas os seus genitais externos estavam mal formados. O
pénis estava atrofiado e assemelhava-se ao clítoris. Os escrotos estavam incompletamente formados
e pareciam lábios femininos. Também tinham a vagina parcialmente formada.
Fonte: Rathus, Nevid, Fichner, Rhatus (1993). Human Sexuality in a World of Diversity. USA: Allyn and Bacon A division of
Simon & Schuster, Inc..

 HERMAFRODITISMO E IDENTIDADE DE GÉNERO
Situação 1 — O Síndrome androgenital (pseudohermafroditismo feminino)
Os genitais destas raparigas são geralmente cirurgicamente feminilizados na infância e as raparigas
recebem tratamentos hormonais para corrigir o excesso de androgénios*. Como resultado, geralmente
adquirem uma identidade de género feminina e desenvolvem-se fisicamente como mulheres normais.
Uma rapariga estudada com estas condições começou a desenvolver os seios aos 12 anos, mas só
começou a ter menstruação aos 20 anos. Namorava com rapazes e as suas fantasias incluiam casar
com um homem.
Outro estudo mostra que numa situação em que o síndrome não foi identificado nas fases iniciais da
vida, foi erradamente confundido com um rapaz genético, por causa dos seus órgãos sexuais
externos, e teve uma identidade sexual, registada no bilhete de identidade, masculina. Neste caso,
como aconteceu nesta criança, os cirurgiões em vez de removerem os seus órgãos sexuais externos,
masculinizaram-nos. Na puberdade recebeu tratamentos hormonais para desenvolver o pêlo no corpo,
musculatura masculina e outras características sexuais masculinas. Esta criança tornou-se rapaz e
sentia-se sexualmente atraído por meninas.
Fonte: Rathus, Nevid, Fichner, Rhatus (1993). Human Sexuality in a World of Diversity. USA: Allyn and Bacon A division of
Simon & Schuster, Inc. ;Masters, Johnson, Kolodny (1992). Human Sexuality. USA: HarperCollins Publishers Inc..)

Situação 2  — O síndrome da insensibilidade (indiferença) aos androgénios
Estes homens genéticos nascem com testículos e com os órgãos genitais externos que parecem
femininos, por isso, são geralmente identificados como raparigas. Desenvolvem uma identidade de
género feminina e têm os interesses femininos estereotipados. Mostram, como as outras raparigas
genéticas, mais interesse em bonecas, vestidos e nos seus futuros papéis de mães e donas de casa.
Fonte: Rathus, Nevid, Fichner, Rhatus (1993). Human Sexuality in a World of Diversity. USA: Allyn and Bacon A division of
Simon & Schuster, Inc. ; Masters, Johnson, Kolodny (1992). Human Sexuality. USA: HarperCollins Publishers Inc..)
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Situação 3 — O síndrome da República Dominicana
Os estudos mostram que os rapazes com este síndrome quando nascem são parecidos com
raparigas e são tratados como raparigas. No entanto, na puberdade, os seus testículos crescem com
o aparecimento de uma produção normal de testosterona e, como consequência: os seus testículos
descem, a sua voz torna-se mais grave, a sua musculatura desenvolve-se e o seu “clitóris”
desenvolve-se num pénis. Dos 18 rapazes identificados como raparigas, 17 mostraram uma
identidade de género masculina e dezasseis assumiram o papel de género masculino estereotipado.
Fonte: Rathus, Nevid, Fichner, Rhatus (1993). Human Sexuality in a World of Diversity. USA: Allyn and Bacon A division of
Simon & Schuster, Inc..

A partir dos estudos com os pseudohermafroditas pode-se concluir o seguinte:
—  a identidade de género e os papéis de género são fortemente influenciados pelos factores
psicossociais;
— os pseudohermafroditas podem adquirir a identidade de género do sexo cromossómico oposto;
— não se pode ter a certeza se as hormonas sexuais que tomaram não influenciaram a sua
subsequente identidade de género;
— a identidade de género pode não ser definida pelas aprendizagens efectuadas nos primeiros anos
de vida, mas pode estar sujeita às subsequentes influencias biológicas e/ou psicossociais;
— é importante reconhecer que as experiências das pessoas afectadas por esses erros hormonais
podem não ser generalizáveis aos outros;
— actualmente, a maior parte dos cientistas concluem que a aquisição da identidade de género é
influenciada por interacções complexas entre factores biológicos e psicossociais.

NOTA: Androgénios são hormonas sexuais masculinas.
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Actividade 4.5 — Transexualidade: desordem na identidade de
género

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimento, clarifica valores, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.

1 — Pergunta aos teus colegas quem quer ser personagem da simulação de um debate televisivo
sobre a transexualidade. Explica que os personagens são: um moderador, uma médica, um psicólogo,
e dois casais que são a Rosa e o Francisco e a Isabel e o Pedro. Pede aos personagens que
preparem o seu papel (Jogo de Papéis 4.5, parte I).

2 — Enquanto os personagens preparam o seu papel, pede aos outros colegas para lerem as
questões que visam analisar o que se vai passar a seguir. Explica-lhes que durante a representação
devem tirar notas que os ajudem a responder a essas questões (Jogo de Papéis 4.5, parte II).

3 — Divide o resto da turma em 5 grupos. Cada grupo deve escolher uma das questões para observar
cuidadosamente esses aspectos durante a representação e apresentar a sua observação à turma no
final.

4 — Dá início ao jogo de papéis, colocando um crachá de identificação em cada participante (Jogo de
Papéis 4.5, parte III).

5 — Pede ao porta-voz para partilhar em turma as observações do grupo e promove uma discussão
sobre as opiniões de cada grupo.

6 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.

7 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.
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Actividade 5 — Como é que os meios de comunicação educam para
o despertar da maturidade sexual

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Os meios de comunicação têm várias funções, como por exemplo, informar,
divertir e publicitar produtos. A publicidade tem, entre outros objectivos, o
objectivo de criar uma imagem de sonho, dar a conhecer a existência de bens e
serviços, transmitir mensagens e vender produtos. Uma das técnicas de venda é
usar a imagem de mulheres e homens ideais, mesmo quando se trata da venda
de produtos de higiene íntima, como os pensos higiénicos e tampões.

Actividade 5.1 — Modelos de beleza e estereótipos de género

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Guião de Análise dos Meios de Comunicação e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve
o pensamento crítico e participa democraticamente.

1 — Organiza a turma em grupo e pede aos teus colegas para escolherem um meio de comunicação
para analisarem durante 10 minutos por dia, a diferentes horas, durante uma semana: televisão; rádio;
jornais diários ou semanais; revistas que os adolescentes costumam ler; Internet; ou outro meio de
comunicação que consideres interessante.

2 — Pede-lhes para analisarem esse meio de comunicação aplicando um guião de observação (Guião
de Análise dos Meios de Comunicação 5.1).

3 — Pede ao porta voz para apresentar em turma a análise do meio de comunicação que o grupo
escolheu.

4 — Promove um debate, em turma, para trocarem ideias sobre algumas das questões abaixo.

5 — Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.

6 — Discute através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso trabalho e as vossas interpretações
e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre o mesmo assunto.

Debate
1— Qual é (quais são) o(s) estereótipo(s) de masculinidade e feminilidade apresentado(s).
2— Qual é (quais são) o(s) modelo(s) de beleza apresentado(s) para o homem e para a mulher.
3— Os modelos de beleza apresentados são estáticos, isto é, baseados apenas na figura corporal ou
dinâmicos, isto é, baseados na atracção global da pessoa, nas suas características de personalidade
(como, por exemplo, a sua capacidade de sedução, a sua simpatia, expressividade, naturalidade,
inteligência, capacidade de fazer amigos, etc.).
4 — Que tipo de discriminação de género aparece? Com que frequência surge? Porque razão surge?
5— Explica porque razão surgem elementos sexistas para o homem ou para a mulher.
6— Descreve o que mudarias nos meios de comunicação estudados como consequência desta análise.

Debate em subgrupo
Individualmente



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

147

Actividade 5.2 — Análise comparativa dos modelos de beleza e
estereótipos de género nos meios de comunicação de vários países

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

Fórum Alunos: Partilha visões, desenvolve o pensamento crítico e clarifica valores.

1— Em assembleia de turma decide como estabelecer uma parceria, através dos Fóruns do site, com
uma escola estrangeira que conheças e pede aos teus colegas do outro país para fazerem as
actividades anteriores.

2 — Discute através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso trabalho e as vossas interpretações
sobre o que se passa nesta área em Portugal e o trabalho e ideias dos vossos colegas sobre o que se
passa noutros países.

Parceria

França

Brasil

Dinamarca

    (… )

Portugal
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Actividade 5.3 — Como é que a menstruação é utilizada na
publicidade

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

Guião de Análise da Publicidade e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o
pensamento crítico e participa democraticamente.

1 — Organiza a turma em grupo e pede aos teus colegas para escolherem um meio de comunicação
para gravarem ou recortarem anúncios relacionados com a menstruação, durante uma semana.
Podem escolher, por exemplo, a televisão, rádio, jornais diários ou semanais, revistas que os
adolescentes costumam ler, Internet, ou outro meio de comunicação que considerem interessante.

2 — Pede-lhes para analisarem esse meio de comunicação aplicando um guião de observação (Guião
de Análise da Publicidade 5.3).

3 — Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.

4 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

Debate em subgrupo
Individualmente



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

149

Actividade 6 — O que pensa a comunidade sobre o despertar da
maturidade sexual

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

Os investigadores usam os questionários e as entrevistas para obterem dados sobre o
que as pessoas pensam e sentem, isto é, para compreenderem o que a pessoa sabe
(conhecimento), o que acha certo ou errado (valores), o que pensa (atitudes e crenças) ou
como age (comportamentos). (ver capítulo 1, p.67).

1 — Promove o diálogo em turma para os teus colegas enumerarem os problemas de
investigação que consideram mais relevantes; decidirem se a recolha de dados deverá ser feita
por questionário ou entrevista e decidirem qual será a população alvo. Se desejarem podem
usar como ponto de partida a síntese dos problemas que foram tratados nesta unidade
(Questionário/ Entrevista 6).

2— Organiza grupos de trabalho para elaboração do instrumento de recolha de dados. O porta-
voz deve fazer o registo.

3— Pede ao porta-voz dos grupos para apresentarem em turma o instrumento de recolha de
dados de cada grupo (recorrendo ao retroprojector ou a um meio semelhante) e chegarem a um
consenso final sobre o instrumento que irá ser aplicado.

4— Distribui o número de inquiridos que irá ser atribuído a cada colega e pede-lhes que
apliquem o instrumento extra-aulas.

5— Organiza grupos de trabalho para tratarem os resultados:
 no caso de se tratar de entrevistas deverão primeiro ser transcritas extra-aula e depois
analisadas em grupos na aula;
 no caso de questionários, deverás incentivar os teus colegas a utilizarem programas de
computador simples para fazerem o tratamento estatístico.

6 — Pede-lhes que elaborem um relatório final em turma onde claramente refiram: a razão
porque optaram por aqueles problemas de investigação e não por outros, os objectivos, o
instrumento de recolha de dados, a apresentação dos resultados (no caso de entrevista poderá
ser também a sua transcrição), a discussão dos resultados e as implicações da investigação no
promoção da Educação Sexual na comunidade a partir dos alunos.

7 — Envia os relatórios por turma ou escola, para publicação neste site.
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III — Visões / Objectivos a atingir 

Actividade 1 — Desenvolver visões

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

T
Tempestade de Ideias em “Post-it”: Selecciona problemas para resolver ou ajudar a resolver, partilha visões e

exerce a cidadania.

1 — Explica aos teus colegas que nesta fase do projecto o objectivo é debaterem abertamente todos
os problemas que lhes foram surgindo durante a investigação do tema global seleccionado e
desenvolverem as suas visões para mudarem a situação actual de maneira a alcançar os seus
sonhos.

2 — Encoraja os teus colegas a desenvolverem uma tempestade de ideias em post-it, organizando a
turma em grupos, com um bloco de notas post-it e uma lapiseira.

3 — Pede ajuda a um colega para coordenar esta actividade. Os dois devem preparar questões para
a turma reflectir sobre as suas visões para o futuro. As questões apresentadas podem ser apenas o
ponto de partida para o debate (Tempestade de Ideias 1).

4 — Coloca a primeira questão, em voz alta, à turma e dá aproximadamente 5 minutos para os grupos
responderem, pelo menos com cinco ideias. Cada ideia deve ser escrita numa folha do bloco de post-
it.

5 — No fim dos cinco minutos, o teu colega e tu devem recolher os papéis dos blocos de notas post-it
de cada grupo e colá-los no quadro agrupando os que têm a mesma ideia. Devem verificar com a
turma os grupos de respostas que tu e o teu colega organizaram.

6 — Lê a segunda questão e repete o mesmo método.

7 — Em turma, discute os resultados obtidos e organiza as conclusões finais sobre esta actividade
para fazer a sua divulgação online.

Debate em subgrupo

Tempestade
de ideias em
“Post-it”

Tempestade de Ideias em“Post-it”
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IV — Acção e Mudança    

Actividade 1 — Realizar Acções, Mudar e Promover a Mudança
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                           Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação e Assembleia de Turma ou Escola: Planifica, desenvolve e avalia acções e exerce a
cidadania

1 — Explica aos teus colegas que nesta fase do projecto o objectivo é debaterem abertamente planos
de acção, executarem-nos e avaliarem-nos para originarem as mudanças que lhes permitirão atingir
as vossas visões.

2 — Organiza grupos de trabalho para pensarem na planificação e desenvolvimento da acção. As
questões apresentadas podem ser apenas o ponto de partida para o debate do grupo (Grupo de
Investigação e Assembleia de Turma/Escola 1).

3 — Em turma, pede aos porta-vozes para discutirem as ideias dos grupos e organiza as conclusões
finais para fazer a sua divulgação online.

Debate em subgrupo



Material para os Alunos/ Porta-voz do Grupo…
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I — Problemas/ Temas 

Tempestade de Ideias 0.1 — Problemas/temas sobre o despertar da
maturidade sexual que os jovens gostavam mais de trabalhar

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Explica quais são as preocupações que tens ou que têm os teus colegas na puberdade (ver nota)
sobre:

1 — As mudanças que estão a acontecer no nosso corpo que nos preocupam;

2 — O que sentimos sobre o nosso corpo nesta fase de mudança;

3 — O que pensamos sobre nós próprios;

4 — O que nos preocupa no desenvolvimento sexual que está a acontecer, no aparecimento da
menstruação nas raparigas ou dos sonhos húmidos nos rapazes, etc.;

5 — O que pensamos sobre a ida ao médico ou ao ginecologista;

6 — O que pensamos sobre as nossas relações:
6.1 — com os pais;
6.2 — com os amigos;
6.3 — com o sexo oposto.

Nota: Não te esqueças que a idade do início do desenvolvimento da puberdade varia muito de umas
pessoas para outras, mas inicia-se em média à volta dos 10,5 anos nas raparigas e nos 11,5 anos nos
rapazes e dura em média 3 a 4 anos.

Tempestade
de ideias

  Debate no subgrupo masculino Debate no subgrupo feminino
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Tempestade de Ideias em Desenho 0.2 — O que muda no meu corpo
e no corpo do outro sexo na puberdade

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …
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Tempestade de Ideias numa História em Cadeia 0.4 — Como
funcionam os sistemas reprodutores feminino e masculino

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                              Alunos/ Porta-voz do Grupo…

Título:

Personagens:
 Professor(a) .....(dizer o nome)
 Rita
 João
 Pedro
 Joana
 Isabel
 José
Situação de partida:
—Rita: Eu gostava de saber algumas coisas práticas relacionadas com o sistema reprodutor feminino.
Eu sei que já falei sobre isso na escola várias vezes, mas ainda tenho alguma dúvidas. Como é que
eu sei em que altura do mês é que posso engravidar?

—Professor(a)...: Para isso tens de compreender primeiro como funcionam os ovários (ciclo ovárico)
até libertar o "óvulo" e como é que o útero se prepara para uma possível gravidez (ciclo uterino).

—

—

Tempestade
de ideias:
História em
Cadeia
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II — Investigação 

Mensagem no Fórum Jovens em Acção 1.1 — Repensar as
mudanças do corpo e a nossa afectividade

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Sou o primeiro da fotografia e chamo-me Tiago. Sou da turma
9ºD. Olá, sou o da fotografia do meio, chamo-me Tiago Daniel,
mais conhecido por Catita e sou da mesma turma. Eu sou o
terceiro da fotografia, também sou da mesma turma, sou
Português e chamo-me Tiago Teixeira, mas sou conhecido
como Teixeira, TT, “The Master” ou Todo o Terreno.

QUE MUDANÇAS SENTIMOS NO NOSSO CORPO E NA NOSSA VIDA?

Olá! Cá estamos nós com o primeiro tema para conversarmos.

Gostamos muito de ajudar os outros e, por isso, conversamos bastante e gostamos de ouvir os seus problemas.
A proposta do projecto é pensar nas modificações que o nosso corpo sofre e com os factos do nosso dia-a-dia.

Começamos por pensar em nós na nossa infância. Nos primeiros dias de vida se não fosse pelas roupas e pelos
órgãos genitais ninguém saberia se éramos rapazes ou raparigas. Quando começamos a distinguir-nos das
raparigas? Á medida que fomos crescendo as nossas roupas e as nossas brincadeiras tornaram-se diferentes. As
meninas, usavam vestidos, preferiam a roupa cor-de-rosa e brincar com bonecas e às casinhas. Nós, os rapazes
preferíamos vestir calças de ganga, nunca vestir cor-de-rosa e brincar com carrinhos ou jogar futebol. Quando
éramos bebés tínhamos mais afecto pela família porque era com quem mais convivíamos. O nosso sorriso, choro
ou "perrices ” serviam para demonstrar o quanto gostávamos dos nossos pais, que não estávamos satisfeitos
com algumas coisas ou para pedir comida ou mudar a fralda. As nossas primeiras palavras foram "mamã", "papá"
” GuuGuu ” e outras palavras pouco complicadas. No Jardim de Infância e na escola primária além do carinho da
nossa família começamos a fazer amigos. Passou o primeiro ciclo. No segundo ciclo as coisas começaram a
mudar e parece que nunca mais param. Não mudaram ao mesmo tempo para todos os rapazes nem para todas
as raparigas. Começamos a entrar na adolescência... Para continuar esta mensagem, começamos a conversar
sobre o que observávamos nos nossos colegas e em nós próprios desde o segundo ciclo. O que observamos nas
amizades? Os rapazes aumentam o seu interesse pelas raparigas e as raparigas pelos rapazes. Já não se fala só
de "amigos" mas também de "namorados". As raparigas costumam dizer aos rapazes: “ és todo bom, és muito
giro, começam a trata-los de modo diferente e fazem loucuras para os conquistar ” . Os rapazes também se
manifestam neste sentido, dizem coisas românticas, fazem – lhes carinhos e começam a vê-las de modo
diferente. As mudanças físicas também são grandes quer nos rapazes quer nas raparigas. Nos rapazes
começam a aparecer pelos um pouco por todo o corpo. A nossa pele tornou-se mais grossa e, em alguns
rapazes, já começou aparecer a acne. O pénis e os testículos também aumentaram de tamanho. Também
crescemos muito, os nossos ombros ficaram mais largos e começamos a ver que temos mais músculos. Os
rapazes começam a preocupar – se com os sonhos húmidos e com a sua aparência. As raparigas também
mudam muito. Ficam mais altas, as suas ancas tornam-se mais arredondadas e as suas maminhas também
começam a notar-se mais. Algumas já usam soutien. Já aprendemos que também cresce o seu pêlo nas axilas e
nos órgãos genitais. Provavelmente também há modificações nos seus órgãos genitais, como existiram nos
nossos. Sabemos que algumas já têm a menstruação. Elas não falam connosco sobre isso porque pensam que
nós não percebemos nada e que as vamos gozar. A maior parte delas preocupa-se muito com a imagem e
algumas até se "pintam". Na nossa opinião não é só a imagem que conta.

Partilhem connosco a vossa opinião sobre este assunto. Contem-nos as mudanças que observam na vossa
escola nos rapazes e nas raparigas. Não se esqueçam dos seguintes aspectos que para nós são mais
importantes para trocarmos experiências:
 Como muda o corpo;
 Que preocupações têm com essas mudanças do corpo;
 Como mudam as suas relações com os pais e a família;
 O que muda no grupo de amigos;
 Quando começam a namorar, andar ou curtir e o que pensam sobre isso;
 O que pensam sobre a escola e os estudos.

Façam como nós, organizem-se em grupos e conversem connosco.

Clube dos
Tiagos em
Acção
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Grupo de Estudo 1.1 — Repensar as mudanças do corpo e a nossa
afectividade

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Debate I

Os gráficos seguintes representam as principais
transformações físicas que se vêem em cada idade. Estes
dados também mostram médias aritméticas de idades
obtidas em grandes amostras da população, por isso, pode
haver grandes diferenças se considerarmos as pessoas em
separado.

Gráfico 2.1: Principais transformações físicas que se
vêem em cada idade nas raparigas.

Gráfico 2.2: Principais transformações físicas que se
vêem em cada idade nos rapazes.

Fonte: Domingo, Espinet, Font, Manuel (1996). Cuerpo, Sexualidad y Reproducción. Barcelona: Almadraba Editorial

1 — Indica a idade a que corresponde o máximo de crescimento:

1.1 — nas raparigas _____________                                    1.2 — nos rapazes _____________

2 — Refere que diferença encontras entre os rapazes e as raparigas na aparecimento do pêlo púbico.

3 — Indica entre que idades acontece nas raparigas:

3.1 — a diferenciação das mamas ____________ 3.2 — a primeira menstruação ____________
3.3 — o desenvolvimento total das mamas _____________

4 — Indica entre que idades acontece nos rapazes:

4.1 — o início do desenvolvimento dos órgãos genitais
_____________

4.3 — o crescimento completo dos órgãos
genitais                                     ____________

4.2 — o aparecimento de pêlo na cara _____________ 4.4 — a mudança de voz       _____________

5 — Explica em que medida se pode afirmar que, habitualmente, a adolescência se inicia mais cedo
nas raparigas que nos rapazes.

Debate no
subgrupo feminino

  Debate no
subgrupo masculino
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Debate II

Analisa a síntese da turma e o desenho que fizeste com as ideias iniciais do teu grupo
(actividades 0.1 e 0.2). Em grupo, compara-os respondendo às seguintes questões:

1 — Refere quais foram as mudanças psicológicas e afectivas que não referiram inicialmente na
actividade (0.1).

2 — Indica quais foram as mudanças anatómicas e fisiológicas que não referiram inicialmente na
actividade (0.2).

3 — Refere se inicialmente incluíram alguma mudança que não aparece no quadro.

4 — Explica quais são as mudanças do corpo acima referidas que são socialmente impostas, tais
como, barbear-se, maquilhar-se, etc..

5 — Discute porque razão as pessoas fazem essas mudanças.
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Transparência 1.1 (anexo)

Gráfico 2.1: Principais transformações físicas que se vêem em cada idade nas raparigas.
Fonte: Domingo, Espinet, Font, Manuel (1996). Cuerpo, Sexualidad y Reproducción. Barcelona: Almadraba
Editorial

Gráfico 2.2: Principais transformações físicas que se vêem em cada idade nos rapazes.
Fonte: Domingo, Espinet, Font, Manuel (1996). Cuerpo, Sexualidad y Reproducción. Barcelona: Almadraba
Editorial
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Grupo de Estudo 1.2 — O ritmo da maturidade biológica e o que
penso sobre as minhas características físicas

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Os gráficos seguintes mostram o valor médio da altura (gráfico 2.3) e do peso
(gráfico 2.4) de rapazes e raparigas desde o dia do seu nascimento até aos 18 anos.
Cada número obteve-se a partir de uma média aritmética entre uma amostra muito
grande de rapazes e raparigas da mesma idade.
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Gráfico 2.3 e 2.4: Relação da altura (gráfico 2.3) e do peso (gráfico 2.4) com a idade e o sexo.
Fonte: Domingo, Espinet, Font, Manuel (1996). Cuerpo, Sexualidad y Reproducción. Barcelona: Almadraba Editorial

1 — Compara o ritmo de crescimento das crianças no intervalo 0 a 4 anos com o intervalo 6 a 10
anos:

1.1— Indica em que intervalo se cresce mais;

1.2— Refere se há diferenças entre os rapazes e as raparigas.

2 — Compara o peso nos rapazes e nas raparigas:
2.1 — Indica qual é a diferença entre o peso médio dos rapazes e das raparigas:

2.1.1 — quando têm 13 anos;

2.1.2 — quando têm 18 anos.

3 — Compara o ritmo de crescimento nos rapazes e nas raparigas:
3.1 — Indica a diferença que encontras entre os 12 e os 16 anos;

3.2 — Refere a diferença que encontras entre os 16 e os 18 anos;

3.3 — Explica por que razão ocorrem as diferenças que encontraste em (1.3.1) e (1.3.2).

4 — Explica se, na tua opinião, o melhor indicador de crescimento é a altura ou o peso.

5 — Utiliza a fita métrica e a balança que está na sala de aula e regista:
5.1 — no gráfico 2.3 a tua altura;                             5.2 — no gráfico 2.4 o teu peso.

6 — Pensa como te sentes em relação à tua localização nos gráficos 2.3 e 2.4, não esquecendo que
os gráficos correspondem a médias aritméticas de uma amostra grande da população e, se o
desejares, partilha com o grupo o que pensas e sentes.
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Questionário e Grupo de Investigação 1.2 — O que penso sobre as
minhas características físicas

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Completa, individual e anonimamente, o questionário seguinte e coloca-o na caixa
de recolha. O objectivo é que reflictas sobre o que pensas sobre ti próprio. Nunca
ninguém irá saber que a resposta é tua, por isso, deves tentar ser o mais sincero
possível contigo próprio.

QUESTIONÁRIO

O que penso sobre o meu aspecto físico

Data de nascimento: _____ / _____________/ _____                                   Sexo: Masculino  Feminino 

I

1 — Em relação ao meu peso penso que sou (coloca um círculo numa das seguintes opções):

Muito gordo(a) Mais ou menos
gordo(a)

Gordo(a) Normal Magro(a) Mais ou menos
magro(a)

Muito magro(a)

1 2 3 4 5 6 7

2 — Em  relação à minha altura penso que sou (coloca um círculo numa das seguintes opções):

Muito baixo(a) Mais ou menos
baixo(a)

Baixo(a) Normal Alto(a) Mais ou menos
alto(a)

Muito alto(a)

1 2 3 4 5 6 7

II
Adapatado de McKay, Fanning (2002). Autoestima: Evaluación y mejora. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, S. A..

1 — Escreve o maior número possível de palavras ou frases que mostram como tu és fisicamente.
Descreve a tua altura, peso, aspecto da face, qualidade da pele, pêlo e descrição de partes do corpo específicas,
tais como o pescoço, olhos, dentes, boca, cintura, o tamanho ou forma dos seios ou do pénis, pernas, o tipo de
roupa, de maquilhagem, etc.

3— Volta atrás e coloca:
(+) nas coisas que gostas em ti; (*) nas coisas que os outros gostam em ti;
(-) nas coisas que não gostas em ti e que gostarias de mudar; (º) nas coisas que os outros não gostam em ti.

Individualmente
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Grupo de Estudo 1.3 — O que desencadeia a maturidade sexual
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Os dados abaixo dão-te informações sobre as várias hormonas que têm um
papel importante nas funções reprodutiva e sexual. Com base neles,
responde às questões seguintes.

1 — Com base dos dados (1) explica quais são, na tua opinião, as glândulas do sistema endócrino
que estão relacionadas com os sistemas reprodutores.

2 — Utiliza os dados (2) para esquematizares na figura 2.1, através de setas legendadas a azul, a
regulação hormonal do sistema reprodutor masculino;

3 — Utiliza os dados (3) para esquematizares na figura 2.1, através de setas legendadas a vermelho,
a regulação hormonal do sistema reprodutor feminino.

4 — Com base no conhecimento que adquiriste explica os seguintes acontecimentos que ocorrem na
puberdade:

4.1 — Nas raparigas, por vezes, uma mama cresce mais depressa do que a outra;

4.2 — Nos rapazes, por vezes, pode haver um crescimento mamário temporário;

4.3 — O aparecimento da mudança de voz (voz esganiçada, mais grave) nos rapazes é uma
vantagem porque significa que se estão a preparar para ser pais;

4.4 — Nas meninas, a deposição de gordura nas mamas e nos tecidos subcutâneos, nas
nádegas e nas coxas que, às vezes, durante algum tempo parece exagerado, é uma
vantagem porque significa que se estão a preparar para ser mães.

Dados 1 — Algumas glândulas do sistema
endócrino

A — O hipotálamo é uma estrutura pequenina na parte da
frente do cérebro, pesa cerca de 4 a 5 gramas. Está envolvido
em muitos estados da motivação incluindo a fome, a sede, a
agressão e o sexo.
B — A hipófise, que tem o tamanho aproximado de uma
ervilha, secreta substâncias que regulam outras glândulas, por
isso, também é chamada glândula mestre. A hipófise tem
como funções regular o crescimento ósseo e muscular e a
produção de urina. Durante a gravidez e a maternidade
produz a hormona prolactina, que estimula a produção de leite
e a hormona oxitocina que estimula as contracções do útero
no trabalho de parto e a expulsão do leite durante a
amamentação. Também produz duas hormonas
gonadotróficas, que estimulam os ovários e os testículos: a
hormona folículo-estimulante (FSH) e Luteinizante (LH).
C — Os ovários produzem hormonas sexuais femininas: o
estrogénio e a progesterona.
D — Os testículos produzem uma hormona sexual masculina:
a testosterona.

Figura 2.1: Algumas glândulas principais do Sistema Endócrino. O sistema endócrino é constituído
por glândulas que segregam substâncias químicas, chamada hormonas, directamente na
corrente sanguínea.
Fonte: Rathus, Nevid, Fichner, Rhatus (1993). Human Sexuality in a World of Diversity. USA: Allyn and Bacon A division
of Simon & Schuster, Inc.
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Dados 2 — Regulação hormonal do sistema reprodutor masculino, após a puberdade
A — O hipotálamo envia mensagens nervosas à hipófise estimulando-a a produzir LH e FSH.
B — A hipófise liberta:

— LH que vai estimular os testículos a produzirem testosterona.
— FSH que estimula nos testículos o início do processo da formação de espermatozóides. A testosterona é

necessária à maturação final dos espermatozóides. Como a testosterona é segregada sob a influência
de LH, a hipófise precisa segregar LH e FSH para ocorrer a espermatogénese (a formação de
espermatozóides).

C — Os testículos produzem:
— Espermatozóides
— Testosterona que leva ao desenvolvimento no homem:

— das características sexuais primárias: crescimento do pénis, do escroto e dos testículos, até mais ou
menos, os 20 anos.

—  das características sexuais secundárias: distribuição do pêlo no corpo, calvície, mudança na voz,
aumento da espessura da pele sobre o corpo inteiro, desenvolvimento muscular e o crescimento
ósseo.

D — O hipotálamo recebe informação sobre os acontecimentos do corpo através do sistema nervoso e
circulatório. Quando o nível de testosterona e de outras hormonas sexuais masculinas no sangue aumenta devido
à sua produção pelos testículos, o hipotálamo deixa de estimular a hipófise a produzir FSH e LH e,
consequentemente, o nível de testosterona no sangue baixa.
E — O hipotálamo recebe a informação que o nível de testosterona e de outras hormonas sexuais masculinas no
sangue diminuiu, volta a estimular a Hipófise a libertar FSH e LH e todo o ciclo continua

Dados 3 — Regulação hormonal do sistema reprodutor feminino, após a puberdade
A — O hipotálamo envia mensagens nervosas à hipófise estimulando-a a produzir LH e FSH.
B — A hipófise liberta:

—  LH que vai estimular os ovários a produzirem estrogénios e progesterona. O LH é necessário ao
crescimento final do folículo e à ovulação. Sem o LH não haveria ovulação.
—   FSH estimula nos ovários, o desenvolvimento de folículos que vão sofrendo uma maturação até
libertarem o óvulo (oócito de 2ª ordem).

C — Os ovários produzem:
— Óvulos (oócitos de 2ª ordem)
—  Estrogénios que levam ao desenvolvimento na mulher:

— das características sexuais primárias: aumento do tamanho das trompas de Falópio, do útero e
da vagina, bem com dos órgãos genitais externos com deposição de gordura no monte púbico
e nos grandes lábios e aumento dos pequenos lábios.

—  das características sexuais secundárias: iniciam o crescimento dos seios e do aparelho
produtor do leite e também são responsáveis pela aparência externa característica do seio
feminino maduro, mas não completam o trabalho de conversão dos seios em órgãos produtores
de leite; aumento da taxa de crescimento; exercem um efeito especial no alargamento da anca,
que tem uma importância fundamental para o nascimento de um bebé; deposição de gordura
nas mamas e nos tecidos subcutâneos, nas nádegas e nas coxas, que é característico da figura
feminina; e desenvolvimento de uma textura de pele macia e lisa.

— Progesterona
—  Efeito sobre o útero: a função mais importante da progesterona é promover as alterações

secretoras no endométrio, preparando o útero para a implantação do óvulo fertilizado. Além
disso, diminui a frequência das contracções uterinas, ajudando deste modo a impedir a
expulsão do óvulo implantado.

—  Efeito sobre as trompas de Falópio: produz alterações na secreção da mucosa da trompa de
Falópio. Estas secreções são importantes para a nutrição do óvulo fertilizado e em divisão,
enquanto atravessa a trompa, antes da implantação.

—  Efeito sobre os seios: promove o desenvolvimento de lóbulos e alvéolos nos seios.
D — O hipotálamo recebe informação do aumento do nível de estrogénios e progesterona e deixa de estimular a
hipófise a produzir FSH e LH, consequentemente, o nível de estrogénios e progesterona no sangue baixa.
E — O hipotálamo recebe a informação que o nível de estrogénios e progesterona no sangue diminuiu, volta a
estimular a Hipófise a libertar FSH e LH e todo o ciclo continua.
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Transparência 1.3 (anexo)

Figura 2.1: Algumas glândulas principais do Sistema Endócrino. O sistema endócrino é constituído
por glândulas que segregam substâncias químicas, chamada hormonas, directamente na
corrente sanguínea.
Fonte: Rathus, Nevid, Fichner, Rhatus (1993). Human Sexuality in a World of Diversity. USA: Allyn and Bacon A
division of Simon & Schuster, Inc.
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Grupo de Estudo 2.1 — Morfologia do sistema reprodutor masculino

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Compara o esquema do sistema reprodutor
masculino que o teu grupo fez (Actividades 0.3) com as
figuras 2.2 A e 2.2 B, respondendo às questões abaixo.

Figura 2.2A: Aparelho reprodutor masculino visto de frente.

1 — Faz da legenda da figura
2.2B.

Figura 2.2B: Aparelho reprodutor masculino visto de perfil e anatomia interna do testículo.

Debate no
subgrupo feminino

  Debate no
subgrupo masculino
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2 — Indica o que faltou desenhar no teu esquema:
2.1 — no pénis;

2.2 — nas vias ou condutas genitais;

2.3 — outros aspectos que faltaram desenhar.

3— Descreve qual é a constituição do sistema reprodutor masculino.

4 — Observa o tamanho e a forma do pénis e dos testículos que desenhaste.
4.1 — Usa uma régua e regista o tamanho do pénis e dos testículos do teu esquema.

4.2 — Usa uma régua e desenha novamente o pénis e os testículos, aplicando os dados seguintes.
DADO 1 — As preocupações sobre o tamanho do pénis são comuns nos homens de todas as idades. Embora o
tamanho do pénis não erecto seja muito diferente de um homem para outro, o comprimento médio é de
aproximadamente 9,5 cm. Na idade adulta esta variação é menos aparente no estado erecto. Num homem com o
pénis pequeno e flácido quando não erecto, geralmente numa erecção o seu pénis tem uma percentagem de
aumento maior do que um homem com o pénis grande. No homem adulto o pénis em erecção mede em geral
entre 13 e 15 cm (medido desde o osso do pubis até à extremidade da glande, puxando-o para a frente. O pénis
é um órgão de forma cilíndrica, com uma extremidade mais alargada muito sensível, denominada glande, a qual,
por sua vez, é coberta por uma pele que se designa prepúcio. O pénis possui um canal central ligado à bexiga,
denominado uretra, por onde  é expelida a urina ou o esperma quando ocorre a ejaculação. Em condições
normais, a saída da bexiga para a uretra encontra-se fechada pela acção de um músculo e apenas é possível
abri-la de maneira voluntária, o que impede que durante a ejaculação se dê também a saída de urina. No interior
do pénis existem estruturas responsáveis pelo mecanismo de erecção: o corpo esponjoso que é uma espécie de
tubo que rodeia a uretra e os corpos cavernosos, que são dois outros tubos que se situam um de cada lado do
corpo esponjoso.
DADO 2 — Os testículos, gónadas masculinas, são órgãos de forma oval que estão envolvidos e protegidos por
uma pele fina e elástica, o escroto. Os dois testículos têm aproximadamente o mesmo tamanho e medem no
homem adulto, em média, 5 cm de comprimento por 2 a 3 cm de largura, embora um testículo geralmente penda
mais baixo que o outro. Sobre cada um dos testículos existe uma pequena cápsula alongada, o epidídimo.
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ESQUEMA
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Transparência 2.1 (anexo)

Figura 2.2A: Aparelho reprodutor masculino visto de frente.

Figura 2.2B: Aparelho reprodutor masculino visto de perfil e anatomia interna do testículo.
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Prática Laboratorial 2.2 — O testículo e a formação de
espermatozóides

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Problema
Como ocorre a formação dos espermatozóides?

Parte I

Contextualização
A anatomia interna do testículo (figura 2.3) mostra que se
encontra dividido por septos fibrosos em cerca de 200 a
300 lóbulos por cada testículo.

Cada um destes lóbulos tem geralmente 2 ou 3 túbulos seminíferos (pode ter entre 2 e 4 túbulos)
onde acontece, de uma forma contínua desde a puberdade, a formação de espermatozóides,
denominada espermatogénese.

1— Faz a legenda dos números 1 a 3 da
figura.

Figura 2.3: Anatomia interna do testículo.

Previsão
Imagina que vais para o teu Laboratório de Ciências e observas ao microscópio óptico composto
(MOC) uma preparação definitiva do corte do túbulo semínifero, representado na figura. Faz um
esquema, legendado, das células que achas que verias na constituição do túbulo seminífero, com
uma ampliação de 1000 x.

Parte II

Prática laboratorial
Observa ao microscópio óptico composto (MOC) uma preparação definitiva do corte do túbulo
seminífero e elabora o relatório da actividade. Se te for útil podes consultar o esquema de elaboração
de um relatório (Relatório 2.2).
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Parte III

O espermatozóide ou gâmeta masculino possui metade do número de cromossomas (23
cromossomas) de todas as outras células do corpo humano (23 pares de cromossomas), por isso diz-
se que são haplóides (têm n cromossomas), contrariamente às outras que são diplóides (têm 2n
cromossomas). Na parede do túbulo seminífero existem umas células germinais, as espermatogónias
com 2n cromossomas. A transformação das espermatogónias em espermatozóides demora cerca de
74 dias.
Este processo consiste em 3 etapas fundamentais:

1ª Fase — Multiplicação das espermatogónias: as espermatogónias dividem-se, por mitoses sucessivas,
originando um grande número de espermatócitos I que, posteriormente, sofrem a espermatogénese;
2ª Fase — Meiose: os espermatócitos I (com 2n cromossomas) passam pela primeira divisão celular
dando origem aos espermatócitos II (com n cromossomas). Depois voltam a dividir-se originando os
espermatídeos (com n cromossomas);
3ª Fase — Diferenciação ou espermiogénese: consiste na transformação de espermatídeos em
espermatozóides. O espermatozóide é constituído por três partes morfologicamente relevantes: a cabeça,
o segmento intermédio e a cauda. O flagelo (cauda), inserido pela base no segmento intermédio, contém
um grande número de mitocôndrias que fornecem a energia química necessária ao seu movimento. A
cabeça, contém o núcleo, onde estão os cromossomas que transportam a informação genética masculina
(23 autossomas e 1 cromossoma sexual X ou Y). Na parte superior da cabeça existe o acrossoma, que é
um organelo indispensável à penetração do óvulo.

Utiliza os dados anteriores para interpretares o esquema que representa a espermatogénese,
respondendo às questões abaixo (figura 2.4).

Figura 2.4: Espermatogénese.

1— Indica os números das células que correspondem:
1.1— a espermatócitos primários_____________ 1.3— os espermatídeos ____________
1.2— a espermatócitos secundários _____________ 1.4— a espermatozóides _____________

2— Foca a tua atenção na constituição e movimento dos cromossomas na célula durante a
espermatogénese.
2.1— Descreve como decorre o processo até a formação do espermatozóide;

2.2 — Faz a legenda da constituição do espermatozóide.

1 2 3 4 5 6

7 8 9
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Parte IV

Reflexão
Tendo em atenção os conhecimentos adquiridos e a discussão do teu relatório (parte II) procura
responder às questões seguintes.

1 — Refere se o modo como ocorre a formação dos espermatozóides quando observada ao
microscópio óptico composto explica toda o processo de espermatogénese.

2 — Comenta se a previsão que fizeste sobre as células que achaste que verias na constituição do
túbulo seminífero (parte I) está de acordo com a resposta que deste na questão anterior.

3 — Com base nos conhecimentos anteriores explica quais são as consequências da não descida
para o escroto dos testículos.

4 — Comenta a seguinte afirmação: "O rapaz é potencialmente fértil desde que entra na puberdade".
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Transparência 2.2 (anexo)

Figura 2.3: Anatomia interna do testículo.

Figura 2.4: Espermatogénese.

Figura 2.5: Aspecto da estrutura celular do túbulo seminífero.

1 2 3 4 5 6

7 8 9
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Relatório 2.2 — Estrutura geral do relatório
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

RELATÓRIO DA PRÁTICA LABORATORIAL
                                                                        I—Introdução

II—Método
Material

Descrição da metodologia

III—Resultados

IV— Discussão dos Resultados e conclusões
(Nota: Antes de discutires os teus resultados deves analisar os esquema da questão abaixo (4).)

Alternativa: Usar a fotografia de um corte do túbulo seminífero observada ao M.O.C. (Transparência 2.2).
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Jogo de Papéis 2.3 — Sonhos húmidos, erecção e ejaculação

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

Jogo de Papéis
Personagens
— Pedro            — Alunos da turma                 — Professor(a)

Situação de partida
O Pedro é um rapaz calmo, bom aluno, sabe que é muito admirado pelas raparigas, pratica exercício físico duas
vezes por semana e tem muito cuidado com a alimentação. Geralmente, na sua alimentação usa poucos
refrigerantes, bolos, pizzas e amburguers e toma um bom pequeno-almoço antes de vir para a escola.
Ultimamente tem andado muito preocupado. Sem perceber por que razão, acorda com o pénis em erecção e, às
vezes, aparece no lençol uma mancha. Ele tem medo que não seja normal. Às vezes, também tem medo que a
mãe descubra e lhe pergunte o que é aquilo! Ele não saberia responder, porque não faz de propósito!

Como está a falar sobre a sexualidade na turma, decide perguntar ao (à) professor(a) se sabe o que se está a
passar com ele. O(a) professor(a) e os colegas ajudam. Tentam dizer aquilo que sabem sobre o assunto e
também colocam as suas dúvidas.

No fim, todos saem esclarecidos e, em turma, fazem uma notícia com desenhos seus para explicarem o que se
passou neste debate e o que são os sonhos húmidos, a erecção e a ejaculação. Mais tarde enviam-na para
publicar online.

Papel do(a) professor(a)
O(a) professor(a) tem um ar muito calmo e simpático. Está atento às perguntas e respostas dos alunos e vai
fazendo perguntas em relação ao que já aprenderam sobre o sistema reprodutor masculino, para que
compreendam os dados abaixo. Por vezes, aponta para o esquema (em acetato) para ajudar a localizar o trajecto
dos espermatozóides. Até leva uma medida para mostrar quanto é 3 a 5 mililitros de esperma. Durante a sua
explicação sobre o mecanismo de erecção do pénis, a ejaculação e os sonhos húmidos vai dando conselhos aos
alunos. No fim passa uma mensagem positiva: "É muito bom ter sonhos húmidos, pois isto significa que já
podemos decidir se queremos ser ou não pai!"

Dados
A — Cada testículo é constituído por um conjunto de túbulos seminíferos de tamanho microscópico (parecem
fios de cabelo) fortemente enrolados, que medem em conjunto cerca de 500 metros de comprimento.
B — A produção de espermatozóides ocorre nos túbulos seminíferos.
C — Os espermatozóides são conduzidos ao epidídimo, que é uma rede de túbulos altamente enrolados, onde
os espermatozóides geralmente gastam várias semanas a viajar lentamente até atingir a maturação total.
D — Do epidídimo, os espermatozóides passam para o vaso deferente que se alarga na ampola do vaso
deferente um pouco antes de este entrar no corpo da glândula prostática.
E — A próstata produz um fluído claro alcalino que neutraliza a acidez dos outros líquidos e proporciona um
grande aumento na mobilidade e fertilidade do espermatozóide. Este fluído é lançado nos ductos prostáticos que
se abrem no ducto ejaculatório e, depois, passam para a uretra. O líquido prostático constitui cerca de 30% do
esperma.
F — As vesículas seminais, colocadas cada uma num lado da próstata, libertam o seu conteúdo na porção
prostática da ampola. Depois, este líquido passa para o ducto ejaculatório através da próstata e termina na
uretra. Este líquido seminal contem frutose em abundância e pequenas quantidades de outras substâncias.
Constitui cerca de 70% do esperma.
G — A uretra tem um muco proveniente das glândulas de Littré, localizadas ao longo de todo o seu
comprimento e também das glândulas de Cowper, situadas junto ao início da uretra, que lançam para a uretra
umas pequenas gotas de fluído para a lubrificar. Estas pequenas gotas, às vezes, aparecem na ponta do pénis
durante a excitação sexual antes da ejaculação e, embora não fazendo parte do esperma, podem já transportar
alguns espermatozóides.
H — O sémen ou esperma, ejaculado durante o acto sexual masculino, é formado pelos líquidos dos vasos
deferentes, das vesículas seminais, da próstata e das glândulas mucosas, sobretudo as glândulas de Cowper. O
pH médio do sémen combinado é de mais ou menos 7,5 porque a acidez do sémen de outras partes é
neutralizada pelo líquido prostático alcalino.
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I — Em média há 3 a 5 mililitros de esperma por ejaculação. Cada mililitro tem cerca de 120 milhões de
espermatozóides. Embora a concentração de espermatozóides no esperma seja variável, dependendo em parte
da frequência da ejaculação, é considerado normal haver entre 35 a 200 milhões de espermatozóides por
mililitro de esperma. Isto significa que, em média, há 400 milhões de espermatozóides em cada ejaculação. Se
o número de espermatozóides for inferior a 20 milhões é provável que a pessoa não seja fértil.
J — Existem estruturas no pénis que são responsáveis pelo mecanismo de erecção: o corpo esponjoso e os
corpos cavernosos. O corpo esponjoso é uma espécie de tubo que rodeia a uretra. Na ponta do pénis, o corpo
esponjoso alarga para se formar a glande ou a cabeça do pénis. A glande do pénis é extremamente sensível à
estimulação. Os corpos cavernosos são outros dois tubos que se situam um de cada lado do corpo esponjoso e
que possuem uma extensa rede de capilares sanguíneos, capazes de receber e reter durante algum tempo um
grande afluxo de sangue durante a excitação sexual.
L — Através duma estimulação que pode ser psíquica (um sonho, uma fantasia sexual, etc.) ou física (contacto
corporal ou masturbação) há uma reacção do cérebro e do sistema nervoso que fazem com que o sangue
chegue com mais força ao pénis, o que o leva a aumentar e ficar rígido.
M — A erecção pode acontecer por causas alheias à excitação sexual, como por exemplo, situações de medo, de
intenso exercício físico ou de bexiga cheia, como é o caso da erecção matinal. As primeiras erecções causam
sempre alguma reacção e perplexidade, especialmente quando ocorrem em situações em que temes que alguém
se possa aperceber.
N — A ejaculação, como a erecção, é desencadeada pelo sistema nervoso quando a excitação sexual atinge o
ponto crítico. A ejaculação geralmente ocorre em conjunto com o orgasmo, que corresponde às contracções
musculares súbitas que ocorrem no pico da excitação sexual e resulta numa abrupta libertação da tensão sexual
que foi sendo acumulada durante a excitação sexual. A ejaculação refere-se só à expulsão do esperma pela
ponta do pénis. Orgasmo e ejaculação não são sinónimos. Pode ocorrer ejaculação sem haver orgasmo como
acontece, por exemplo, em alguns paraplégicos.
O — A ejaculação ocorre em duas fases. A primeira fase, fase de emissão, envolve as contracções da próstata,
vesículas seminais e parte superior dos vasos deferentes. A força destas contracções impulsiona o fluído seminal
para a uretra. É neste ponto que o homem percebe que o orgasmo é inevitável, o homem sente que nada pode
evitar a ejaculação. A segunda fase, fase de expulsão, envolve a expulsão do esperma através da uretra e da
abertura uretral na ponta do pénis. Nesta fase, os músculos na base do pénis e em todo o lado contraem
ritmicamente forçando a expulsão do esperma. Esta fase é geralmente acompanhada por sensações de muito
prazer. Embora a ejaculação ocorra por reflexo, o homem pode atrasar a ejaculação mantendo o nível de
estimulação sexual abaixo do ponto crítico, "do ponto de não retorno".

Parte II

Jogo de Papéis
Questões para debate
1 — Refere o que achas que o(a) teu colega sentiu na pele do Pedro e como te sentirias tu se tivesses
representado esse papel.

2 — Comenta como achas que o(a) teu colega que fez de professor(a) desempenhou o seu papel.

3 — Descreve os três conhecimentos novos mais importantes que aprendeste com esta
actividade.



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                                   S -IVAM: I – Investigação
                                                                                                                                                        O Despertar da Maturidade Sexual

178

Grupo de Estudo 2.4 — Morfologia do sistema reprodutor feminino

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Compara o esquema do teu grupo sobre o aparelho
reprodutor feminino (actividade 0.3) com a figura 2.6A e a
figura 2.6B, respondendo às questões abaixo.

Figura 2.6A:  Aparelho
reprodutor feminino visto de
frente. Fonte: Adaptado de
www.schering.pt

Figura 2.6B: Aparelho
reprodutor feminino visto
de perfil e visão da vulva
de frente (grandes
lábios, pequenos lábios
e clitóris).
Fonte :  Adapatado  de
www.schering.pt

1 — Faz da legenda da figura 2.6 B.

2 — Indica o que faltou desenhar no teu esquema:
2.1 — na vulva;

2.2 — nas vias ou condutas genitais;

Debate no
subgrupo feminino

  Debate no
subgrupo masculino
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2.3 — outros aspectos que faltaram desenhar.

3 — Descreve qual é a constituição do sistema reprodutor feminino.

4 — Observa o tamanho e a forma  do útero, das trompas de Falópio e do ovário do teu esquema.
4.1 — Usa uma régua e regista o tamanho do útero, das trompas de Falópio e do ovário do teu
esquema.

4.2 — Usa uma régua e desenha novamente o útero, as trompas de Falópio e o ovário, aplicando os
dados seguintes.

DADO 1 — O útero é um órgão muscular oco em forma de pêra invertida, algo aplanado da frente para traz e
com fortes paredes musculosas. Está ligado às trompas de Falópio e à vagina através do colo do útero. Tem
aproximadamente 7,5 cm de comprimento e 5 cm de largura. A função do útero, que tem uma enorme
elasticidade, é poder garantir, durante uma gravidez, o desenvolvimento do feto até ao seu nascimento. Quando
não se está grávida o revestimento do interior do útero, o endométrio, passa  mensalmente por um conjunto de
transformações que culminam no aparecimento da menstruação. O colo do útero ou cervix, é uma passagem
estreita do útero para a vagina, onde existem pequeninas glândulas que todos os meses, em determinada altura,
segregam o muco cervical. Este muco lubrifica e facilita a passagem dos espermatozóides para o interior do
útero, de modo a deslizarem até às trompas para fertilizarem o óvulo (oócito de 2ª ordem).

DADO2 — As trompas do Falópio ou oviductos, são dois tubos que começam no útero, têm cerca de 10-12 cm
de comprimento e 4mm de diâmetro. A parte terminal dos tubos de Falópio é em forma de funil e termina numa
estrutura franjeada, designada Pavilhão da Trompa, destinada a receber o óvulo (oócito de 2ª ordem).
Posteriormente este mesmo óvulo desliza na direcção do útero. O interior da trompa é constituído por células com
cílios, que vibram na direcção do útero para que os óvulos (oócitos de 2ª ordem) deslizem para o seu interior.

DADO 3 — Os ovários são duas pequeninas massas em forma de amêndoa e estão localizados um de cada
lado do útero. Medem 3 cm de comprimento e 1,5 a 2 cm de largura.

DADO 4 — A vagina é um canal alongado de fortes paredes musculares, que liga o útero ao exterior do corpo,
mais propriamente à vulva. Como é muito elástica pode contrair e distender-se para que possa ocorrer o
nascimento de um bebé ou uma relação sexual. É também o canal que conduz o fluxo menstrual para o exterior.
Numa mulher que nunca teve um bebé a vagina mede cerca de 8 cm de comprimento na parede de traz e cerca
de 6 cm na da frente. A abertura da vagina está coberta por uma membrana fina, o hímen. Durante a puberdade
o hímen torna-se mais flexível e tem tipicamente perfurações que permitem que o fluxo menstrual passe.
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ESQUEMA
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Transparência 2.4 (anexo)

Figura 2.6A: Aparelho reprodutor feminino visto de frente. Fonte: Adaptado de www.schering.pt

Figura 2.6B: Aparelho reprodutor feminino visto de perfil e visão da vulva de frente (grandes lábios,
pequenos lábios e clitóris).
Fonte: Adaptado de www.schering.pt
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Cartões de Orientação para a Mesa Redonda 2.6 — Ciclo menstrual

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

1º Onde se forma o óvulo (oócito de 2ª ordem) que vai ser fecundado?

É nos ovários que se formam os oócitos de 2ª ordem que no momento da ovulação são libertados para as franjas
da trompa do Falópio. Quando o oócito de 2ª ordem é fecundado por um espermatozóide conclui, muito
rapidamente, as duas últimas fases de divisão, formando o pró-núcleo feminino que se funde com o núcleo do
espermatozóide fecundante, dando origem a um novo ser. O ovário também produz as hormonas sexuais
femininas: os estrogénios e a progesterona.

2º Qual é a estrutura do ovário?

Figura 2.7: Corte do ovário com a evolução de um dos muitos folículos presentes na zona
cortical

No ovário observam-se tês zonas distintas:
— o epitélio de revestimento(figura 2.7, A): constituído por uma única camada de células .
— a zona cortical ou córtex (figura 2.7, B): constituída por uma matriz de tecido conjuntivo, rica em conjunto de
células arredondadas de tamanho variável, os folículos. No interior dos folículos encontram-se as células que
darão origem aos óvulos. Ao processo de formação dos óvulos chama-se ovogénese.
— a zona medular (figura 2.7, C): é uma zona sem folículos e rica em vasos sanguíneos e nervos.

3º Como evoluem os folículos no ovário?

Por altura do nascimento na zona cortical do ovário existem cerca de 375 000 células capazes de darem
origem a óvulos. Cada uma dessas células, chamada oócito de 1ª ordem, encontra-se rodeada por uma camada
de células foliculares achatadas constituindo, no seu conjunto, um folículo primordial. Os folículos são as células
do ovário capazes de darem origem aos óvulos (figura 2.7, folículo 1).
Durante toda a infância os folículos primordiais não podem crescer, mas na puberdade, quando começa a ser
segregada a FSH o ovário inteiro e especialmente os folículos, no seu interior, começam a crescer.

 CARTÃO A
Possível ponto de partida: O CICLO OVÁRICO E A OVOGÉNESE OU OOGÉNESE
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Na primeira fase do crescimento dos folículos, o oócito que está no seu interior aumenta e as células
foliculares vão proliferar, dispondo-se em várias camada à volta do oócito.

As células foliculares segregam glicoproteínas que envolvem o oócito formando-se a zona pelúcida, que
o impede de estar em contacto com as células foliculares. Entretanto, as células foliculares continuam a
desenvolver-se acabando por originar a formação de camadas de células à volta do oócito, chamadas células da
granulosa. Também se desenvolvem mais camadas à volta dessas, chamadas células de teca.

Estas células de teca proliferam, são conhecidas por teca interna, e destinam-se a segregar a maior
parte das hormonas femininas- os estrogénios e a progesterona. Em redor da teca interna desenvolve-se uma
cápsula conhecida por teca externa, que se virá a tornar a cápsula do folículo em desenvolvimento. Estes
folículos denominam-se folículos secundários (figura 2.7, folículo 2).

No princípio de cada mês do ciclo sexual feminino, aproximadamente na época da menstruação, as
concentrações de FSH e LH aumentam e este aumento leva a que em 20 folículos haja um crescimento
acelerado das células da granulosa e de teca. As células da granulosa e de teca segregam um líquido que
contém alta concentração de estrogénio. A acumulação deste líquido provoca o aparecimento de uma cavidade.
Depois desta cavidade estar formada, as células da granulosa e de teca continuam a proliferar acelerando o nível
da secreção e cada um dos folículos torna-se um folículo vesicular (figura 2.7, folículo 3).

Depois de uma semana ou mais, um dos folículos começa a crescer mais que todos os outros e os
restantes iniciam um processo de involução (chamado atresia). Neste folículo, as células da granulosa e de teca
continuam a proliferar. Esta aceleração do crescimento e aumento da secreção é provocada pelo FSH, por uma
pequena quantidade de LH que sustenta o efeito estimulador da FSH e pelo estrogénio que está a ser produzido
no interior do folículo. À medida que a cavidade no folículo aumenta, as células da granulosa e de teca continuam
a desenvolver-se num pólo do folículo - é nesta massa de células que está o óvulo já transformado em oócito de
2ª ordem. Neste estádio, o folículo designa-se por folículo de Graaf ou folículo maduro (figura 2.7, folículo 4).

Este folículo secreta estrogénio em quantidade suficiente para o Hipotálamo detectar e inibir a Hipófise
de produzir mais FSH. A grande quantidade de estrogénio no interior do folículo permite-lhe continuar o seu
crescimento, no entanto a falta de FSH faz com que os folículos menos desenvolvidos deixem de crescer e
acabem por desaparecer.

Este único folículo atinge um tamanho de aproximadamente 1 a 1,5 centímetros na altura da ovulação. A
ovulação numa mulher que tem um ciclo sexual normal, de 28 dias, ocorre 14 dias antes do início da
menstruação.

O LH é necessário ao crescimento final do folículo e à ovulação. Sem o LH não haveria ovulação. Cerca
de 2 dias antes da ovulação há um aumento acentuado de LH, com um pico aproximadamente 18 horas antes da
ovulação e o FSH também aumenta, ao mesmo tempo, passando quase para o dobro. Os dois actuam em
conjunto produzindo um rápido intumescimento do folículo, pouco antes da ovulação. O LH age sobre as células
da granulosa e de teca, transformando-as em células luteínicas, que começam a produzir menos estrogénio e
iniciam a produção de progesterona. Neste ambiente ocorre o ovulação.

No momento da ovulação a superfície do folículo rebenta libertando o oócito de 2ª ordem e as células
foliculares que lhe estão aderentes. Em algumas mulheres esta ruptura pode provocar uma ligeira sensação de
desconforto abdominal ou até uma breve dor localizada no ovário.

4º Como se forma o corpo amarelo?
(Fase luteínica do ciclo ovárico)

Durante as horas que se seguem à libertação do óvulo, as células da granulosa e de teca sofrem uma
rápida alteração físico-química, isto é, estas células tornam-se muito maiores, há à sua volta um grande
crescimento de vasos sanguíneos e desenvolvem inclusões lipídicas que lhes dão uma cor amarelada da qual
deriva o termo lúteo (amarelo), por isso chama-se a este processo luteinização e à massa celular corpo lúteo ou
corpo amarelo. O corpo amarelo secreta progesterona e estrogéneo.

Na mulher normal, o corpo amarelo cresce até 1,5 cm atingindo esta fase 7 a 8 dias após a ovulação.
Depois começa a involuir e perde a sua função secretora e as suas características lipídicas. Aproximadamente 12
dias após a ovulação, transforma-se no chamado corpo albicans que, durante as poucas semanas seguintes será
substituído por tecido conjuntivo.

Se houver uma gravidez o corpo amarelo manter-se-á activo até ao 4º ou 5º mês de gravidez, porque
depois disso, a sua função passa a ser assegurada totalmente pela placenta.

5º Como se forma o óvulo?
(Oogénese ou ovogénese)

Chama-se ovogénese ao processo de transformação das células germinais do ovário, as oogónias, em
gâmetas femininos. Este processo compreende três fases:
1ª Fase — Fase de multiplicação: no ovário do embrião, antes do nascimento, as células germinais do ovário
dividem-se, por mitoses sucessivas, originando mais de 6 milhões de oogónias em apenas algumas semanas;
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2ª Fase — Fase de crescimento: as oogónias diferenciam-se em oócitos 1ª ordem (com 2n cromossomas)
havendo a acumulação de reservas que assegurarão, depois da fecundação, os primeiros dias de
desenvolvimento embrionário;
3ª Fase — Meiose ou fase de maturação: cada oócito de primeira ordem sofre meiose originando o gâmeta
feminino.

Figura 2.8: Oogénese.

A meiose ocorre da seguinte forma:
Oócito primário (2n) — na 1ª divisão da meiose (célula 1) os cromossomas no núcleo tornam-se cada vez mais
grossos e curtos, espessos e coráveis. Cada cromossoma está constituído por dois cromatídeos unidos pelo
centrómero. Depois, os cromossomas homólogos organizam-se com um cromossoma voltado para cada pólo da
célula (célula 2). Em seguida, os cromossomas migram para pólos opostos e dá-se a divisão celular originando o
oócito de 2ª ordem (n cromossomas) (célula 4) e o primeiro glóbulo polar (n cromossomas) (célula 3).

Primeiro glóbulo polar (n) — os cromossomas organizam-se no plano equatorial da célula (célula 5) e cada
cromatídeo migra para um pólo oposto da célula, acabando por ocorrer a divisão e formando 2 glóbulos polares
secundários (células 7).

Oócito de 2ª ordem (n) — os cromossomas organizam-se com cada cromatídeo voltado para pólos diferentes da
célula (célula 6), depois, ocorre a divisão celular sendo produzido um óvulo maduro (célula 8) e o terceiro glóbulo
polar secundário (célula 9)

6º Em que consiste o ciclo ovárico?

Cada ciclo ovárico dura em média 28 dias e é constituído por duas partes:
Fase folicular — Cerca de 20 folículos vesiculares começam a desenvolver-se e com o tempo acabam por
degenerar amadurecerendo geralmente apenas um folículo. Esta fase de duração variável (12 a 17 dias) termina
com a ovulação que, numa mulher que tem um ciclo sexual normal, de 28 dias, ocorre 14 dias antes do início da
menstruação.
Fase luteínica — Ocorre na sequência da anterior, quando se dá a transformação do resto do folículo após a
ovulação. Durante as horas que se seguem à libertação do óvulo, as células da granulosa e de teca sofrem uma
rápida alteração físico-química, isto é, estas células tornam-se muito maiores, há à sua volta um grande
crescimento de vasos sanguíneos e desenvolvem inclusões lipídicas que lhes dão uma cor amarelada da qual
deriva o termo lúteo (amarelo), por isso chama-se a este processo luteinização e à massa celular corpo lúteo ou
corpo amarelo. O corpo amarelo secreta progesterona e estrogéneo. Na mulher normal, o corpo amarelo cresce
até 1,5 cm atingindo esta fase 7 a 8 dias após a ovulação. Depois começa a involuir e perde a sua função
secretora e as suas características lipídicas. Aproximadamente 12 dias após a ovulação, transforma-se no
chamado corpo albicans que, durante as poucas semanas seguintes será substituído por tecido conjuntivo.

Se houver uma gravidez o corpo amarelo manter-se-á activo até ao 4º ou 5º mês de gravidez, porque
depois disso, a sua função passa a ser assegurada totalmente pela placenta.
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1º Qual é a estrutura do útero?

Figura 2.9: Esquema de um corte do útero. Fonte: www.schering.pt
O útero é constituído por:
Colo do útero ou cervix — É uma passagem estreita do útero para a vagina, onde existem pequeninas

glândulas que todos os meses, em determinada altura, segregam o muco cervical. Este muco lubrifica e facilita a
passagem dos espermatozóides para o interior do útero, de modo a deslizarem até às trompas para fertilizarem o
óvulo (oócito de 2ª ordem).

Útero — É um órgão muscular oco em forma de pêra invertida, algo aplanado da frente para traz e com
fortes paredes musculosas. Está ligado às trompas de Falópio e à vagina através do colo do útero. Tem
aproximadamente 7,5 cm de comprimento e 5 cm de largura. A função do útero, que tem uma enorme
elasticidade, é poder garantir, durante uma gravidez, o desenvolvimento do feto até ao seu nascimento.

Endométrio — É a camada mais interna do útero. Quando não se está grávida o revestimento do interior
do útero, o endométrio, passa mensalmente por um conjunto de transformações que culminam no aparecimento
da menstruação. Quando ocorre a fecundação não se dá a menstruação e o endométrio continua a preparar-se
para poder alojar o embrião, nidação.

Miométrio — É a camada mais externa do útero. É constituída por tecido muscular que se dilata de
forma progressiva durante os nove meses de gravidez. No momento do parto são as contracções do miométrio
que causam a expulsão do bebé para o exterior, através da vagina.

Trompas do Falópio ou oviductos ou trompas uterinas — são dois tubos que começam no útero, têm
cerca de 10-12 cm de comprimento e 4mm de diâmetro. A parte terminal dos tubos de Falópio é em forma de funil
e termina numa estrutura franjeada, designada Pavilhão da Trompa, destinada a receber o óvulo (oócito de 2ª
ordem). Posteriormente este mesmo óvulo desliza na direcção do útero. O interior da trompa é constituído por
células com cílios, que vibram na direcção do útero para que os óvulos (oócitos de 2ª ordem) deslizem para o seu
interior.

2º Em que consiste o ciclo uterino ou do endométrio e a MENSTRUAÇÃO?

Figura 2.10: O ciclo uterino ou do endométrio. Fonte: Adaptado de www.schering.pt

CARTÃO B
Possível ponto de partida: O CICLO UTERINO OU CICLO DO ENDOMÉTRIO E A MENSTRUAÇÃO
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Fase proliferativa (fase estrogénica) do útero ou fase de regeneração — No início de cada ciclo sexual, a
maior parte do endométrio está descamada pelo processo de menstruação, abrangendo a perda completa do
epitélio e do estrato submucoso e a perda da maior parte do estrato vascular. Depois da menstruação permanece
apenas uma camada delgada do endométrio.

Sob a influência do estrogénio, secretado em quantidades crescentes pelo ovário, durante a primeira
fase do ciclo ovárico, as células do estroma e as células epiteliais do endométrio proliferam rapidamente. A
superfície do endométrio volta a ficar com epitélio dentro de 3 a 7 dias depois do início da menstruação. Até à
ovulação, 14º dia, o endométrio aumenta muito de espessura, aumentando o número de células do estroma e o
crescimento progressivo das glândulas do endométrio e dos seus vasos sanguíneos. Na ocasião da ovulação, o
endométrio atinge uma espessura aproximada de 2 a 3 mm.

Fase secretora (fase progestacional) — Durante a última metade do cilo sexual, do 14º ao 28º dias, a
progesterona e os estrogénios são secretados em grandes quantidades pelo corpo lúteo. O estrogénio provoca
uma proliferação adicional das células do endométrio, enquanto a progesterona leva a um considerável
intumescimento e desenvolvimento da secreção do endométrio. As glândulas aumentam e secretam pequenas
quantidades de líquido endometrial. Também aumenta o citoplasma das células do estroma e os depósitos de
lípidos e glicogénio no seu interior. A vascularização do endométrio também aumenta. Durante esta fase, a
espessura do endométrio atinge aproximadamente o dobro, de modo que no final do ciclo sexual a sua espessura
é de 4 a 6 mm. O objectivo destas alterações do endométrio é produzir um útero altamente secretor contendo
grandes quantidades de reservas nutritivas que possam propiciar condições adequadas para a implantação de
um óvulo fertilizado. O endométrio engrossa e torna-se esponjoso, preparando-se para a nidação.

MENSTRUAÇÃO
Aproximadamente 2 dias antes de terminar o ciclo sexual os estrogénios e a progesterona diminuem

abruptamente e segue-se a menstruação. O efeito inicial é a diminuição da estimulação das células do
endométrio por estas hormonas, acompanhado por uma involução rápida do próprio endométrio. Durante o tempo
que antecede o início da menstruação, os vasos sanguíneos começam a degenerar e gradualmente as camadas
do endométrio degeneram e separam-se do útero e, aproximadamente 48 horas após o início da menstruação
todas as camadas superficiais do endométrio descamaram. O tecido descamado e o sangue na cavidade uterina
iniciam as contracções do útero, que são responsáveis pela expulsão do seu conteúdo, e ocorre a menstruação.
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Figura 2.7: Corte do ovário com a evolução de um dos muitos folículos presentes na zona cortical

Figura 2.8: Oogénese.

 CARTÃO A
Possível ponto de partida: O CICLO OVÁRICO E A OVOGÉNESE OU OOGÉNESE

Transparências 2.6
(anexo)
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Figura 2.9: Esquema de um corte do útero. Fonte: Adaptado de www.schering.pt

Figura 2.10: O ciclo uterino ou do endométrio. Fonte: www.schering.pt

CARTÃO B
Possível ponto de partida: O CICLO UTERINO OU CICLO DO ENDOMÉTRIO E A
MENSTRUAÇÃO





Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

189

Grupo de Estudo 2.7 — Calendário menstrual e reconhecimento do
ciclo de fertilidade

 O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

A figura abaixo ilustra o que se passa com uma mulher que
tem um ciclo menstrual de 28 dias (figura 2.11). Compara
atentamente o esquema com uma das Cartas Menstruais
anónimas feitas na tua turma, respondendo às questões
abaixo.

Figura 2.11: Ciclo menstrual
(Legenda: Me — menstruação;
AM — dias secos ou ausência
de muco; MF — dias com muco
fértil; MI — dias com muco
infértil).

1 — Indica qual é na Carta Menstrual anónima da tua colega:

1.1— a duração do ciclo menstrual _____________ 1.3— o número de dias secos e/ou de muco
cervical infértil ____________

1.2— o número de dias de humidade vaginal e/ou de
muco cervical fértil _____________

1.4— o dia provável da ovulação
_____________

2 — Assinala na Carta menstrual:
2.1 — os dias de duração da fase folicular;

2.2 — os dias de duração da fase luteínica.

7 — Descreve quais são as mudanças emocionais e físicas que caracterizam o Tensão Pré-Mestrual
(TPM).

8 — Discute quais são as vantagens de conhecermos a nossa Carta Menstrual.

Me 1

AM 5

   Me 4

Me 3

Me 2

AM 6

AM 7

  MF8

 MF 9

  MF 10

  MF 11

MF
12

MF
13

      MF
      14MI

15

AM
16

AM
17

18 AM

19 AM

20 AM

21 AM

22 AM

23 AM

24 AM

25 AM

26 AM

27
AM

28
AM

Ovulação

Fase
folicularFase

luteínica

Fase de
proliferação
(regeneração do
endométrio)

Fase secretora

Menstruação

MI
Muco cervical infértil

MF
Muco cervical fértil

Debate no
subgrupo feminino

  Debate no
subgrupo masculino
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Grupo de Investigação 2.8 — Como lidar com a menstruação: Nutrir
bem o corpo e praticar exercício físico

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I - Debate

Uma boa alimentação protege-te das doenças e das infecções e dá-te
energia para o dia-a-dia. Observa a figura abaixo que ilustra uma
alimentação equilibrada.

11 — Recorda o significado deste diagrama (figura
2.13) e explica por que razão actualmente se
opta pela utilização da “Pirâmide da Alimentação
Equi l ibrada” (consul ta,  por exemplo,
www.minerva.uevora.pt/netdays99/alimentos).

.

Figura 2.13: Roda dos alimentos.
Fonte: 9ºC, Escola EB2,3 de Ribeira do Neiva, 2004

2 — Descreve como foram as tuas refeições durante o dia de ontem.

3 — Explica se, na tua opinião, fizeste uma alimentação equilibrada.

4 — Descreve o que gostarias mais de comer durante o dia de amanhã para teres uma alimentação
saudável.

Debate em
subgrupo
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Parte II - Ginásio

EXERCITAR O CORPO: COMO FAZER... EXERCÍCIOS PARA CÓLICAS MENSTRUAIS
Alguns exercícios físicos reduzem a dor em muitas raparigas. Experimenta-

os.

   1 — Coloca os braços na posição da figura e levanta a cabeça e o peito até o teu

corpo estar levantado do chão. Depois, usando os braços, levanta mais o

tronco até as tuas costas ficarem em arco. Repete várias vezes.

   2 — Deita-te sobre o estômago, agarra os tornozelos com as duas mãos e puxa-

os para a nuca. Balança-te para a frente e para trás. Repete várias vezes.

   3 — Deita-te sobre o estômago em cima duma mesa, como na figura. Coloca as

mãos no chão, à tua frente, dobra os joelhos e coloca os tornozelos nas

nádegas. Movimenta as tuas pernas de novo, num movimento contínuo e

suave. Podes fazer o exercício gradualmente aproximadamente durante

cinco minutos.

Figura 2.14: Exercícios
físicos para cólicas
menstruais.
Fonte: www.femalelife.com
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Tempestade de Ideias numa História em Cadeia 2.9 — Verificação de
conhecimentos: Fisiologia do sistema reprodutor

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Título:

Personagens:
 Professor(a) .....(dizer o nome)
 Rita
 João
 Pedro
 Joana
 Isabel
 José
Situação de partida:
—Rita: Eu gostava de saber algumas coisas práticas relacionadas com o sistema reprodutor feminino.
Eu sei que já falei sobre isso na escola várias vezes, mas ainda tenho alguma dúvidas. Como é que
eu sei em que altura do mês é que posso engravidar?

—Professor(a)...: Para isso tens de compreender primeiro como funcionam os ovários (ciclo ovárico)
até libertar o "óvulo" e como é que o útero se prepara para uma possível gravidez (ciclo uterino).

—

—

Tempestade
de ideias:
História em
Cadeia
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Questionário e Grupo de Investigação 3.1 — Investigar o que penso
sobre mim próprio e o que acho que os outros pensam

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Completa, individual e anonimamente, o questionário seguinte e coloca-o na caixa
de recolha. O objectivo é que reflictas sobre o que pensas sobre ti próprio. Nunca
ninguém irá saber que a resposta é tua, por isso, deves tentar ser o mais sincero
possível contigo próprio.

QUESTIONÁRIO
O que penso sobre mim próprio e o que acho que os outros pensam

Data de nascimento: _____ / _____________/ _____                                    Sexo: Masculino  Feminino 
I

Indica, por favor, quais são na tua opinião e na opinião dos outros as  tuas características pessoais
indicando, com uma X o teu grau de acordo ou desacordo com as seguintes características:

Eu considero-me Acho que os outros me consideram
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1 — Inteligente
2 — Sincero(a)
3 — Apaixonado(a)
4 — Seguro(a)
5 — Adequado(a)
6 — Delicado(a)
7 — Atraente
8 — Ofensivo(a)
9 — Profundo(a)
10 — Educado(a)
11 — Inofensivo(a)
12 — Com carácter
13 — Amigo(a)
14 — Honesto(a)
15 — Superior
16 — Ponderado(a)
17 — Simpático(a)
18 — Pensativo(a)
19 — Flexível
20 — Com espírito aberto
21 — Sociável
Fonte: Vilaça (1994). Conhecimento e atitudes dos adolescentes face à SIDA: Educação para a Saúde nas escolas Secundárias. Braga: Universidade do Minho (tese de Mestrado não publicada).

II
Fonte: Adapatado de McKay, Fanning (2002). Autoestima: Evaluación y mejora. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, S. A..

1 — Escreve o maior número possível de palavras ou frases que mostram como tu és em cada uma das áreas
seguintes.

A — Como te relacionas com os outros
Descreve os teus dotes e fraquezas nas relações com os amigos, a família e os colegas de escola/ trabalho, no namoro, nas
relações íntimas e na forma como te relacionas com estranhos em diferentes contextos sociais.

Individualmente
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B — Personalidade
Descreve as características da tua personalidade que gostas mais e as que gostas menos.

C — Rendimento na escola
Descreve o que gostas mais na escola e o que gostas menos e a forma como enfrentas as principais tarefas na escola.

D — Execução das tarefas do dia-a-dia
Podes descrever como cuidas de ti em áreas como higiene, saúde, manutenção do teu ambiente, preparação de alimentos,
cuidar de irmãos ou filhos e qualquer outra forma de cuidado das necessidades pessoais ou familiares.

E — Como costumas pensar
Descreve quais são e como resolves geralmente os teus problemas e conflitos em família, na escola ou com os amigos; qual é
a tua capacidade de aprender e criar; o que pensas sobre a tua cultura geral; quais são as áreas em que tens conhecimentos
especiais ou formação particular, etc.

F — Sexualidade
Descreve como te sentes como pessoa na tua sexualidade, por exemplo, o que gostas mais e menos por ser homem/ mulher,
em que situações  te sentes inibido(a) ou com à-vontade no namoro/com a pessoa de quem gostas, como te sentes em relação
à menstruação (mulheres)/ sonhos húmidos (rapazes), o que sentes em relação à masturbação, etc..

2— Volta atrás e coloca:
(+) nas coisas que gostas em ti; (-) nas coisas que não gostas em ti e que gostarias de mudar;
(*) nas coisas que os outros gostam em ti; (º) nas coisas que os outros não gostam em ti.
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Registo das Minhas Qualidades 3.3 — Registo sobre o que os
colegas vêem de bom na minha forma de ser

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

CHAMO-ME:____________________________________ A minha data de nascimento é ___/ _____/ ___

O QUE OS COLEGAS VÊEM DE BOM NA MINHA FORMA DE SER:
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Papel de Carta 3.3 — Carta para um colega

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

(frente da carta)

NOME:________________________________________________ Data de nascimento é ___/ _____/ ___

CARTA PARA UM COLEGA
A carta deve ser breve, começada com uma saudação e deve referir: os comportamentos positivos que observou
nesse colega; as suas qualidades pessoais mais relevantes; as características físicas mais positivas que acha
que ele(a) possui; o interesse maior que acha que o colega tem; a profissão que acha que ele deverá vir a ter
explicando porquê; a pessoa com quem acha que ele se identifica. No fim da carta o seu autor deve despedir-se
e colocar o seu nome bem legível.
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 (verso da carta)

RESPOSTA
A carta deve ser breve, começada com uma saudação e deve referir as suas impressões sobre a carta que
recebeu e um agradecimento ao colega que a enviou. No fim da carta o seu autor deve despedir-se e colocar o
seu nome bem legível.

NOME:______________________________________ Data de nascimento: ____/ ___________/ ____
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Diário 3.4 — Eu sou um espelho positivo de mim próprio

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

DIÁRIO
Escreve durante 8 dias, se possível quando estás sozinho, em
momentos de silêncio e concentrado. Conta a(s)  boa(s)
acção(ões) que realizaste durante o dia, dizendo o que fizeste,
onde a(s) fizeste e quando a(s) fizeste.

Meu querido Diário
1 de Janeiro de 2005

Meu querido Diário
1 de Janeiro de 2005
Hoje …



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                                   S -IVAM: I – Investigação
                                                                                                                                                        O Despertar da Maturidade Sexual

202

Teatralização e Grupo de Investigação 3.5 — Treino da
Assertividade: Conhecermo-nos um pouco melhor a nós mesmos

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

 Parte A

Debate
1 — Lê atentamente os exemplos abaixo que reflectem
boas, razoáveis e más habilidades sociais.

Situação 1
Tu — Desculpa Pedro, pegaste no meu livro de Matemática? Não o encontro em
lado nenhum.
Amigo — Peguei sim! Espero que não te tenha incomodado, precisei dele para
fazer um problema.
Tu — De acordo, está bem que o leves emprestado, mas por favor, pede-mo antes.
Assim não pensava que o tinha perdido.
Amigo— De acordo, é que estava com pressa.

Esta é uma boa resposta assertiva, porque: evitas que o teu amigo se zangue; provavelmente ele
vai devolver-te o livro; isto vai evitar que volte a repetir-se o mesmo problema, porque agora o teu
amigo sabe que queres que te peça o livro antes de pegar nele.

Situação 2
Tu — Caramba! Gostava de encontrar o meu livro de Matemática. Espero que
ninguém tenha pegado nele.
Amigo — Oh! Fui eu que peguei nele, pensei que não te importarias.
Tu — Valha-me Deus! Pensava que o tinha perdido.
Amigo — Não te preocupes, tenho-o eu.

Esta é uma resposta passiva e menos desejável, porque: não disseste realmente o que querias
dizer; pode ser que, no futuro, o teu amigo volte a fazer o mesmo porque não percebeu que este
comportamento te aborrecia; pode ser que não te devolva o livro.

Situação 3
Tu— Muito bem! Cacei-te a roubar-me o livro de Matemática!
Amigo— Estás a dizer isso a sério? Só peguei nele emprestado.
Tu— Seguro de ti (sarcasticamente), obrigado por mo pedires!
Amigo— Toma! Fica com o teu livro velho.

Esta é uma resposta agressiva, porque: não disseste o que realmente querias dizer; pode ser
que no fim o teu amigo fique zangado contigo e que actue da mesma maneira; podes perder um
amigo, porque o atacaste verbalmente e o envergonhaste.

2— Em grupo, faz uma lista de situações que os elementos do grupo já viveram que mostram:
2.1— Respostas assertivas;

2.2— Respostas passivas;

2.3— Respostas agressivas.

Debate em subgrupo

Fonte: Larry, Sugai, Wood, Kazdin
(1987). Las habilidades sociales en
la infancia.  Evaluación y
tratamiento. Barcelona: Ediciones
Martínez Roca, S. A.
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Parte B

Teatralização: DAR E RECEBER ELOGIOS E CUMPRIMENTOS

 SITUAÇÃO 1
Numa festa alguém te diz: "Acho que és muito simpático".

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 SITUAÇÃO 2
Conheces uma rapariga/ rapaz na escola com quem simpatizaste muito. Diz-lhe isso e ouve a sua
resposta.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 SITUAÇÃO 3
Um teu colega tira uma boa nota a Biologia no fim de período. Cumprimenta-o e ouve a sua resposta.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 SITUAÇÃO 4
Ajudas uma senhora de idade a atravessar a rua. Ela agradece-te e tu respondes.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 SITUAÇÃO 5
Explicas a um amigo uma matéria de Matemática que ele não percebia. Ele agradece e tu respondes.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Parte E
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Teatralização: PEDIDOS DIFÍCEIS

 SITUAÇÃO 1
Pedes aos teus pais para ir à discoteca com o(a) teu(tua) namorado(a).Eles hesitam em aceitar. Tu
argumentas.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 SITUAÇÃO 2
Pedes namoro a um(a) rapariga/ rapaz. Ele (a) hesita. Tu argumentas.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 SITUAÇÃO 3
Queres pedir namoro a um(a) rapaz(rapariga). Ele (a) reage agressivamente. Tu argumentas.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 SITUAÇÃO 4
Queres começar a ter relações sexuais. Ela (ele) recusa. Tu argumentas.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 SITUAÇÃO 5
Pedes aos teus pais para ir acampar com os teus colegas da turma. Eles hesitam. Tu argumentas.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Grupo de Estudo 4.1 — Como se desencadeiam as mudanças
sexuais

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Debate I

1 — Cada célula do nosso corpo é constituída por um conjunto de
cromossomas (cariótipo) que é característico da espécie humana. A figura
2.15 A e B representam o cariótipo de um homem e de uma mulher.

 Figura A       Figura B
Figura 2.15: Cariótipo de um homem e de uma mulher.

1.2— Indica qual é o cariótipo que pertence:
1.2.1— a um homem___________

1.2.1 — a uma mulher__________

1.2— Os óvulos (gâmetas femininos) e os espermatozóides (gâmetas masculinos) só têm um
cromossoma de cada par de cromossomas das outras células do corpo (células somáticas).
1.3.1 — Explica por que razão os gâmetas só podem ter metade dos cromossomas das células
somáticas.

1.3.2 — Explica, com base nos dados anteriores, se é o espermatozóide ou o óvulo que determina o
sexo do bebé.

Debate II

O sexo genético fica então definido no momento da fecundação. Depois da fecundação o
zigoto divide-se repetidamente e, após algumas semanas, a célula inicial está dividida em biliões de
células, formando-se rapidamente os órgãos rudimentares no embrião humano. No início da
diferenciação dos órgãos este embrião, excepto no seu programa genético, não apresenta diferenças
do ponto de vista sexual. A figura 2.16 (A- vista frontal; B - vista lateral) mostra os órgãos sexuais
internos num estado indiferenciado, até 5-6 semanas depois da concepção.

Figura 2.16: Vista frontal (figura A) e lateral (figura B) do estádio indiferenciado da diferenciação
sexual interna do feto, com aproximadamente 6 a 7 semanas de desenvolvimento.

Fonte figura da 9A: Rathus, Nevid, Fichner, Rhatus (1993). Human Sexuality in a World of Diversity. USA: Allyn and Bacon A division
of Simon & Schuster, Inc.; Fonte da figura 9B: Masters, Johnson, Kolodny (1992). Human Sexuality. USA: HarperCollins Publishers )

1

2

3

Recto

Tubérculo
genital

Bexiga

Única abertura
externa

Debate em
subgrupo

1.1— Explica qual é a diferença entre os
dois cariótipos.
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2.1— Compara as figuras 2.16 A e B e responde às questões seguintes.
2.1.1—Faz a legenda da figura 2.16 B.

2.1.2— Indica o que prevês que vai acontecer à localização das gónadas indiferencias se evoluírem
para testículos.

2.1.3 — Indica o que prevês que vai acontecer ao ducto de Wolff se o embrião for uma menina.

2.2 — As figuras 2.17 e 2.18 mostram o desenvolvimento dos órgãos sexuais internos de dois fetos,
um masculino e de um feminino com aproximadamente 14 semanas (fig. 2.17A e 2.18A) e 40
semanas (figuras 2.17B e 2.18B). Compara a figura 2.17 e a 2.18 para responderes às questões
seguintes.

Figuras 2.17 e 2.18: Vista lateral da
diferenciação sexual interna do feto,
com aproximadamente 6 a 7
semanas de desenvolvimento.

Fonte: Masters, Johnson, Kolodny (1992).
Human Sexuality. USA: HarperCollins
Publishers Inc..

2.2.1— Pela 8ª semana depois da concepção, no feto masculino, os recém-formados testículos
começam a segregar as hormonas sexuais masculinas: os androgénios. Uma dessas hormonas é a
testosterona que estimula o desenvolvimento do ducto de Wolff. A diferenciação sexual interna
feminina não depende de hormonas. As gónadas femininas começam o seu desenvolvimento mais
tarde que as gónadas masculinas. Os folículos que originarão os óvulos só aparecem por volta da 10ª
semana após a concepção. Os ovários começam a formar-se por volta da 11º, 12º semanas.
Faz a legenda das figuras 2.17B e 2.18B.

2.2.2— Explica qual das figuras corresponde à diferenciação sexual interna do feto feminino.

Fig. 2.18 A: Aproximadamente 14
semanas

Fig. 2.18 B: Aproximadamente 40
semanas
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Fig.2.17 A: Aproximadamente 14 semanas

Ovário
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Abertura vaginal
Lábio

Fig. 2.17 B: Aproximadamente 40
semanas
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2.3— A figura 2.19 mostra o desenvolvimento dos órgãos sexuais externos de dois fetos a partir de
um estádio indiferenciado com aproximadamente 5 a 6 semanas após a concepção.

Figura 2.19: Desenvolvimento dos órgãos sexuais externos. Adaptado de Rathus, Nevid, Fichner, Rhatus
(1993). Human Sexuality in a World of Diversity. USA: Allyn and Bacon A division of Simon & Schuster, Inc.

2.3.1 — No feto masculino, da 6ª para a 8ª semanas, os androgénios estimulam o desenvolvimento
de pregas que crescem juntas formando o corpo cilíndrico do pénis. O tubérculo genital torna-se a
glande do pénis. Analisa a figura 2.19 e completa o quadro abaixo para comparares os órgãos que
têm a mesma origem no embrião.
Mulher Homem
Glande do clítoris
Corpo do clítoris
Cobertura do clítoris
Lábios maiores
Lábios menores
Ovários (figuras 10A e 11A)
Gândulas de Bartholin Glândulas de Cowper

ANTES DA 6ª SEMANA ( INDIFERENCIADO)

Tubérculo
genital

Área da glande

Sulco uretral

Prega uretral

Reforço lateral

Tubérculo anal

Abertura anal

12ª SEMANA (COMPLETAMENTE DESENVOLVIDOS)

Ânus (tecido perineal
incluindo o esfíncter externo)

Rafe perineal

Escroto

Rafe penoescrotal

Corpo do pénis

Glande do pénis

Prepúcio

Abertura uretralGlande Local da futura origem do prepúcio

Prega uretral
Sulco urogenital
Reforço lateral (será abertura do pénis ou clitóris)

Inchaço labial escrotal (será o lábio maior
ou o escroto)

Parte da prega uretral

Tubérculo anal
Ânus

7ª PARA A 8ª SEMANA

RAPAZ

Abertura do clitóris

Prepúcio

Glande do clitóris
Abertura da uretra

Pequenos lábios
Grandes lábios

Rafe perineal
Vagina

Ânus (tecido perineal
incluindo o esfíncter
externo)

RAPARIGA

12ª SEMANAS (COMPLETAMENTE DESENVOLVIDOS)

Glande
Local da futura origem do prepúcio

Prega uretral

Reforço lateral (será abertura do pénis ou clitóris)
Sulco urogenital

Inchaço labial escrotal (será o lábio maior
ou o escroto)

Parte da prega uretral

Tubérculo anal
Ânus

7ª PARA A 8ª SEMANAS
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Debate III

As hormonas no sangue do feto também afectam o desenvolvimento do cérebro e da membrana
pituitária. Lê atentamente o texto seguinte e constrói um "mapa de conceitos" que represente o efeito
das hormonas pré-natais na diferenciação do cérebro no homem e na mulher.

 MAPA DE CONCEITOS SOBRE O EFEITO DAS HORMONAS PRÉ-NATAIS NA DIFERENCIAÇÃO DO
CÉREBRO NO HOMEM E NA MULHER

Para construíres o Mapa de Conceitos segue as seguintes regras:
1º — Faz um círculo à volta das palavras que designam conceitos e sublinha as palavras que indicam ligações
entre os conceitos.
2º — Escolhe o conceito mais geral e coloca-o no cimo.
3º — Dispõe os outros conceitos, sucessivamente, de cima para baixo de forma a que os conceitos mais gerais e
inclusivos fiquem sempre por cima dos mais específicos.
4º — Liga os conceitos por linhas directas e escreve, por cima das linhas, a relação que existe entre os conceitos
ligados.
5º — Estabelece as possíveis ligações cruzadas.
6º — Lê o mapa de cima para baixo e verifica se ele está correcto.

Texto
O cérebro, como os órgãos genitais, também tem diferenciação pré-natal. Os cientistas acreditam
que esta diferenciação sexual do hipotálamo ocorre provavelmente durante o segundo trimestre
do desenvolvimento do feto.
No feto masculino, pela 8ª semana depois da concepção, os recém-formados testículos começam
a segregar as hormonas sexuais masculinas: os androgénios. Uma dessas hormonas é a
testosterona pré-natal, que ao circular no sangue faz com que as células no hipotálamo se
tornem insensíveis à hormona sexual feminina, o estrogénio.
No feto feminino, na ausência de testosterona, o hipotálamo desenvolve sensibilidade ao
estrogénio. A sensibilidade ao estrogénio é importante na regulação do ciclo menstrual da
mulher a partir puberdade.
O hipotálamo detecta baixos níveis de estrogénio no sangue no fim de cada ciclo e inicia um
novo ciclo estimulando a hipófise a segregar FSH e LH.
A FSH, por sua vez, estimula o amadurecimento de folículos imaturos no ovário que produzem
estrogénio. Como resultado, as raparigas têm a produção de hormonas sexuais ciclicamente,
enquanto os rapazes têm aproximadamente um nível de produção constante de hormonas
sexuais. Isto é, a fertilidade feminina é cíclica, enquanto a fertilidade masculina é constante.
Os efeitos das hormonas pré-natais no cérebro também podem influenciar mais tarde os modelos
de comportamento, incluindo o comportamento sexual e a agressividade, mas a natureza exacta
deste efeitos permanece incerta.

Mapa de Conceitos "Efeito das hormonas pré-natais na diferenciação do cérebro no homem e na mulher"
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Transparências 4.1 (anexo)

         
Figura 2.15 A Figura 2.15 B
Figura 2.15: Cariótipo de um homem e de uma mulher.

1

2

3

Recto

Tubérculo
genital

Bexiga

Única abertura
externa

Figura 2.16: Vista frontal (figura A) e lateral (figura B) do estádio indiferenciado da diferenciação
sexual interna do feto, com aproximadamente 6 a 7 semanas de desenvolvimento.

Fonte figura da 9A: Rathus, Nevid, Fichner, Rhatus (1993). Human Sexuality in a World of Diversity. USA: Allyn and Bacon A division
of Simon & Schuster, Inc.; Fonte da figura 9B: Masters, Johnson, Kolodny (1992). Human Sexuality. USA: HarperCollins Publishers )
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Figuras 2.17 e 2.18: Vista lateral da diferenciação sexual interna do feto, com aproximadamente 6
a 7 semanas de desenvolvimento.
Fonte: Masters, Johnson, Kolodny (1992). Human Sexuality. USA: HarperCollins Publishers Inc..



Fig. 2.18 A: Aproximadamente 14
semanas

Fig. 2.18 B: Aproximadamente 40
semanas
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ANTES DA 6ª SEMANA ( INDIFERENCIADO)
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Figura 2.19: Desenvolvimento dos órgãos sexuais externos.
Adaptado de Rathus, Nevid, Fichner, Rhatus (1993). Human Sexuality in a World of Diversity. USA: Allyn and Bacon A
division of Simon & Schuster, Inc.
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Jogo de Papéis 4.3 — Estereótipos, discriminação de género e
sexismo

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

Jogo de Papéis —  Situação de partida para as raparigas
Personagens
— Pedro                           — Joana                     — Paula e Manuel                            — Francisco e Conceição
— Ana e Fernando           — Júlia e André

Situação de partida para as raparigas
A Joana e o Pedro vivem juntos num andar há aproximadamente 12 anos. Têm 3 filhos, o Eduardo de 12 anos, a
Marta de 10 e o Henrique que só tem um ano. Vocês juntaram-se para jantar em casa da Joana e do Pedro.
Vocês são vários casais que já se conhecem há anos. Quando acabaste de jantar, seguindo um velho costume e
para dizerem que fizeram algo, os homens foram à cozinha preparar o café. Todas as mulheres ficaram na sala
de jantar, seguindo também um velho costume, para falar das suas coisas.
A Joana explica às suas amigas o que faz no dia-a-dia.

A Joana levanta-se às 7 horas sem despertador, porque o Henrique começa a chorar pontualmente a essa hora.
Procura a roupa das crianças, muda o mais pequeno e veste-o. A Marta levanta-se e acende o fogão.
Às oito horas a Joana já fez tudo isto: as crianças estão arranjadas e vestidas, as camas feitas e o pequeno
almoço preparado. Enquanto vai tomar banho, o Pedro e os meninos tomam o pequeno almoço. A Marta dá a
papa ao Henrique e fica na mesa. Saem juntos de casa às 8.30 horas. A Joana leva o Henrique a casa da sua
avó e acompanha as crianças à escola. Na escola apanha o autocarro para o trabalho. Tem tudo sincronizado e
chega sempre justamente antes de tocar a sirene da fábrica, pois trabalha numa cadeia de produção. Depois das
8 horas de trabalho sai a "voar" para não perder o autocarro. Tem que chegar à escola, pegar nos meninos,
passar por casa da avó para pegar no Henrique e fazer as compras do dia seguinte. O ordenado da Joana é
10% mais baixo que o dos seus colegas homens que fazem um trabalho igual ao seu, ao seu lado.
Quando ela e os meninos chegam a casa, o Pedro já tem chegado. A Joana começa a preparar a ceia. Ao
mesmo tempo que cozinha aproveita para dar rapidamente banho ao Henrique. A mãe e a filha põem a mesa. A
Marta acaba de dar o biberão ao bebé e quando o vê meio adormecido leva-o para a cama e canta uma canção
para acabar de o adormecer. O jantar já está a fumegar na mesa e a Marta senta-se exactamente quando a sua
família começa a jantar.
Às 9.30 h da noite as crianças estão na cama. A Joana põe o avental e lava os pratos. Enquanto ela passa a
ferro, o Pedro procura na programação de hoje de um semanário quais são os filmes que se podem ver esta
noite. Não há nenhum bom, mas há um concurso muito divertido.
A Joana cai rendida no sofá e encosta a cabeça no ombro do Pedro. Dorme durante o concurso. À meia noite,
quando acaba, os concorrentes dizem estupidamente adeus à câmara. Apagam a televisão e vão para a cama. A
Joana, meio a dormir, suspira:"Esperemos que o Henrique não acorde e me deixe dormir hoje".

Agora, cinco rapazes e cinco raparigas farão os papéis de Joana e Pedro e dos seus amigos e amigas.
Leiam atentamente os papéis que vos foram atribuídos e preparem o argumento para representar a
seguinte situação:
Já é hora de tomar o café. Os homens escutaram a descrição do Pedro e as mulheres a da Joana. Os
cinco casais voltam a encontrar-se na sala. Cada um de vocês tem uma maneira diferente de viver e
entender a vida, por isso, dareis a vossa opinião em relação aos diversos temas.
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Jogo de Papéis — Situação de partida para os rapazes

Personagens
— Pedro                              — Joana                 — Paula e Manuel               — Francisco e Conceição
— Ana e Fernando              — Júlia e André

Situação de partida para os rapazes
A Joana e o Pedro vivem juntos num andar há aproximadamente 12 anos. Têm 3 filhos, o Eduardo de 12 anos, a
Marta de 10 e o Henrique que só tem um ano. Vocês juntaram-se para jantar em casa da Joana e do Pedro.
Vocês são vários casais que já se conhecem há anos. Quando acabaste de jantar, seguindo um velho costume e
para dizerem que fizeram algo, os homens foram à cozinha preparar o café. Todas as mulheres ficaram na sala
de jantar, seguindo também um velho costume, para falar das suas coisas.
O Pedro explica aos seus amigos o que faz no dia-a-dia.

Acorda às 7.30 h, pois é impossível continuar a dormir com o movimento que existe em casa todas as manhãs.
Levanta-se, diz bons dias aos seus filhos e vai tomar banho. Toma o pequeno almoço enquanto dá uma olhadela
ao telejornal da primeira hora. Sai de casa com toda a família às 8.30h. O Pedro é um homem de ideias fixas, dá
um beijo bem forte a todos e diz sempre o mesmo ao Eduardo: "Anda, rapaz, estuda muito, que tens que ser um
homem de proveito" e à Marta diz "Porta-te bem".
O Pedro pega no carro para ir trabalhar. Trabalha numa oficina, onde começa a trabalhar pontualmente às 9.00 h
e termina às 5.00 h em ponto. É raro o dia em que ao acabar o dia de trabalho não vá tomar uma cerveijita com
os amigos.
Chega a casa às 7.00h, um pouco antes da Joana e dos meninos. Está cansado do trabalho e assim que tira a
roupa e se põe cómodo, senta-se no sofá a ver um pouco de televisão, enquanto toma um refresco e espera pela
família. Pensa "Espero que o Eduardo hoje chegue a horas. Seria uma lástima se perdesse o jogo tão bom que
dão hoje na televisão.
Depois do jantar, o Pedro dá um beijo bem forte de boas noites aos seus filhos e pensa "Que pena que se tenha
acabado o jogo! Vou ver se passam algum filme bom esta noite!". Olha para a programação numa revista,
enquanto a Joana acaba de passar a ferro, não há nenhum filme interessante. Decide "veremos este concurso
tão divertido." À meia noite quando acaba o concurso o Pedro e a Joana vão-se deitar.

Agora, cinco rapazes e cinco raparigas farão os papéis de Joana e Pedro e dos seus amigos e amigas.
Leiam atentamente os papéis que vos foram atribuídos e preparem o argumento para representar a
seguinte situação:
Já é hora de tomar o café. Os homens escutaram a descrição do Pedro e as mulheres a da Joana. Os
cinco casais voltam a encontrar-se na sala. Cada um de vocês tem uma maneira diferente de viver e
entender a vida, por isso, dareis a vossa opinião em relação aos diversos temas.
Fonte: Domingo, Espinet, Font, Manuel (1996). Cuerpo, Sexualidad y Reproducción. Barcelona: Almadraba Editorial

Jogo de Papéis — Paula e Manuel

Personagens: Paula e Manuel
Sois 5 anos mais jovens que o Pedro e a Joana, viveis juntos há 4 anos. Não estais casados e tendes uma filha
de 2 anos. Tendes trabalhos diferentes. Compartilhais todos os trabalhos de casa. Não entendeis como é que a
Joana tem que assumir este papel e para vós é muito claro que o Pedro se aproveita da situação, mas que ela é
tão "culpada" como ele.

Elaborem um argumento para discutir à hora do café sobre:
— Exemplos do dia-a-dia do que fazeis em casa;
— Como se deve educar os filhos;
— Os papéis dos homens e das mulheres na sociedade e na família.

Fonte: Domingo, Espinet, Font, Manuel (1996). Cuerpo, Sexualidad y Reproducción. Barcelona: Almadraba Editorial
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Jogo de Papéis — Francisco e Conceição

   Personagens: Francisco e Conceição
Estais casados pela Igreja. Tendes 5 filhos. O Francisco é gerente de uma empresa familiar e a Conceição deixou
o seu trabalho ao casar-se para dedicar-se aos filhos e ao trabalho de casa. O Francisco já tem bastantes
responsabilidades para, ainda por cima, ter de se ocupar das tarefas domésticas.
Acreditais que a situação da Joana e do Pedro é normal e que é bom que continuem assim. É necessário que no
dia de amanhã a Marta seja uma boa mãe e que encontre um marido trabalhador como o Francisco.

Elaborem um argumento para discutir à hora do café sobre:
— Exemplos do dia-a-dia do que fazeis em casa;
— Como se deve educar os filhos;
— Os papéis dos homens e das mulheres na sociedade e na família.

Fonte: Domingo, Espinet, Font, Manuel (1996). Cuerpo, Sexualidad y Reproducción. Barcelona: Almadraba Editorial

Jogo de Papéis — Ana e Fernando

   Personagens: Ana e Fernando
Viveis juntos há dois anos. Achais que a história da Joana e do Pedro é incrível. Na vossa casa tudo funciona de
um modo tão diferente... O Fernando ocupa-se de tudo, faz as camas, lava os pratos, passa a ferro, faz as
compras, etc.. Decidiste que se algum dia tivésseis um filho, o Fernando ocupar-se-ia dele. Já basta disso, das
mulheres carregarem com o trabalho que os homens podem fazer igual ou melhor. A situação do Pedro e Joana
é insustentável. Os filhos estão a receber um modelo machista e isso irá prejudicá-los.

Elaborem um argumento para discutir à hora do café sobre:
— Exemplos do dia-a-dia do que fazeis em casa;
— Como se deve educar os filhos;
— Os papéis dos homens e das mulheres na sociedade e na família.

Fonte: Domingo, Espinet, Font, Manuel (1996). Cuerpo, Sexualidad y Reproducción. Barcelona: Almadraba Editorial

Jogo de Papéis — Júlia e André

   Personagens: Júlia e André
Sois da mesma idade que o Pedro e a Joana, casaste pelo civil e tendes um filho e uma filha. Compreendeis os
problemas da Joana. O Pedro teria que colaborar um pouquito mais, isto é abusar. Algumas vezes teria que levar
os filhos à escola, lavar os pratos, etc.. Trabalhais em empregos diferentes. Compartilhais algumas tarefas de
casa, mas a Júlia dedica muitas mais horas aos filhos e à casa. Não entendeis porque é que a Joana tem que
carregar com tudo, o Pedro teria que mudar e ajudá-la.

Elaborem um argumento para discutir à hora do café sobre:
— Exemplos do dia-a-dia do que fazeis em casa;
— Como se deve educar os filhos;
— Os papéis dos homens e das mulheres na sociedade e na família.
Fonte: Domingo, Espinet, Font, Manuel (1996). Cuerpo, Sexualidad y Reproducción. Barcelona: Almadraba Editorial
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Parte II

I    Jogo de Papéis
Questões para debate
1— Refere o que achas que os(a) teus colegas sentiram na pele do Pedro e da Joana e como te sentirias tu se
tivesses representado esses papéis.

2— Indica as características das várias personagens que consideraste femininas e masculinas. Explica, porque
que é que listaste essas características e se as características são positivas ou negativas.

3— Refere os papéis que os homens e as mulheres retratados desempenham na sociedade e na família.

4—Indica como é que os personagens acham que se deve educar os filhos. Explica, quais dessas formas de
educar os filhos consideras positivas ou negativas.

5 — O sexismo são os julgamentos prévios de que uma pessoa por causa do sexo a que pertence possui
características negativas. Essas características negativas são assumidas para desqualificar a pessoa de certas
vocações ou impedi-la de as realizar adequadamente nesse trabalho ou em algumas situações sociais. Descreve
as situações que durante o diálogo dos personagens mostram atitudes sexistas.
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Parte III

Manuel

FRANCISCO

CONCEIÇÃO

PAULA
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FERNANDO

ANA

JÚLIA

ANDRÉ
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Jogo de Papéis 4.5 — Transexualidade: desordem na identidade de
género

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

   SIMULAÇÃO DE UM DEBATE TELEVISIVO
Personagens
— João (Moderador)                                                — Regina (Médica)                — Filipe (Psicólogo)
— Rosa e Francisco (casal entrevistado)                — Isabel e Pedro (casal entrevistado)

Situação de partida
Um canal de televisão decidiu fazer um debate sobre a transexualidade, porque numa entrevista de
rua tinham percebido que as pessoas confundem os transexuais com os hermafroditas, os
travestis e os homossexuais! "Grande falta de informação", pensaram, "O melhor é convidarmos
alguns especialistas para discutirem o assunto e dois casais dos que entrevistamos, um que seja a
favor da aceitação dos transexuais na comunidade e outro que seja contra.

Agora sete colegas farão o papel do moderador, do médico, do psicólogo, da Rosa e do
Francisco e da Isabel e do Pedro. Leiam atentamente os papéis que vos foram atribuídos e
preparem o argumento para representar a seguinte situação:
Já todos foram maquilhados na televisão, os holofotes acenderam, as câmaras estão a postos e o
debate vai começar. O moderador do debate, que é um(a) famoso(a) jornalista, apresenta os seus
convidados e coloca um crachá no seu peito, com o seu nome e profissão, bem visíveis e começa o
debate introduzindo o tema. Cada um de vocês tem uma maneira diferente de viver e entender a vida,
por isso, dareis a vossa opinião em relação aos diversos temas.

   SIMULAÇÃO DE UM DEBATE TELEVISIVO
Personagem: João (Moderador)

Foste responsável pelas entrevistas de rua e pela interpretação dos
resultados. Foste a este site às ideias iniciais dos alunos no tema
"Sexualidades e Educação Sexual", às questões "O que é ser
homossexual", "O que é um transexual" e "O que é um travesti" para
preparar gráficos que mostras aos convidados.
Na verdade, percebeste que as pessoas confundem tudo e não conhecem o
verdadeiro significado do que é ser transexual, hermafrodita, travesti ou
homossexual!
A tua preocupação durante o debate é fazer perguntas à médica e ao psicólogo para deixar bem claro
o que é a transexualidade. Também procuras que o casal convidado Rosa e Francisco deixem bem
claro os diferentes conceitos que as pessoas confundem e mostrem que a discriminação não faz
sentido. As tuas perguntas são muito claras e colocas várias vezes em confronto o casal que
discrimina as pessoas que são diferentes, Isabel e Pedro, com o casal que, porque está melhor
informado, não os discrimina. Incentivas a Isabel e o Pedro a fazerem perguntas para ficarem bem
esclarecidos e no final do debate tens a preocupação de lhes perguntar se continuam a discriminar
quem é diferente.
Durante o debate, pegando nas palavras dos vários intervenientes, deixas bem claro os vários
conceitos, para o público que está a assistir ao programa ficar bem esclarecido.

Elabora um argumento para o debate televisivo que permita aos convidados tornarem claro
para a assistência:
—O que é a transexualidade;
—As diferenças entre os transexuais, os hermafroditas, os travestis e os homossexuais;
—Exemplos do dia-a-dia que mostram essas diferenças;
—Se se deve educar os filhos para aceitarem essas diferenças e como é possível fazê-lo;
—Os papéis dos transexuais, dos hermafroditas, dos travestis e dos homossexuais na sociedade e
na família.
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   SIMULAÇÃO DE UM DEBATE TELEVISIVO
Personagem: Regina (Médica)

Estás muito segura do teu conhecimento sobre a transexualidade, tens
uma postura simpáticas e és assertiva quando informas ou fazes
perguntas. Esperas que te façam perguntas, mas se não fizerem pedes a
palavra e vais explicando o que está relacionado com a medicina. Com
esse objectivo até arranjaste algumas imagens para mostrar. A tua
preocupação é explicar os factos a seguir referidos.

Explicas que o termo transexualidade surgiu em 1923 com Magnus Hirschfeld, embora esta desordem
já tenha sido referida anteriormente, em 1877, por Krafft - Ebing como Metamorphosis Sexualis
Paranoica.
A primeira pessoa a deixar de ser homem através de uma cirurgia e a passar a ter órgãos sexuais
femininos foi George Jorgensen em 1953, na Dinamarca, que se passou a chamar Christine
Jorgensen. Foi o desenvolvimento da tecnologia médica ao longo do século XX que tornou possível
mudar o sexo de alguém que tenha um sentimento intenso e persistente de pertença a um género que
não corresponde ao sexo com que nasceu. A cirurgia para um novo género não pode implantar o
sistema reprodutor interno do sexo oposto. No entanto, origina uma semelhança com os genitais
externos típicos do sexo oposto. Isto pode ser feito mais facilmente de uma transexual homem para
mulher do que de uma mulher para um homem. Depois destas operações, as pessoas podem
participar em actividades sexuais e até mesmo atingir o orgasmo, mas não podem conceber ou ter
filhos. Como a cirurgia é irreversível os profissionais de saúde fazem avaliações cuidadosas para
determinar se a pessoa que procura a mudança de sexo é capaz de tomar essa decisão e se pesou
convenientemente as consequências futuras. Geralmente pedem que o transexual viva abertamente
como um membro do sexo oposto por um período experimental, de pelo menos um ano, antes da
cirurgia. Os profissionais de saúde recusam-se a fazer a cirurgia se pensam que os pacientes estão a
tentar mudar sem terem pensado cuidadosamente nas consequências ou por causa de uma
desordem psicológica. Quando a decisão é tomada começa um tratamento hormonal. Os transexuais
homem que passam a mulher recebem estrogénios que leva ao desenvolvimento das características
sexuais secundárias femininas. Isto provoca depósitos de gordura nos seios e ancas, suaviza a pele e
inibe o crescimento da barba. Os transexuais que passam de mulher para homem recebem
androgénios que promovem o desenvolvimento das características sexuais masculinas. A voz fica
mais grossa, o pêlo começa a distribuir-se de acordo com o modelo masculino, os músculos alargam
e perdem-se os depósitos de gordura nos seios e anca. O clítoris também se pode tornar mais
saliente.
A cirurgia para transformar o homem em mulher geralmente tem mais sucesso. Primeiro são
removidos o pénis e os testículos. O tecido do pénis é transformado numa vagina artificial, por isso, as
terminações dos nervos sensitivos darão sensações sexuais. A forma do pénis moldada é usada para
manter a vagina distendida durante a cura.
Nos transexuais mulheres que mudam para homem os órgãos sexuais internos (ovários, trompas do
Falópio e útero) são removidos juntamente com o resto do tecido gordo dos seios. Os mamilos são
movidos para os manter na altura certa do dorso. A uretra é reorientada para o clítoris aumentado ou
são construídos um pénis artificial e escroto a partir de tecido do abdómen, do lábio ou do períneo
através de uma série de operações. Embora o pénis artificial não seja rígido ou fique erecto
naturalmente, uma variedade de métodos, incluindo implantes pode ser usado para permitir que o
pénis artificial se aproxime de uma erecção.

Elabora um argumento para o debate televisivo que permita aos convidados tornarem claro
para a assistência:
—O que é a transexualidade;
—As diferenças entre os transexuais, os hermafroditas, os travestis e os homossexuais;
—Exemplos do dia-a-dia que mostram essas diferenças;
—Se se deve educar os filhos para aceitarem essas diferenças e como é possível fazê-lo;
—Os papéis dos transexuais, dos hermafroditas, dos travestis e dos homossexuais na sociedade e
na família.
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   SIMULAÇÃO DE UM DEBATE TELEVISIVO
Personagem: Filipe (Psicólogo)

Tens um ar muito activo e és muito expressivo. A tua principal preocupação
é explicar na transexualidade o que está relacionado com a psicologia.
Esperas que te façam perguntas, mas se não fizerem tu pedes a palavra.

Os transexuais têm um sentimento de profundo desconforto com o seu
sexo anatómico. Eles desejam livrar-se até das suas características
sexuais primárias (os seus genitais externos e os órgãos sexuais internos) e
viver livremente como membros do sexo oposto.
Um homem transexual percebe-se a si próprio como uma mulher que, por uma fatalidade, nasceu com
o equipamento genital errado.
Os transexuais geralmente mostram preferências do sexo oposto nas brincadeiras e roupas na
infância. Muitos descrevem que sentem pertencer ao outro sexo desde as suas recordações mais
afastadas. Apenas poucos estavam conscientes dos seus sentimentos transexuais antes da
adolescência. Os homens transexuais recordam que quando eram crianças preferiam brincar com
bonecas, usar roupas franzidas e não gostavam de jogos turbulentos. As mulheres transexuais
geralmente descrevem-se como crianças que não gostavam de vestidos e preferiam vestir-se como os
rapazes. Também preferiam jogos de rapazes e fazê-los com os rapazes.
A transição da adolescência é particularmente difícil para os transexuais, pois vêem o seu corpo a
mudar da maneira que não gostam. As mulheres transexuais detestam o início da menstruação e o
desenvolvimento dos seios.
O modelo de atracção sexual não parece ser de importância central. Alguns transexuais são
"assexuais" , descrevem nunca ter tido sentimentos sexuais muito fortes. Outros sentem-se atraídos
por membros do seu próprio sexo anatómico, mas têm pouca probabilidade de se ver a si próprios
como homossexuais, na sua perspectiva os seus namorados(as) são membros do sexo oposto.
Outros ainda sentem-se atraídos por membros do sexo biológico oposto.
A transexualidade não pode ser confundida com a homossexualidade. Os homossexuais sentem-se
eroticamente atraídos por membros do seu próprio sexo mas percebem a sua identidade de género
como consistente com o seu sexo anatómico, por isso, nunca queriam ver os seus genitais trocados.

As perspectivas teóricas não têm mostrado claramente a natureza e as causas da emergência da
transexualidade. Segundo as teorias psicanalíticas, nas relações no início da infância os homens
transexuais podem ter tido "mães com ligações muito apertadas" e "pais hostis afastados", pais que
estão ausentes ou desinteressados, o que pode ter intensificado a identificação com a mãe ao ponto
de uma inversão da identidade de género. As raparigas com mães fracas e incapazes e pais fortes e
másculos, podem identificar-se com os seus pais e rejeitar a sua própria identidade feminina. Este
padrão familiar, no entanto, não existiu em muitos transexuais.
Os transexuais também podem ter sido influenciados pelas quantidades de hormonas durante o
desenvolvimento pré-natal. O cérebro pode ter sido influenciado numa direcção contrária à do
desenvolvimento dos genitais, embora ainda não existam evidências com humanos de que isto possa
acontecer

Elabora um argumento para o debate televisivo que permita aos convidados tornarem claro para a
assistência:
—O que é a transexualidade;
—As diferenças entre os transexuais, os hermafroditas, os travestis e os homossexuais;
—Exemplos do dia-a-dia que mostram essas diferenças;
—Se se deve educar os filhos para aceitarem essas diferenças e como é possível fazê-lo;
—Os papéis dos transexuais, dos hermafroditas, dos travestis e dos homossexuais na sociedade e
na família.
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   SIMULAÇÃO DE UM DEBATE TELEVISIVO
Personagem: Rosa e Francisco (casal entrevistado)

Fostes entrevistados na rua por um jornalista que vos convidou a
participar num programa de televisão. Durante a entrevista
deixaste os dois bem claro que sabias bem o que era ser
transexual, hermafrodita, travesti ou homossexual! A vossa
primeira preocupação durante o debate é mostrar que a
discriminação não faz sentido. A segunda preocupação é deixar
bem claro os vários conceitos, para o público que está a assistir ao
programa ficar bem esclarecido:
—Transexuais: São pessoas que têm uma desordem na identidade de género que consiste em se
sentirem presas num corpo do sexo errado. Sentem que pertencem a um género que não
corresponde ao seu sexo e, por isso, muitas vezes vestem-se e comportam-se de acordo com o que é
socialmente adequado para o sexo oposto ao seu. Muitos decidem fazer alterações corporais e até
operações para a mudança de sexo.
—Hermafroditas: São pessoas que possuem ao mesmo tempo tecido ovárico e testicular. Os erros
hormonais durante o desenvolvimento pré-natal é que produzem estes vários defeitos congénitos.
—Pseudohermafroditas: São pessoas que possuem as gónadas de um sexo, mas os órgãos
genitais externos são ambíguos ou tipicamente do sexo oposto. Actualmente são todos designados
hermafroditas.
—Travestis: são pessoas que usam vestuário e acessórios característicos do sexo oposto, com o
objectivo de obterem excitação ou prazer sexual.
—Homossexuais: São indivíduos que têm uma preferência amorosa e sexual por pessoas do mesmo
sexo.

Elabora um argumento para o debate televisivo que permita aos convidados tornarem claro
para a assistência:
—O que é a transexualidade;
—As diferenças entre os transexuais, os hermafroditas, os travestis e os homossexuais;
—Exemplos do dia-a-dia que mostram essas diferenças;
—Se se deve educar os filhos para aceitarem essas diferenças e como é possível fazê-lo;
—Os papéis dos transexuais, dos hermafroditas, dos travestis e dos homossexuais na sociedade e
na família.

   SIMULAÇÃO DE UM DEBATE TELEVISIVO
Personagem: Isabel e Pedro (casal entrevistado)

Fostes entrevistados na rua por um jornalista que vos convidou a
participar num programa de televisão. Durante a entrevista deixaste os
dois bem claro que não sabieis bem o que era ser transexual,
hermafrodita, travesti ou homossexual! A vossa primeira preocupação
durante o debate é mostrar que essas pessoas devem ser marginalizadas
e discriminadas pela sociedade. A segunda preocupação é, já que estão
no programa, ficar então a saber verdadeiramente o significa ser "aquilo
que lhes perguntaram na entrevista". No fim da entrevista decidem se vão
ou não continuar a discriminar essas pessoas.

Elabora um argumento para o debate televisivo que permita aos convidados tornarem claro
para a assistência:
—O que é a transexualidade;
—As diferenças entre os transexuais, os hermafroditas, os travestis e os homossexuais;
—Exemplos do dia-a-dia que mostram essas diferenças;
—Se se deve educar os filhos para aceitarem essas diferenças e como é possível fazê-lo;
—Os papéis dos transexuais, dos hermafroditas, dos travestis e dos homossexuais na sociedade e
na família.



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                                   S -IVAM: I – Investigação
                                                                                                                                                        O Despertar da Maturidade Sexual

222

Parte II

   SIMULAÇÃO DE UM DEBATE TELEVISIVO
Questões para debate
1— Indica como pensas que a médica e o psicólogo desempenharam os seus papéis, uma vez que o
objectivo principal era clarificarem o que é a transexualidade, e faz uma síntese das principais ideias
que surgiram no debate televisivo sobre o que é a transexualidade.

2— Refere as ideias que surgiram no debate para clarificar as diferenças entre os transexuais, os
hermafroditas, os travestis e os homossexuais.

3— Explica se os personagens acham que se deve educar os filhos para aceitarem essas diferenças
e como disseram que é possível fazê-lo. Explica, quais dessas formas de educar os filhos consideras
positivas ou negativas.

4— Refere os papéis desempenhados na sociedade e na família pelos transexuais, hermafroditas,
travestis e homossexuais referidos no debate.

5— Refere o que achas que os(a) teus colegas sentiram na pele do casal que discrimina as pessoas
diferentes (Isabel e Pedro) e do casal que não discrimina (Rosa e Francisco) e como te sentirias tu se
tivesses representado esses papéis. Lista todos os argumentos que foram apresentados para
discriminar e todos os contra-argumentos para não discriminar.



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

223

Parte III

JOÃO
MODERADOR

REGINA
MÉDICA

FILIPE
PSICÓLOGO

ROSA

FRANCISCO

ISABEL

PEDRO
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Guião de Análise dos Meios de Comunicação 5.1 — Modelos de
beleza e estereótipos de género

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

GUIÃO DE ANÁLISE DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
MODELOS DE BELEZA E ESTEREÓTIPOS DE GÉNERO

1— Que imagem corporal (tipo de beleza) e traços de personalidade (por exemplo, delicadeza, estado
de espírito, autoritarismo/ submissão, etc.) têm os homens e as mulheres?

2— Qual é o papel que desempenham os homens e as mulheres na família? (Assinala no quadro
abaixo o número de vezes que observaste cada uma das situações)

Trabalho ou actividade Pai Mãe Filho Filha
Subir as bainhas às roupas, costurar
Lavar a roupa
Passar a ferro
Comprar roupa
Comprar comida
Cozinhar
Lavar a loiça
Pôr a mesa
Fazer as camas
Mudar as lâmpadas ou fazer pequenos arranjos
Conduzir
Lavar o carro
Levar o carro à garagem
Ler o jornal
Ver programas informativos
Ver concursos televisivos
Ver programas científicos
Ouvir música
Ler livros
Ler revistas do coração
Ajudar os filhos nos trabalhos da escola
Assistir a reuniões na escola
Fazer desporto
(...)
|

Individualmente Debate em subgrupo
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Guião de Análise da Publicidade 5.3 — Como é que a menstruação é
utilizada na publicidade

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

GUIÃO DE ANÁLISE
COMO É QUE A MENSTRUAÇÃO É UTILIZADA NA PUBLICIDADE

1— Qual é a percentagem de anúncios que se relaciona:
1.1— Com a venda de pensos higiénicos;
1.2— Com a venda de tampões;
1.3— Com a venda de medicamentos para a Tensão Pré-mentrual;
1.4— Com o ensino de estratégias saudáveis para lidar com a Tensão Pré-menstrual, como por
exemplo, fazer uma alimentação saudável, exercício físico, diminuir o stress, consultar um médico,
etc.

2—Os anúncios mostram quais são as vantagens  para as mulheres pelo facto de terem
menstruação? Que vantagens são mostradas?

3— Quais são as desvantagens para as mulheres, mostradas nos anúncios, pelo facto estarem
menstruadas?

4— Segundo os anúncios, como é que essas desvantagens podem ser eliminadas?

5—Qual é a imagem corporal (tipo de beleza) e traços de personalidade (por exemplo, delicadeza,
estado de espírito, autoritarismo/ submissão, etc.) das mulheres que utilizam os pensos higiénicos ou
os tampões que estão a ser publicitados?

Individualmente Debate em subgrupo
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Questionário/ Entrevista 6 — O que pensa a comunidade sobre o
despertar da maturidade sexual

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

QUESTIONÁRIO/ ENTREVISTA

ALGUMAS QUESTÕES QUE PODERÃO SER INCLUÍDAS

Data de nascimento: ____/ ___________/ ____

Sexo:  Masculino  Feminino

Habilitação Académica: _______________________________________________

Grau de escolaridade: _______________________________________________

1 — Quais são os conhecimentos, atitudes, valores e comportamentos, de grupos específicos da
sociedade, sobre as mudanças que ocorrem na puberdade; o que pensam e sentem sobre os sonhos
húmidos; os mitos e as concepções erradas sobre a menstruação; os modelos de beleza e os
estereótipos de género.

2 — Qual é o suporte que existe na comunidade para a saúde sexual e reprodutiva dos jovens? Por
exemplo:

(1) — Nas Farmácias:
— quais são os tampões e pensos higiénicos que existem, quanto custam, quem os compra, que
tipo de perguntas fazem para os escolher, se normalmente aconselham alguma marca e porquê;
— se as pessoas recorrem à farmácia para aliviar as dores menstruais, que tipo de perguntas
fazem, o que costumam tomar, se levam receita médica, etc.

(2) — No Centro de Saúde e/ou Instituto Português da Juventude:
—  quando é que os jovens procuram o médico para consultas de saúde sexual e reprodutiva;
—   como decorrem as consultas;
—   o que é necessário para fazer uma consulta de saúde sexual e reprodutiva, que autorizações

necessitam, quanto pagam, etc.

3 — Quais são os conhecimentos, atitudes, valores e comportamentos das mulheres sobre a
menstruação; como procuram resolver a tensão pré-menstrual (TPM), por exemplo, se comem ou
deixam de comer alguma coisa especial durante a menstruação, se mudam algum hábito porque
estão menstruadas; e o que aconselham as raparigas jovens a fazer, etc.
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III — Visões / Objectivos a atingir 

Tempestade de Ideias 1 — Desenvolver visões

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

I — Síntese dos problemas reais encontrados

1 — Quais foram os problemas reais, do dia-a-dia, que fomos descobrindo, durante a investigação do
tema?

2 — Qual é o problema que deverá ser trabalhado?

3 — Porque é que esse problema é importante para nós?

4 — Quais são os efeitos (as suas consequências), para nós e para os outros, agora e no futuro?

5 — Porque é que esse problema existe?

II — Visões
1 — O que é que gostávamos que acontecesse para não surgir esse problema no futuro? (que
alternativas se podem imaginar)

2 — O que acontece nos outros países e culturas?

3 — O que é que gostávamos mais que acontecesse (que alternativas preferimos) e porquê?

Debate em subgrupo

Tempestade
de ideias em
“Post-it”

Tempestade de Ideias em“Post-it”
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IV — Acção e Mudança    

Grupo de Investigação e Assembleia de Turma/ Escola 1 — Realizar
Acções, Mudar e Promover a Mudança

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Acção e Mudança

1 — Que mudanças dentro de nós próprios, na turma, na escola e na sociedade nos trarão para mais
perto das visões?

2 — O que é que teremos que fazer para que aconteçam essas mudanças? (planos de acção)

3 — Que barreiras/ dificuldades nos podem impedir de desenvolver essas acções?

4 — Que barreiras podem impedir as acções de resultarem em mudança e atingir as nossas visões?

5 — Que acção vamos iniciar e porquê?

6 — Como vamos planear a acção?

7 — Como vamos avaliar se essa acção originou mudanças?

Debate em subgrupo



N Ú C L E O

T E M Á T I C O

3

Amor, Intimidade, Comunicação e
Comportamento Sexual
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Núcleo temático 3: Amor, Intimidade, Comunicação e
Comportamento Sexual

Í N D I C E — Metodologia para o Aluno/ Grupo Líder

I— Ideias iniciais sobre o Tema / Problema
0 — Ideias iniciais sobre a atracção, o amor, a intimidade, a comunicação e o

comportamento sexual ________________________________________________
0.1 — O que é para mim a atracção, o amor, a intimidade, a comunicação e o

comportamento sexual ________________________________________________
0.2 — Atracção pessoal ___________________________________________________

II — Investigação
1 — Atracção, paixão e amor: a visão afectiva da sexualidade? ____________________

1.1 — Pessoas atraentes: Factores que determinam a atracção interpessoal _________
1.2 — Amizade, paixão, sedução e namoro  ___________________________________

1.3 — Desejo sexual, atracção e paixão ______________________________________
1.4 — Identificação de pressupostos  ________________________________________

1.5 — Orientação do desejo sexual _________________________________________
1.6 — O que é o amor ____________________________________________________

2— Relações, intimidade e comunicação: Competências de comunicação que podem
melhorar as relações _________________________________________________

2.1 — Intimidade e relações íntimas _________________________________________
2.2 — Intimidade nas mensagens de amor ou de amizade________________________

2.3 — Como fazer críticas assertivas _________________________________________
2.4 — Como pedir favores _________________________________________________

2.5 — Perguntar porquê ___________________________________________________
2.6 — Defender os seus direitos ____________________________________________

2.7 — Empatia __________________________________________________________
2.8 — Recusar ou “dizer não” ______________________________________________

2.9 — Habilidades sociais não verbais _______________________________________
3 — Comportamento sexual humano: Como se configura e expressa o desejo e a

resposta sexual humana ______________________________________________
3.1 — Origem da motivação sexual: Identidade, papel e atracção sexual e os vínculos de

natureza sexual e social dos animais _____________________________________
3.2 — Prazer e desejo sexual ______________________________________________

3.3 — Orientação do desejo sexual __________________________________________
3.4 — Resposta sexual humana ____________________________________________

3.5 — Saúde sexual no par ________________________________________________
3.6 — Problemas sexuais no par: disfunções sexuais ____________________________

3.7 — Variações sexuais atípicas: Parafilias ___________________________________
3.8 — Assédio sexual ____________________________________________________

3.9 — Abuso sexual de menores ____________________________________________
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3.10 — Conhecimento sobre o abuso sexual de menores ________________________

4 — Amor, intimidade, comunicação e comportamento sexual nos meios de
comunicação ______________________________________________________

4.1 — Consultas de sexualidade… __________________________________________

4.2 — Programas televisivos sobre a sexualidade… ____________________________
4.3 — Análise comparativa entre vários países dos programas televisivos e “consultas”

sobre a sexualidade em revistas e sites da Internet ________________________
5 — O que pensa a comunidade sobre o amor, a intimidade, a comunicação e o

comportamento sexual _______________________________________________

III — Visões / Objectivos a atingir
1 — Desenvolver visões ___________________________________________________

IV — Acção e Mudança
1 — Realizar acções, mudar e promover a mudança ____________________________
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276
276
278

279

280

281
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Í N D I C E — Material para os Alunos/ Porta-voz do Grupo…

I— Ideias iniciais sobre o Tema / Problema
0 — Ideias iniciais sobre a atracção, o amor, a intimidade, a comunicação e o

comportamento sexual
0.1 — O que é para mim a atracção, o amor, a intimidade, a comunicação e o

comportamento sexual
0.2 — Atracção pessoal

Questionário 0.2 __________________________________________________
II — Investigação

1 — Atracção, paixão e amor: a visão afectiva da sexualidade?

1.1 — Pessoas atraentes: Factores que determinam a atracção interpessoal
Grupo de investigação 1.1 __________________________________________

1.2 — Amizade, paixão, sedução e namoro
Grupo de investigação 1.2 __________________________________________

1.3 — Desejo sexual, atracção e paixão
Teatralização e grupo de investigação 1.3 ______________________________

1.4 — Identificação de pressupostos
Estudo de caso 1.4 ________________________________________________

1.5 — Orientação do desejo sexual
Grupo de investigação 1.5 __________________________________________

1.6 — O que é o amor
Questionário e grupo de investigação 1.6 _______________________________

2— Relações, intimidade e comunicação: Competências de comunicação que podem
melhorar as relações

2.1 — Intimidade e relações íntimas
História em cadeia e grupo de investigação _____________________________

2.2 — Intimidade nas mensagens de amor ou de amizade
Grupo de investigação 2.2 __________________________________________

2.3 — Como fazer críticas assertivas
Teatralização e grupo de investigação 2.3 ______________________________

2.4 — Como pedir favores
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Teatralização e grupo de investigação 2.4 ______________________________
2.5 — Perguntar porquê

Teatralização e grupo de investigação 2.5 ______________________________
2.6 — Defender os seus direitos

Teatralização e grupo de investigação 2.6 ______________________________
2.7 — Empatia

Teatralização e grupo de investigação 2.7 ______________________________
2.8 — Recusar ou “dizer não”

Teatralização e grupo de investigação 2.8 ______________________________
2.9 — Habilidades sociais não verbais

Teatralização e grupo de investigação 2.9 ______________________________
3 — Comportamento sexual humano: Como se configura e expressa o desejo e a

resposta sexual humana
3.1 — Origem da motivação sexual: Identidade, papel e atracção sexual e os vínculos

de natureza sexual e social dos animais
Grupo de investigação e produção de um filme ou reportagem 3.1 ___________

3.2 — Prazer e desejo sexual
Grupo de investigação 3.2 __________________________________________

3.3 — Orientação do desejo sexual
Jogo de papéis 3.3 ________________________________________________

3.4 — Resposta sexual humana
Cartão de orientação para ensinar 3.4 _________________________________
Transparências 3.4 ________________________________________________
Grupo de investigação 3.4 __________________________________________

3.5 — Saúde sexual no par
Grupo de investigação 3.5 __________________________________________

3.6 — Problemas sexuais no par: disfunções sexuais
Aprender em conjunto 3.6 ___________________________________________

3.7 — Variações sexuais atípicas: Parafilias
Aprender em conjunto 3.7 ___________________________________________

3.8 — Assédio sexual
Criar estudos de caso 3.8 ___________________________________________

3.9 — Abuso sexual de menores
Criar estudos de caso 3.9 ___________________________________________

3.10 — Conhecimento sobre o abuso sexual de menores
Questionário e grupo de investigação 3.10 ______________________________

4 — Amor, intimidade, comunicação e comportamento sexual nos meios de
comunicação

4.1 — Consultas de sexualidade…
Guião de análise dos mass media e grupo de investigação 4.1 ______________

4.2 — Programas televisivos sobre a sexualidade…
Entrevista e grupo de investigação 4.2 _________________________________

4.3 — Análise comparativa entre vários países dos programas televisivos e “consultas”
sobre a sexualidade em revistas e sites da Internet

5 — O que pensa a comunidade sobre o amor, a intimidade, a comunicação e o
comportamento sexual

Questionário/ Entrevista 5 ____________________________________________

III — Visões / Objectivos a atingir
1 — Desenvolver visões

Tempestade de Ideias 1 _______________________________________
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IV — Acção e Mudança
1 — Realizar acções, mudar e promover a mudança

Grupo de Investigação e assembleia de turma/ escola 1 ___________________ 361



Metodologia para o Aluno/ Grupo Líder…
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I — Problemas/ Temas 

Actividade 0 — Ideias iniciais sobre atracção, amor, intimidade,
comunicação e comportamento sexual
3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                   Aluno/ Grupo Líder …

Hoje olhaste para ti ao espelho? Achas-te atraente? Pensas que os outros te acham
atraente? O que é para ti a atracção e o amor? Quando existe intimidade? Como
comunicas com os outros? É a melhor forma de comunicar? Afinal, o que é o
comportamento sexual? Há diferenças de género no comportamento sexual?
Estas são algumas das questões que serão respondidas neste núcleo temático. Como
sempre, o mais importante é partir do que tu pensas, pois não há necessidade de estar a
repetir o que já sabes ou de estares a estudar o que não queres saber. Por isso, responde
com sinceridade e empenho às questões abaixo.

Actividade 0.1 — O que é para mim a atracção, o amor, a intimidade,
a comunicação e o comportamento sexual
3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                   Aluno/ Grupo Líder …

Tempestade de Ideias num Rolo de Papel: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e participa democraticamente.

1 — Organiza a turma por sexo em dois círculos separados, em lados opostos da sala, com um rolo
de papel para escrever no centro.

2 — Escreve as questões seguintes no rolo e deixa espaço para os teus colegas lhes responderem.
Pede-lhes para colocarem entre parênteses, à frente da sua resposta, a idade. Quando todas as
ideias diferentes do grupo lá estiverem escritas, pede-lhes que desenrolem o rolo até à próxima
questão e repitam o mesmo processo.

3 — Quando os dois grupos tiverem acabado compara, em turma, as respostas dos rapazes com as
das raparigas e envia estes resultados para divulgar online, através do Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Grupo feminino

2. Quais são as
características
físicas e de
personalidade
que tornam as
raparigas
atraentes?

Grupo masculino

2. Quais são as
características
físicas e de
personalidade
que tornam as
raparigas
atraentes?
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4 — Guarda estes rolos com as ideias iniciais dos teus colegas sobre a atracção, amor, intimidade,
comunicação e comportamento sexual, porque irão ser utilizados várias vezes nas actividades de
investigação.

NÃO PARAR O ROLO

O que penso sobre a atracção, amor, intimidade, comunicação e comportamento sexual

1— Quais são as características físicas (a beleza da tua cara, do tronco, dos seios, dos braços, das
mãos, das ancas, do abdómen(barriga), das pernas, dos pés, etc.) e de personalidade (o sorriso, o
olhar, a simpatia, etc.) que tornam os rapazes atraentes?

2— Quais são as características físicas (a beleza da tua cara, do tronco, dos seios, dos braços, das
mãos, das ancas, do abdómen(barriga), das pernas, dos pés, etc.) e de personalidade (o sorriso, o
olhar, a simpatia, etc.) que tornam as raparigas atraentes?

3— Quais são as coisas que sentimos e experimentamos quando estamos apaixonados?

4— Quais são as 6 coisas mais importantes na tua vida?

5— Qual é o significado para ti da amizade?

6— Quais são as características comuns entre o(a) teu(tua) melhor amigo(a) e tu?

7— Qual é a importância dos gestos e da linguagem do corpo no diálogo e na comunicação entre as
pessoas?

8— Qual é a importância do diálogo verbal na comunicação entre as pessoas?

9— Qual é a diferença entre comunicação assertiva, passiva e agressiva?

10— Qual é a melhor maneira de agir para resolver conflitos entre as pessoas?

12— Qual deverá ser o teu comportamento quando recebes críticas para aumentares as hipóteses de
as tornares úteis para ti?

13— Quais são os conhecimentos que tens sobre a resposta sexual do homem?

14— Quais são os conhecimentos que tens sobre a resposta sexual da mulher?

15— Quais são as dúvidas que tens sobre a resposta sexual humana?
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Actividade 0.2 — Atracção pessoal

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                   Aluno/ Grupo Líder …

Questionário e Grupo de Investigação: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e participa democraticamente.

1 — Pede aos teus colegas para completarem, individual e anonimamente, o questionário seguinte
e o colocarem na caixa de recolha (Questionário e Grupo de Investigação 0.2). O objectivo é que
reflictam sobre o que pensam sobre si próprios. Salienta que nunca ninguém irá saber de quem é a
resposta, por isso, devem tentar ser o mais sinceros possível consigo próprios.

2 — Explica aos teus colegas que juntamente com alguns colegas e/ou o(a) professor(a) vais reunir os
dados para posteriormente serem analisados na turma. Se considerares adequado, elabora gráficos
por sexo que mostrem a percentagem das vossas respostas para cada uma das questões.

3 — Em assembleia de turma pede aos teus colegas para analisarem os resultados obtidos e organiza
as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.

Debate em subgrupo
Individualmente
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II — Investigação 

Actividade 1 — Atracção, paixão e amor: a visão afectiva da
sexualidade?

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                     Aluno/ Grupo Líder …

Ao longo dos anos os poetas capturaram o amor em palavras, os compositores em músicas e os
realizadores em filmes. O amor é descrito como bonito, ilusório, brilhante, forte e contraditório. A
paixão e o amor romântico também envolvem a atracção corporal impregnada de desejo sexual. Os
antropólogos notaram que o amor romântico não é um fenómeno universal. Muitas pessoas de outros
países surpreendem-se como é que nos países ocidentais se pode desenvolver sentimentos tão
apaixonados e exclusivos por outra pessoa. A palavra amor é utilizada, por vezes, para sentimentos
de afecto pelos filhos, pais ou amigos, é utilizada, geralmente, para o(a) nosso(a) marido(esposa) ou
namorado(a) com o significado de amor romântico e, às vezes, é utilizada com o significado de
relações sexuais ("fazer amor"). Apesar da importância do amor, historicamente os cientistas têm-lhe
dado pouca atenção. Algumas pessoas acreditam que o amor não pode ser analisado
cientificamente, mas actualmente, os investigadores reconhecem que o amor é um conceito complexo
que envolve várias áreas da experiência, a emocional, a cognitiva e a motivacional e têm reforçado a
visão Grega de que há diferentes estilos de amor.

O objectivo destas actividades é que clarifiques a diferença entre o desejo sexual e os
afectos (atracção, paixão e amor) e repenses, à luz dos conhecimentos dos modernos teóricos e
investigadores, o teu conceito de amor.

Actividade 1.1 — Pessoas atraentes: Factores que determinam a
atracção interpessoal

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

Actividade 1.1 A

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores,
desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

Amor é fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer;

É um não querer mais que bem querer;
É solitário andar por entre a gente;
É nunca contentar-se de contente;
É cuidar que se ganha em se perder;

É querer estar preso por vontade;
É servir a quem vence, o vencedor;
É ter com quem nos mata lealdade.

Mas como causar pode seu favor
Nos corações humanos amizade,
se tão contrário a si é o mesmo Amor?

Luiz Vaz de Camões, Soneto 11
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1 — Pede aos teus colegas, na aula anterior, para trazerem para esta actividade fotografias pessoais
de diferentes idades e em diversas situações, de que gostem da imagem que estão a transmitir, seja
por que razão for. Pede-lhes também para trazerem imagens de outras pessoas, da sua e de outras
zonas do planeta, da sua e de outras gerações, de que gostem ou que achem as pessoas atraentes
ou interessantes por qualquer motivo.

2 — Organiza a turma em U para promoveres um debate por etapas.

3 — Lê para os teus colegas um pequeno extracto do "Diário de Sofia" e coloca as questões para
reflectirem sobre o que é a atracção (Grupo de Investigação 1.1, parte A).

Actividade 1.1 B

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

4 — Examina com os teus colegas o efeito dos "Rumores". Para que isso aconteça explica que 5
colegas irão deixar a sala e o resto dos participantes irão agir como observadores. Explica aos
colegas que irão deixar a sala que serão chamados, um de cada vez, para receberem uma
mensagem verbal, que deverão passar para o próximo voluntário. A mensagem será passada só para
um dos voluntários de cada vez. Pede-lhes autorização para usar um gravador para registar a
mensagem que irão passar. Depois deles saírem pede aos observadores que vão tomando notas das
diferenças entre a mensagem original e a que eles vão passar, se existirem diferenças entre elas.

5 — Chama a primeira pessoa para entrar na sala. Lê a mensagem abaixo em voz alta (Grupo de
Investigação 1.1, parte B). Pede à segunda pessoa para entrar na sala e ouvir a mensagem da
primeira pessoa.

6 — Repete o processo até que a quinta pessoa repita a mensagem para o grupo todo.

7 — Relê a mensagem original e coloca em debate as consequências dos rumores (Grupo de
Investigação 1.1, parte B).
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Actividade 1.1 C

Nada
atraente

Medianamente
atraente

Muitíssimo
atraente

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

8 — Agora, pede aos teus colegas para exporem, na turma, num quadro, as imagens de pessoas de
várias zonas do planeta e de diferentes épocas. Numera as fotografias por zona. Pede à turma que
vote em cada zona do planeta, na fotografia em que, por qualquer motivo, acham as pessoas mais
atraentes ou interessantes.

9 — Numera as fotografias que foram votadas. Pede aos teus colegas para, em grupos de duas
pessoas do mesmo sexo, pontuarem, num papel, de 1 a 9 o grau em que acham essas pessoas
atraentes, tal como fizeram consigo próprios na actividade 0.2 (Ideias Iniciais), utilizando a escala
abaixo.

Nada
atraente

Medianamente
atraente

Muitíssimo
atraente

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 — Em turma, pede-lhes para compararem as pontuações dadas pelos diversos pares. Quando
alguém der uma pontuação inferior a 3 ou superior a 7 pede que expliquem, em detalhe, porque
atribuíam essa pontuação.

11 — Chama a atenção dos teus colegas para o facto da beleza depender da zona do planeta e da
época. Por exemplo, uma mulher bonita na Idade Média agora seria considerada gorda e pouco
atraente e uma pessoa bonita numa tribo Africana poderá ser considerada feia ou pouco atraente
para os Europeus.

Depois destas considerações pega nos "rolos de papel" da actividade 0.1 (Ideias Iniciais) e
compara as características que os rapazes e as raparigas valorizaram mais, inicialmente, para
considerarem os homens e as mulheres atraentes. Depois, pergunta a cada um dos sexos se as suas
opiniões modificaram na sequência das aprendizagens anteriores. Quando disserem que mudaram
de opinião, pede-lhes para explicarem porque razão mudaram.
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Actividade 1.1 D

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

12 — Pede aos teus colegas que movam as cadeiras e que formem 4 a 5 grupos mistos. Um deles
deve colocar-se no centro do grupo e cada um dos outros colegas deve dizer-lhe uma qualidade física
e uma característica de personalidade que o(a) torna atraente. Explica que o elemento do centro deve
ouvir em silêncio  e tentar recordar o que lhe foi dito. Se houver tempo, todos os alunos do grupo
deverão ir ao centro e repetir o exercício.

13 — Sugere a cada elemento do centro para partilhar com a turma o que sentiu ao ouvir os
comentários dos colegas e o que gostou mais de ouvir.

14 — Pede aos teus colegas que estiveram no centro para individual e anonimamente voltarem a
avaliar o que pensam em relação à sua atracção pessoal (Grupo de Investigação 1.1, parte D) e o que
acham que os outros pensam, tal como fizeram na actividade 0.2 (Ideias Iniciais). Pede-lhes que
voltem a colocar este questionário na caixa de recolha.

15 — Sugere-lhes que comentarem com a turma se nesta segunda avaliação a sua pontuação
aumentou ou diminuiu.

16 — Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação
online.

17 — Encoraja-os a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso trabalho e as
vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre o mesmo
assunto.
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Actividade 1.2 — Amizade, paixão, sedução e namoro

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1 — Organiza a turma, por sexo, em dois círculos separados em lados opostos da sala. Pede aos teus
colegas para compararem a lista do que sentem os rapazes e as raparigas quando estão apaixonados
(rolos de papel da actividade 01— Ideias Iniciais, questão nº 3). Elabora com eles um quadro onde
mostrem as semelhanças e as diferenças encontradas.

2 — Pede aos teus colegas para reflectirem sobre a descoberta do amor (Grupo de Investigação 1.2).
Só deve fazer os registos o porta-voz do grupo.

3— Sugere aos teus colegas que movam as cadeiras para organizarem a turma em U e partilharem
as suas ideias. Encoraja-os a compararem as respostas dadas pelos rapazes e raparigas e a
elaborem uma síntese final para fazer a sua divulgação online.

4 — Encoraja-os a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso trabalho e as
vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre o mesmo
assunto.

Grupo feminino

Grupo masculino
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Actividade 1.3 — Desejo sexual, atracção e paixão

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1— Explica aos teus colegas que agora se vai trabalhar as diferenças existentes entre o desejo
sexual e os afectos: a atracção e o estar apaixonado. Para isso, pede a três colegas para
teatralizarem três situações diferentes — desejo sexual, atracção e paixão — sem dizerem a situação
que estão a teatralizar. Se desejarem podem recorrer a situações já descritas (Teatralização e Grupo
de Investigação 1.3).

2— Organiza a turma, por sexo, em dois círculos separados em lados opostos da sala. Pede aos teus
colegas para identificarem as três situações e debaterem as diferenças entre elas (Teatralização e
Grupo de Investigação 1.3). Só deve fazer os registos o porta-voz do grupo.

3— Pede aos teus colegas para moverem as cadeiras e organizarem a turma em U para partilharem
as ideias. Sugere-lhes que comparem as respostas dadas pelos rapazes e raparigas. Organiza um
debate para discutirem quais são as diferenças básicas que encontraram entre os rapazes e as
raparigas na expressão e vivência destes afectos e porque razão pensam que elas surgem.

4— Elabora com eles uma síntese final para publicação online.

5 — Encoraja-os a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso trabalho e as
vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre o mesmo
assunto.

Grupo feminino

Grupo masculino



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

247

Actividade 1.4 — Identificação de pressupostos

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

Estudo de Caso: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que a actividade seguinte tem como principais objectivos conhecer e
clarificar alguns dos principais pressupostos de que as pessoas partem no dia-a-dia e discutir
alguns desses pressupostos e as razões porque eles existem. Para fazer isso, dá cópias da
história de vida (Estudo de Caso 1.4) a todos os teus colegas. Pede para um teu colega ler a história
em voz alta e, depois, para todos, individual e anonimamente, completarem o questionário sobre a
história contada.

2 — Pede aos teus colegas para moverem as cadeiras e organizarem a turma em U e partilharem as
suas ideias. Lê cada afirmação e pede-lhes para dizerem a sua resposta e as razões porque fizeram
essa escolha. Lê todas as afirmações com a mesma metodologia. Discute com eles os pressupostos
que influenciaram as suas escolhas.

3 — Sugere aos teus colegas que durante a semana observem e anotem as pressuposições mais
comuns que encontram à sua volta. Discutam essas informações na semana seguinte.

4 — Pede aos teus colegas para organizarem a turma em U, partilharem as informações e analisarem
quais são as pressuposições mais comuns e porque razão é que elas existem.

5 — Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.

6 — Encoraja-os a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso trabalho e as
vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre o mesmo
assunto.

Individualmente

Turma em U
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Actividade 1.5 — Orientação do desejo sexual

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que esta é uma actividade individual, privada e anónima e não exige
nenhuma partilha de ideias, pois a discussão relacionada com este tema acontecerá mais tarde.

2 — Pede a cada participante para escrever no cartão que irá ser distribuído todas as palavras
relacionadas com "homossexual" (Grupo de Investigação 1.5, cartão 1). Distribui o segundo cartão e
pede-lhes para fazerem o mesmo com a palavra "heterossexual" (Grupo de Investigação 1.5, cartão
2). Depois, distribui o terceiro cartão (Grupo de Investigação 1.5, cartão 3) e pede-lhes para
reflectirem, individual e anonimamente sobre o tipo de palavras que escreveram nos dois cartões
anteriores, respondendo às questões lá apresentadas. Pede-lhes que coloquem os três folhas
agrafadas na caixa de recolha.

3 — Organiza com o(a) teu(tua) professor(a) as respostas a cada questão.

4 — Coloca a turma em U, apresenta aos teus colegas a síntese final das respostas da turma,
elaborada por ti e pelo teu(tua) professor(a), e discute com eles os aspectos mais importantes das
respostas que reuniram. Para começar, podes colocar algumas das questões abaixo.

Debate

1— Que dificuldades podem existir nas relações de amizade entre heterossexuais e
homossexuais? Porque razão surgem essas dificuldades?
2— Uma mulher e um homem heterossexuais podem ser amigos sem que intervenham outros
aspectos como o amor, a atracção a paixão ou o desejo sexual? E um homossexual, pode ter
amigos do mesmo sexo sem que intervenham os aspectos anteriormente referidos?
3— De onde vêm as nossas atitudes para com os homossexuais e heterossexuais?
4— Como aprendemos a ter essas atitudes?
5— Na nossa sociedade existe tabu em relação à homossexualidade? Porque é que existe/
Porque é que não existe?

5 — Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.

6 — Encoraja-os a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso trabalho e as
vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre o mesmo
assunto.

Individualmente

Turma em U
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Actividade 1.6 — O que é o amor?

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

A experiência de amor romântico, como oposto à paixão ou ao desejo sexual exclusivo,
ocorre dentro do contexto cultural em que o conceito é idealizado. A cultura Ocidental tem uma
longa tradição na idealização do conceito de amor romântico. De facto, a nossa exposição ao
amor romântico começa com contos como os da Branca de Neve e da Cinderela e, mais tarde,
somos expostos ao conceito de amor romântico através das novelas, de filmes e através do
que os amigos e os parentes contam sobre as suas experiências.
Durante a adolescência um forte estímulo sexual juntamente com a imagem idealizada do
objecto dos nossos desejos, leva-nos a rotular os nossos sentimentos como amor. Nós
podemos aprender a falar de "amor" em vez de "desejo", porque o desejo sexual na ausência
de relações comprometidas pode ser visto socialmente como indesejável e animalesco. Estar
"apaixonado" envolve atracção e desejo sexual.

Questionário e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores
e participa democraticamente.

1 — Sugere aos teus colegas que analisem quais são as componentes da sua relação de amor com a
pessoa que amam ou por quem se interessam mais profundamente. Para isso devem, em primeiro
lugar, completar, individual e anonimamente, o questionário sobre o amor de Sternberg (1988)
(Questionário e Grupo de Investigação 1.6, parte I). Salienta que nunca ninguém irá saber de quem é
a resposta, por isso, devem tentar ser o mais sinceros possível consigo próprios. Diz-lhes que devem
guardar o questionário sigilosamente consigo próprios.

2 — Organiza a turma, por sexo, em trabalho de par ou individual conforme os teus colegas
preferirem. Pede aos teus colegas para reflectirem sobre as componentes do amor de Sternberg —
Intimidade, paixão e decisão/ compromisso (Questionário e Grupo de Investigação 1.6, parte II).

3 — Coloca a turma em U e corrige, com a ajuda do(a) professor(a) as questões (2) e (3.2):

Questão 2.1- Intimidade (são os itens 1.2); questão 2.2- paixão (são os itens 1.1) e questão 2.3-
compromisso (são os itens 1.3).
Questão 3.2: A= 3; B= 7; C= 6; D= 2, E= 8; F= 5; G= 4 e H= 1.

Depois pede aos teus colegas para verificarem a sua localização no triângulo do amor (questão 3.1).

4— Passa de mão em mão um esquema do triângulo do amor entre os rapazes e outro entre as
raparigas, depois, pede-lhes para compararem, em turma, o tipo de amor sentido pelos rapazes e
pelas raparigas.

5— Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.

Individualmente
Grupo
feminino

Grupo
masculino
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Actividade 2 — Relações, intimidade e comunicação: Competências
de comunicação que podem melhorar as relações

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

A procura de intimidade faz parte das nossas vidas, mas encontrar e manter a
intimidade parece difícil para muitas pessoas. Isto parece surpreendente, porque o
benefício que resulta da partilha de relações de confiança e carinho, como o prazer, a
aceitação, o conforto, o apoio e o companheirismo tem obviamente um papel muito
importante nas nossas vidas. Uma comunicação eficaz é muito importante para
desenvolver e manter a intimidade.

Assim, estas actividades têm como principal objectivo que compreendas o que é, como
adquirir e como manter a intimidade e como a comunicação é muito importante no
desenvolvimento e manutenção da intimidade. Estas actividades também têm como
objectivo que reflictas sobre as tuas competências de comunicação e aprendas a
melhorá-las.

Actividade 2.1 — Intimidade e relações íntimas

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

Histórias em Cadeia e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica
valores e participa democraticamente.

Soneto de separação

De repente do riso fez-se pranto
Silencioso e branco como a bruma
E das bocas unidas fez-se a espuma
E das mãos espalmadas fez-se o espanto.

De repente da calma fez-se o vento
Que dos olhos desfez a última chama
E da paixão fez-se o pressentimento
E do momento imóvel fez-se o drama.

De repente, não mais que de repente
Fez-se de triste o que se fez amante
E de sozinho o que se fez contente.

Fez-se do amigo próximo o distante
Fez-se da vida uma aventura errante
De repente, não mais que de repente.

Vinicius de Moraes (2003). O Poeta não Tem
Fim. Cascais: Arteplural, p. 52
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1— Pede aos teus colegas para os rapazes e as raparigas se separarem e se sentarem
confortavelmente nas cadeiras, em dois círculos colocados em lados opostos da sala, com um
gravador no meio. O objectivo é construírem duas história em cadeia sobre situações de intimidade.
Explica-lhes que ao construírem as história devem ter em atenção o que é a intimidade, as
personagens definidas para cada história e as situações de partida que foram previamente
definidas. Para isso, entrega a todos os teus colegas essa informação (Histórias em Cadeia e Grupo
de Investigação 2.1, parte I).

2 — Pede ao porta-voz de cada grupo para coordenar o desenrolar das histórias. O porta voz deve ler
as informações em voz alta para o grupo, ficar responsável pelo gravador e começar a história com a
situação de partida. Depois, cada colega acrescenta uma ideia à história na sequência das anteriores.
A história deve passar duas vezes por cada aluno, depois, o porta-voz deve encaminhar a história
para um fim com sentido.

3 — Pede ao porta-voz para continuar a coordenar o trabalho do grupo. O porta-voz deve pedir aos
colegas para ouvirem as histórias que contaram, uma de cada vez, e irem fazendo registos para
participarem no debate sobre as componentes da intimidade entre as pessoas — cuidar uma da outra
e partilhar, ter confiança uma na outra, sentir um compromisso uma com a outra (sentir-se envolvidos
na vida uma da outra) (Histórias em Cadeia e Grupo de Investigação 2.1, parte II). Depois, o porta-voz
deve fazer uma síntese do debate para partilhar as ideias em turma.

4 — Pede aos teus colegas para formarem um único círculo de discussão. Comparem as diferenças
entre as histórias contadas por rapazes e raparigas e a análise que foi feita, por cada um dos grupos,
a essas histórias. Discutam as semelhanças e as diferenças que foram encontradas no trabalho
realizado pelos dois sexos.

5 — Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.
(Não te esqueças de colocar a transcrição das histórias gravadas).

6 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.
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Actividade 2.2 — Intimidade nas mensagens de amor ou de amizade

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1— Explica aos teus colegas que com esta actividade se pretende analisar como é que no dia-a-dia
podemos demonstrar através de mensagens escritas aos amigos ou namorado(a) o desejo que temos
de criar laços de amizade e de afecto, de oferecer a nossa ajuda ou de pedir ajuda e até de
expressar os nossos desejos sexuais quando o contexto é adequado.
Para isso, pede-lhes para realizarem a primeira actividade individual e sigilosamente: escrever uma
carta de amor (Grupo de Investigação2.2, parte I). Pede-lhes para guardarem sigilosamente a carta
e no fim da actividade a colocarem na caixa de recolha.

2— Organiza um debate em pequenos grupos, para que os teus colegas analisem os aspectos da
intimidade que podem ser transmitidos numa carta de amor (Grupo de Investigação 2.2, parte II). Os
registos deverão ser feitos pelo porta voz.

3— Pede aos teus colegas, nos mesmos de grupos de trabalho, para analisarem extractos de
mensagens do Fórum da Amizade (Grupo de Investigação 2.2, parte III).

4— Sugere aos porta-vozes dos grupos que organizem um debate em turma para partilharem as suas
ideias. No final, coloca à turma, como reflexão adicional, algumas das questões seguintes.

Debate

1— Como te sentiste durante esta actividade?

2— O que é que gostaste mais na actividade? Porquê? E o que é que gostaste menos?
Porquê?

3— O que mudavas nesta actividade?

4— Agora que reflectiste sobre o que é a intimidade (sentir aceitação, comprometimento,
carinho e confiança um com o outro) achas que a intimidade sexual significa sempre
intimidade no casal? Se respondeste que não, em que condições é que a intimidade
sexual significa intimidade no casal?

5— Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online. (Podes
pedir autorização a alguns dos teus colegas para deixarem publicar, anonimamente, as cartas de amor que
escreveram).

Debate em subgrupoIndividualmente
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Actividade 2.3 — Como fazer críticas assertivas

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

Não é fácil ouvir os outros dizerem-nos que não gostam do que fazemos ou do que
dizemos, às vezes sentimo-nos feridos. Às vezes, ouvir as críticas dos outros pode salvar
uma amizade ou namoro ou, até, iniciar uma nova relação. Isto não significa que se aceite
o que o outro está a dizer, mas mostra que o respeitamos o suficiente para o ouvir e
pensar sobre o que ele diz.

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1— Em grupo analisa exemplos que reflectem boas, razoáveis e más habilidades sociais
(Teatralização e Grupo de Investigação 2.3). Depois, selecciona as actividades que achas importante
realizar para treinares melhor em situação simulada o tipo de resposta assertiva.

2— Pede aos teus colegas para partilharem na aula o registo que fizeram em casa sobre as críticas
que observaram e a análise que fizeram delas.

3— Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.
(Podes pedir autorização a alguns dos teus colegas para deixarem publicar, anonimamente,  as
observações que fizeram nos amigos e na família).

4 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

Debate em subgrupo
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Actividade 2.4 — Como pedir favores

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

As pessoas que são capazes de organizar e verbalizar os seus desejos e necessidades
de forma clara e apropriada são as que obtêm respostas dos outros de forma mais rápida
e positiva. A vantagem de pedir favores de forma adequada é fazer com que os outros
conheçam as nossas necessidades. Os pedidos devem ser feitos de forma amável e não
ameaçadora. Se não pedimos favores, os outros não ficam a saber as nossas
necessidades e desejos e, por isso, não podem ajudar a satisfazê-los.

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1 — Em grupo analisa exemplos que reflectem boas, razoáveis e más habilidades sociais
(Teatralização e Grupo de Investigação 2.4). Depois, selecciona as actividades que achas importante
realizar para treinares melhor em situação simulada o tipo de resposta assertiva.

2 — Pede aos porta-vozes dos grupos para partilharem na aula os registos que fizeram desta
actividade e compararem em turma as respostas dos vários grupos.

3 — Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.

4 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

Debate em subgrupo
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Actividade 2.5 — Perguntar porquê

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

Perguntar "porquê" pode ajudar-nos a compreender os motivos dos pedidos dos outros,
ajudar-nos a tomar uma decisão e a compreender exactamente o que os outros esperam
de nós. Caso contrário, se não perguntarmos "porquê", podemos acabar a fazer alguma
coisa que os outros não gostam, porque os outros pensam que compreendemos o que
queriam, quando na realidade não compreendemos.

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1— Em grupo analisa exemplos que reflectem boas, razoáveis e más habilidades sociais
(Teatralização e Grupo de Investigação 2.5). Depois, selecciona as actividades que achas importante
realizar para treinares melhor em situação simulada o tipo de resposta assertiva.

2— Pede aos porta-vozes dos grupos para partilharem na aula os registos que fizeram desta
actividade e compararem em turma as respostas dos vários grupos.

3— Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.

4 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

Debate em subgrupo
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Actividade 2.6 — Defender os seus direitos
3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

Defender os seus próprios direitos refere-se ao acto de se afirmar a si mesmo em
situações em que se sentiu ultrapassado por outros, de propósito ou acidentalmente.
Aprender a defender os seus próprios direitos é um processo com três etapas: (1º) estar
consciente dos seus direitos e compreendê-los; (2º) ser capaz de compreender quando
violaram realmente os seus direitos; (3º) aprender a comunicar aos outros que estão a
infringir os seus próprios direitos pessoais.

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1— Em grupo analisa estes exemplos que reflectem boas, razoáveis e más habilidades sociais
(Teatralização e Grupo de Investigação 2.6). Depois, selecciona as actividades que achas importante
realizar para treinares melhor em situação simulada o tipo de resposta assertiva.

2— Pede aos porta-vozes dos grupos para partilharem na aula os registos que fizeram desta
actividade e compararem em turma as respostas dos vários grupos.

3— Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.

4 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

Debate em subgrupo
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Actividade 2.7 — Empatia

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

A empatia é a capacidade de nos ligarmos de forma correcta e sincera com os
sentimentos e emoções de outra pessoa. Quando somos empáticos compartilhamos as
emoções com a outra pessoa e tentamos sentir o mesmo que ela sente. Em certo sentido,
estamos a abrir-nos a ela, da mesma forma que ela se está a abrir connosco.

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1— Em grupo analisa estes exemplos que reflectem boas, razoáveis e más habilidades sociais
(Teatralização e Grupo de Investigação 2.7). Depois, selecciona as actividades que achas importante
realizar para treinares melhor em situação simulada o tipo de resposta assertiva.

2— Pede aos porta-vozes dos grupos para partilharem na aula os registos que fizeram desta
actividade e compararem em turma as respostas dos vários grupos.

3— Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.

4 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

Debate em subgrupo
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Actividade 2.8 — Recusar ou “dizer não”

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

As pessoas que constantemente cedem face aos pedidos dos outros, independentemente
do pedido ser ou não apropriado, às vezes são consideradas pessoas vulneráveis e fáceis
de vencer. Essas pessoas sentem-se com frequência defraudadas, frustradas e
ressentidas.
O objectivo desta actividade é aprenderes a "dizer não" ou a fazer recusas de forma
adequada para obteres um maior controlo sobre a tua vida. Ao "dizer não" permites que
os outros vejam qual é a tua postura, os teus sentimentos e os teus valores. Também
podes evitar que se aproveitem de ti. Se disseres não, sentes-te bem porque não fazes
coisas que não queres fazer e tens menos probabilidades de que te voltem a pedir que
faças algo que não desejas fazer porque não é correcto.

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1 — Coloca a turma em círculo com um gravador no meio. Primeiro, pede-lhes para analisarem
exemplos que reflectem boas, razoáveis e más habilidades sociais para dizer "não" (Teatralização e
Grupo de Investigação 2.8, parte I).

2 — Selecciona as situações que achares mais convenientes para os teus colegas dramatizarem aos
pares para treinarem as suas habilidades para “dizer não” (Teatralização e Grupo de Investigação 2.8,
parte II).

3 — Pede aos teus colegas para formarem pares, sem se moverem do círculo, e dramatizarem o
diálogo que pode surgir quando um dos participantes "diz não" na situação escrita que lhe entregas.
Depois, um par de alunos de cada vez deve colocar-se no centro do círculo e dramatizar a situação
que preparou para a turma. Liga o gravador.
Se os alunos que estão a assistir acharem que têm uma resposta melhor, levantam o dedo e, se
achares oportuno, intervêm no diálogo e voltam a sentar-se.

4 — Ainda com a turma em círculo, promove um debate sobre a assertividade que existiu nos diálogos
que foram dramatizados (Teatralização e Grupo de Investigação 2.8, parte III).

5 — Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.
(Se possível transcreve os diálogos que consideraste melhores.)
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Actividade 2.9 — Habilidades sociais não verbais

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

Um conversador hábil é capaz de utilizar sinais não verbais que ilustram e dão realce ao
que se está a dizer. Utilizar a comunicação não verbal de forma correcta, pode ajudar a
fazer com que o que estás a dizer seja mais fácil de compreender, mais divertido e
interessante para quem ouve, pode-te facilitar a tua expressão de ideias e sentimentos
difíceis e ajuda-te a saber quando é a tua vez de falar e quando termina a conversa. A
postura, o espaço interpessoal, os gestos, a expressão facial, o contacto visual, a
aparência física, o sorriso e a voz fazem parte desta comunicação não verbal.
O objectivo destas actividades é que te tornes um conversador mais eficaz, usando a
expressão não verbal.

Actividade 2.9 A

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1— Pede aos teus colegas para se dividirem em 3 grupos. Dá a um elemento de cada grupo um
cartão com um sentimento (Teatralização e Grupo de investigação 2.9, parte A). Pede ao elemento do
cartão que, sem falar, mostre aos outros como se está a sentir. Os outros elementos terão que tentar
adivinhar pela postura do colega qual é o sentimento que ele está a viver. Distribui o segundo cartão a
cada grupo, com um novo sentimento e repete o processo.
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2— Coloca a turma em circulo. Pede a um elemento de cada vez para representar para a turma a
emoção que lhe foi atribuída no grupo. A turma, sem a colaboração do grupo de que o elemento faz
parte, deve adivinhar o sentimento.

Actividade 2.9 B

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

3— Explica à turma, que o objectivo da actividade seguinte é descobrirem contradições na simulação
que estão a observar.

4— Chama dois colegas em separado e entrega ao primeiro o cartão "alegre" e ao segundo o cartão
"furioso".

5— Pede ao primeiro que represente fazendo uma expressão alegre, mas contando uma situação
muito triste. Ao segundo, pede para representar uma personagem furiosa, mas dizendo que está
muito calmo, porque lhe aconteceu algo que o relaxou muito.

6— Se achares oportuno pede para representarem outras contradições para a turma descobrir quais
são, por exemplo: "Sorrir abertamente enquanto está a discutir com o colega", "Chorar quando o
professor lhe está a dar uma boa nota", etc..

Actividade 2.9 C

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

7— Pede à turma para debater qual poderá ser a situação em que se encontra a pessoa e, se tiver
dados, a sua profissão, em função da descrição da sua aparência física:
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APARÊNCIA FÍSICA

Situação 1: Em biquíni, com óculos de sol e protector solar na mão.

Situação 2: Em fato de treino e sapatilhas.

Situação 3: Com fato e gravata.

Situação 4: Em vestido, cabelo bem arranjado, salto alto e maquilhada.

Situação 5: Roupa desportiva e saco ao ombro.

8— Pede a um voluntário que vá para o cento do círculo e represente uma profissão, por gestos, até
os outros adivinharem. Repete o mesmo para mais 3 ou 4 profissões.

Actividade 2.9 D

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

9— Pede a dois colegas para teatralizarem uma conversa entre dois namorados em que o rapaz está
a contar à namorada que “o professor lhe pediu para dizer em frente à turma a sua opinião sobre as
relações sexuais entre os namorados da sua idade e a namorada vai-lhe fazendo perguntas”
(Teatralização e Grupo de Investigação 2.9, parte D), nas seguintes situações: (1) no carro um ao lado
do outro, enquanto um conduz; (2) sentados a ver televisão; (3) sentados de frente um para o outro;
(4) a afastarem-se gradualmente um do outro até chegarem aos locais mais afastados da sala de
aula.

Actividade 2.9 E

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

10— Pede aos teus colegas para formarem grupos e organizarem um debate sobre as actividades
anteriores, com o objectivo de definirem os objectivos com que foram realizados (Teatralização e
Grupo de investigação 2.9, parte E). O porta-voz deve fazer os registos.

11— Pede aos porta-vozes dos grupos para partilharem na aula os registos dos grupos e compararem
em turma as respostas dos vários grupos.

12— Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação
online.

13 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre o
mesmo assunto.

Debate em subgrupo



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                                   S -IVAM: I – Investigação
                                                                                                         Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual

262

Actividade 3 — Comportamento sexual humano: como se configura e
expressa o desejo e a resposta sexual humana

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

Prazer Sublime
Penso várias vezes o que significa, para mim, a palavra prazer e só uma imagem me vem à

razão. Vejo-te a ti. Não uma imagem meramente gráfica, pois consigo cheirar o teu perfume, ouvir a
tua voz e sentir o calor que de ti emana. Para dizer a verdade, penso em ti cada momento do meu
dia e há momentos em que esta "imagem" é tão forte que quase a sinto como real. Talvez sintas por
mim algo parecido, talvez não. Vistas bem as coisas, quem sou eu para sequer conjecturar sobre
uma possível reciprocidade deste sentimento tão forte? É este "talvez" que me faz recordar e sentir-
me bem. Este "talvez" ela pense em mim, "talvez" ela goste de mim, "talvez" ela saiba que eu existo.
Por mais que eu tente, nunca o saberei a não ser por ti. Terei eu algum dia a coragem de te fazer
tais perguntas?

Entretanto, sonho... Sonho com um contacto mais íntimo entre os nossos dois seres. Como é bom
poder imaginar que "talvez" um dia os meus lábios possam sentir o sabor a mel dos teus e tocar-te
os cabelos e senti-los como parte de mim. Sim, é isto! E queria que os nossos seres se fundissem
num só e que partilhássemos as nossas vidas. Perdoa-me, mas que posso eu contra estes
pensamentos que tanto prazer me dão e me torturam? Que queres que faça se, a todo o momento
eles vagueiam pela minha mente? Nada posso fazer. A tua beleza e a tua personalidade bloqueiam
qualquer possibilidade de esquecimento.

Estar obcecado por ti é o mais sublime dos prazeres. Mesmo que nada sintas por mim.
Sempre teu (se o desejares):

João Sarmento Ribeiro
Fonte: Ribeiro, João Sarmento (2000). Prazer Sublime. Defacto. Prazer. Revista da Escola Secundária de Alberto Sampaio, 8, p. 59.

Actividade 3.1 — Origem da motivação sexual: Identidade, papel e
atracção sexual e os vínculos de natureza sexual e social dos animais

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação e Realização de Filme/ Documentário: Desenvolve a criatividade, partilha o conhecimento e valores,
mostra pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que o objectivo destas actividades é perceberem qual é a origem da
motivação sexual. Pede-lhes para formarem grupos, arranjarem uma máquina de filmar ou uma
máquina fotográfica, e elaborarem um filme vídeo ou uma reportagem fotográfica sobre o
comportamento sexual animal. Sugere-lhes que antes de iniciarem as filmagens ou as sessões de
fotografia, debatam o comportamento sexual e social dos cães, com o objectivo de definirem o que
lhes interessa observar nos animais para filmar (Grupo de Investigação e Realização de Filme/
Reportagem 3.1, parte I). Só o porta voz do grupo deve fazer os registos.
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2 — Pede aos teus colegas, para apresentarem em turma
o filme, a reportagem fotográfica ou a análise de vídeos
sobre o comportamento animal que fizeram. Depois,
promove um debate em turma sobre as características
sexuais primárias e secundárias dos vários animais
estudados e sobre o seu comportamento sexual e
organização social (Grupo de Investigação e Realização
de Filme/ Reportagem 3.1, parte II).

3 — Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta
actividade para fazer a sua divulgação online.

4 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do
Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso trabalho e as
vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos
colegas de outras escolas sobre o mesmo assunto.
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Actividade 3.2 — Prazer e desejo sexual
3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1 — Diz aos teus colegas para se dividirem em grupos só de rapazes ou só de raparigas. Depois,
pede-lhes para lerem um pequeno texto escrito por uma colega da Escola Secundária Alberto
Sampaio e, de imediato, fazerem uma tempestade de ideias no grupo sobre o desejo (Grupo de
Investigação 3.2, parte I). Só o porta-voz do grupo deve fazer o registo.

Grupo feminino

Grupo masculino
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2 — Sugere à turma que movimente as cadeiras para se colocarem em círculo e pede aos porta-
vozes para partilharem as ideias do grupo e analisarem se há diferenças nas respostas por género.
Ajuda a elaborar a síntese da turma. Pede aos teus colegas para colocarem a síntese do grupo na
caixa de recolha.

3 — Lê os dados sobre o papel dos sentidos na atracção sexual nos animais e debate com os teus
colegas as semelhanças ou diferenças que existem na espécie humana (Grupo de Investigação 3.2,
parte II).

4 — Pede aos teus colegas para se voltarem a colocar nos grupos iniciais, lerem um dilema sobre o
desejo sexual e fazerem um debate, com base nesse dilema, sobre as formas de satisfação sexual
(Grupo de Investigação 3.2, parte III).

5 — Sugere-lhes que leiam, logo de seguida, o texto sobre o desejo sexual e que reflictam sobre o
aparecimento e a configuração do desejo sexual (Grupo de Investigação 3.2, parte IV). O porta-voz do
grupo deve fazer os registos.

6 — Pede aos porta-vozes para partilharem, em turma, as ideias do grupo e analisarem se há
diferenças nas respostas por género. Ajuda a elaborar a síntese da turma. Pede aos teus colegas
para colocarem a síntese do grupo na caixa de recolha.

7 — Em turma, organiza as conclusões finais sobre estas actividades para fazer a sua divulgação
online.

8 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                                   S -IVAM: I – Investigação
                                                                                                         Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual

266

Actividade 3.3 — Orientação do desejo sexual

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1 — Lê em voz alta a situação de partida do jogo de simulação sobre a orientação do desejo sexual
(Jogo de Papéis 3.3, parte I).

2 — Forma os 4 casais da história e pede-lhes para prepararem o seu papel.

3 — Enquanto os casais preparam o seu papel, pede aos outros colegas para lerem as questões que
visam analisar o que se vai passar a seguir (Jogo de Papéis 3.3, parte II). Explica-lhes que durante a
representação devem tirar notas que os ajudem a responder a essas questões.

4 — Divide a turma em 3 grupos. Cada grupo deve escolher um casal para observar (Patrícia e
Carlos; Pedro e Fernando e Júlia e Margarida), cuidadosamente, os aspectos referidos nas questões
durante a representação e apresentar a sua observação à turma no final.

5 — Dá início ao jogo de papéis, colocando um crachá de identificação nas personagens. Por favor,
coloca um gravador em cima da mesa do André e da Márcia e outro em cima da mesa dos amigos.

6 — Pede ao porta-voz para partilhar em turma as observações do grupo e promove uma discussão
em turma sobre os objectivos do jogo de simulação.

7 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.

8 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre o
mesmo assunto.
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Actividade 3.4 — Resposta sexual humana

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

As relações sexuais não têm apenas como objectivo a reprodução, também são uma
fonte privilegiada de prazer e comunicação. Assim, é fundamental conhecer a linguagem
do corpo e os factores que a condicionam. Masters e Johnson descobriram que a
resposta fisiológica do homem e da mulher ao estímulo sexual (no coito, na masturbação,
etc.) são parecidas. À sequência de mudanças que ocorre no corpo do homem e da
mulher tornando-o progressivamente mais excitado, chama-se ciclo de resposta sexual.

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e
valores, desenvolve o pensamento crítico,
clarifica valores e participa democraticamente.

1 — Pede a três rapazes e a três raparigas
voluntários para constituírem dois grupos de
trabalho. O objectivo é que cada grupo prepare
uma parte da aula para ensinar aos colegas a
resposta sexual humana. O grupo de rapazes
deve ensinar a resposta sexual feminina e o grupo
das raparigas a resposta sexual masculina.

2 — Diz aos grupos para previamente prepararem a aula fazendo uma pesquisa (na biblioteca da
escola, nos livros de Ciências, na Internet, etc.) e preparando material, tal como, acetatos, slides,
fotografias, filmes, etc. para explicar bem o tema. Se preferirem, podem usar como ponto de partida a
informação (Cartão de Orientação para Ensinar 3.4  e transparências 3.4 ).

3 — Em turma, pede aos teus colegas para fazerem um debate final sobre a resposta sexual humana
fazendo uma síntese dos principais conceitos envolvidos (Grupo de Investigação 3.4).

4 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.

5 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre o
mesmo assunto.

1. FASE DE EXCITAÇÃO

A pele do escroto fica tensa e espessa

Os testículos começam a elevar-se

Meato da uretra

A vasocongestão do
pénis resulta em erecção

1. FASE DE EXCITAÇÃO

Clítoris

Grandes lábios

Pequenos lábios

O clítoris e os lábios aumentam de
volume devido à vasoconstrição. A
vagina começa a lubrificar.
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Actividade 3.5 — Saúde sexual no par

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                      Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

1 — Organiza a turma, por sexo, em dois círculos separados em lados opostos da sala. Pede aos teus
colegas para identificarem na lista apresentada quais são os factores que consideram importantes
para um casal se sentir satisfeito nas suas relações sexuais (Grupo de Investigação 3.5). Só o porta-
voz do grupo deve fazer os registos.

2 — Pede aos teus colegas para moverem as cadeiras e organizarem a turma em U para partilharem
as ideias. Sugere-lhes que comparem as respostas dadas pelos rapazes e raparigas e debatam quais
foram as diferenças básicas que encontraram. No final do debate explica-lhes que de acordo com
López e Fuertes (1999) a maior parte das pessoas para se sentir satisfeitas nas suas relações sexuais
considera importante todos esses factores.

3 — Elabora com eles uma síntese final desta actividade para publicação online.

4 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

Grupo feminino Grupo masculino

Turma em U
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Actividade 3.6 — Problemas sexuais no par: disfunções sexuais

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                    Aluno/ Grupo Líder …

Quando algum ou vários dos aspectos analisados anteriormente na promoção 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.
O objectivo desta actividade é que fiques a conhecer do ponto de vista sexológico os
possíveis problemas que podem existir em relação à inibição do desejo ou impulso
sexual e/ou das mudanças psicofisiológicas que acompanham a resposta sexual,
para que possas ajudar o teu par e contribuas para a saúde sexual da vossa relação.

A este tipo de dificuldades é dado o nome genérico de disfunções sexuais que
podemos considerar dos seguintes tipos, atendendo às fases do ciclo de resposta sexual
que vimos numa actividade anterior:

Fase do desejo
-Desejo sexual inibido;
-Desejo sexual hiperactivo.

Fase de excitação
- inibição da excitação
sexual feminina;
-disfunção eréctil.

Fase do orgasmo
-ejaculação precoce;
-ejaculação retardada;
-ausência de ejaculação;
-orgasmo prematuro na
mulher;
-orgasmo retardado na
mulher;
-ausência de orgasmo na
mulher.

Disfunções que não
supõem a inibição de uma
fase concreta da resposta
sexual
-dispareunia no homem e
na mulher;
-vaginismo na mulher;
-aversão sexual.

Aprender em Conjunto: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica
valores e participa democraticamente.

Cadeiras em semi-círculo

Identificação da disfunção sexual

Seis respostas da
Dra. Marta Suplicy

Seis cartas com
disfunções sexuais
à Dra. Marta
Suplicy
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1 — Divide a turma em 2 grupos com seis elementos e um grupo com 12 elementos. Se houver mais
colegas na turma coloca-os a trabalhar em pares no grupo de 12.

2 — Explica que ao primeiro grupo será dado a cada participante uma carta com descrições pessoais
de disfunções sexuais (Aprender em Conjunto 3.6, parte I), ao segundo grupo um cartão com a
resposta da Dra. Marta Suplicy a essas cartas (nem todas as cartas têm resposta) (Aprender em
Conjunto 3.6, parte II) e ao terceiro grupo um cartão com a identificação de cada uma das disfunções
sexuais masculinas e femininas (não estão todas descritas nas cartas ou respostas dos outros dois
grupos) (Aprender em Conjunto 3.6, parte III) (ver figura anterior). Entrega os cartões a cada elemento
para serem lidos individualmente.

3 — Pede aos membros dos grupos para se moverem na sala e tentarem encontrar as outras duas
pessoas que têm o cartão que corresponde à mesma disfunção sexual. Cada um deles deve
perguntar aos outros pela informação que têm no seu cartão e discutir um com o outro se se referem à
mesma disfunção sexual.

4 — Se o trio sentir que já encontrou os seus parceiros, deve permanecer no jogo e ajudar os outros.

5 — Se algum não encontrar os seus parceiros ajuda-o a fazê-lo. Depois pede aos trios para se
sentarem juntos nas cadeiras colocadas em círculo na turma.

6 — Pede a cada um dos trios para ler em voz alta os seus cartões: primeiro a carta, depois a
resposta e depois a identificação da disfunção sexual. Depois, pede ao teus colegas que apenas
encontraram um par, para lerem também os seus cartões nessa sequência. Finalmente, pede aos
teus colegas que estão sozinhos, porque não encontraram nenhum cartão com informação
complementar sobre a disfunção sexual que lhes foi atribuída, para fazerem o mesmo. Tu e o teu
professor deverão ajudar a clarificar as dúvidas e os problemas que surgirem. A correspondência final
deverá ser:

Descrição 1 – resposta D – desejo sexual inibido; Descrição 2 – não tem resposta – ausência de
orgasmo; Descrição 3 – resposta A – dispareunia; Descrição 4 – resposta B – ejaculação
prematura; Descrição 5 – resposta C – ejaculação retardada; Descrição 6 – resposta E – vaginismo;
Sem descrição – resposta F – impotência.

7 — Ainda em turma, no semi-círculo, pede aos teus colegas para fazerem um debate final sobre as
disfunções sexuais humanas fazendo uma síntese dos principais conceitos aprendidos.

8 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.
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Actividade 3.7 — Variações sexuais atípicas: Parafilias

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                    Aluno/ Grupo Líder …

Aberração, perversão, desvio, variação, preferência anómala, minoria ou parafilia têm sido os termos
utilizados para designar o comportamento sexual que ocorre ou com baixa frequência na população
ou que transgride as normas institucionalizadas e os costumes de uma cultura. De acordo com a
Associação Psiquiátrica Americana é preferível a utilização de termos não carregados
emocionalmente como “parafilia”, considerando-se as parafilias como actos ou fantasias bizarros
necessários para a excitação sexual. De acordo com 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: (1) objectos não humanos, (2) sofrimento ou humilhação do indivíduo ou do seu
parceiro (para além da simulação) e (3) 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
(Gomes, 2003) agrupa as várias parafilias em dois subgrupos (ver abaixo) 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. As três primeiras parafilias têm duas características comuns: serem quase exclusivamente
masculinas e as vítimas serem, numa maioria avassaladora mulheres.

Minorias sexuais, os desvios sexuais:
- feiticismo
- travestismo
- transexualismo
- sadomasoquismo

Agressões sexuais, as parafilias que são desvios
individuais patológicos:
- exibicionismo
- frotteurismo/toucherismo
- voyeurismo
- pedofilia
- violação

Aprender em Conjunto: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica
valores e participa democraticamente.

Casos Clínicos

Cadeiras em semi-círculo

Identificação da parafilia
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1 — Divide a turma num grupo com 5 elementos e em outro grupo com 8 elementos. Se houver mais
colegas na turma coloca-os a trabalhar em pares nos dois grupos.

2 — Explica que ao primeiro grupo será dado a cada participante uma carta com casos clínicos de
parafilias sexuais (Aprender em Conjunto 3.7, parte I) e ao segundo grupo um cartão com a
identificação de cada uma das parafilias (não estão todas descritas nos casos clínicos do primeiro
grupo) (Aprender em Conjunto 3.7, parte II). Entrega os cartões a cada elemento para serem lidos
individualmente.

3 — Pede aos membros dos grupos para se moverem na sala e tentarem encontrar a outra pessoa
que tem o cartão que corresponde à mesma parafilia. Cada um deles deve perguntar ao outro pela
informação que tem no seu cartão e discutir com ele se se referem à mesma parafilia.

4 — Se o par sentir que já encontrou o seu parceiro, deve permanecer no jogo e ajudar os outros.

5 — Se algum não encontrar o seu parceiro ajuda-o a fazê-lo. Depois pede aos pares para se
sentarem juntos nas cadeiras colocadas em círculo na turma.

6 — Pede a cada um dos pares para ler em voz alta os seus cartões: primeiro o caso clínico e depois
a identificação da parafilia. Depois, pede aos teus colegas que estão sozinhos, porque não
encontraram nenhum cartão com informação complementar sobre a parafilia que lhes foi atribuída,
para fazerem o mesmo. Tu e o teu professor deverão ajudar a clarificar as dúvidas e os problemas
que surgirem. A correspondência final deverá ser:

CASO CLÍNICO 1 — Feiticismo; CASO CLÍNICO 2 — Travestismo feiticista; CASO
CLÍNICO 3 — Sadomasoquismo (S&M); CASO CLÍNICO 4 — Exibicionismo; CASO
CLÍNICO 5 — Voyeurista

7 — Ainda em turma, no semi-círculo, pede aos teus colegas para fazerem um debate final sobre as
parafilias humanas fazendo uma síntese dos principais conceitos aprendidos.

8 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.

9 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre o
mesmo assunto.
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Actividade 3.8 — Assédio Sexual

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                    Aluno/ Grupo Líder …

1 — Obtém um pequeno número de
voluntários para preparem em grupo
previamente, em casa, 3 ou 4 estudos de
caso (histórias de vida) sobre assédio
sexual  para o resto dos participantes.
Explica-lhes que o objectivo do estudo de
caso é fazer uma aprendizagem sobre o
tópico em estudo através da análise de uma
situação concreta real ou de um exemplo
inventado de assédio sexual. Explica-lhes
ainda, que para conduzirem a discussão do
estudo de caso na turma devem fazer
questões que caiam nas seguintes
categorias (Criar Estudos de Caso 3.8):

Criar Estudos de Caso: Desenvolver a criatividade, mostrar
pensamento critico e exercer a cidadania

 Questões para iniciar a discussão: Esta história é de assédio sexual? Porquê ou porque não?
 Questões para aprofundar e explorar o assunto: Que aspectos do assédio sexual se aplicam
neste caso?
 Questões de aplicação: Qual é o impacto desta situação no local de trabalho ou na escola ou
na universidade?
 Questões para colocar hipóteses ou para predizer acontecimentos: Se tu fosses a “vítima” o
que farias?
 Questões analíticas e de avaliação: Que parte da história do caso foi mais prejudicial?
  Questões para sumariar a vantagem desta aprendizagem: Como é que este estudo de caso
contribuiu para te ajudar a prevenir ou a actuar em caso de assédio sexual pessoal e/ou de pessoas
tuas conhecidas?

2 — Cria na turma o mesmo número de subgrupos (pode ser os que se formaram em casa) e de
estudos de caso previamente preparados. Pede aos subgrupos para analisarem um estudo de caso,
que não seja o que prepararam.

3 — Coloca a turma em semi-círculo. Pede ao porta-voz do primeiro grupo para apresentar o caso que
o seu grupo analisou e conduzir a discussão do caso na turma, partindo sempre das ideias do grupo.
Encoraja o grupo que elaborou previamente o estudo de caso a fornecer, quando necessário para a
discussão, os dados que recolheu quando elaborou a sua história.

4 — Repete o mesmo processo para todos os estudos de caso.

5 — Ainda em turma, no semi-círculo, pede aos teus colegas para fazerem um debate final sobre o
assédio sexual nos vários locais de trabalho e a Lei Portuguesa (e de outros países) sobre o assunto e
fazer uma síntese dos principais conceitos aprendidos.

8 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online (não te
esqueças de colocar os vários estudos de caso e as respostas às questões que lá foram colocadas).

9 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

Assembleia de
Turma

Debate em
subgrupo em
casa

Debate em
subgrupo
na aula
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Actividade 3.9 — Abuso sexual de menores

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                    Aluno/ Grupo Líder …

1 — Divide os participantes em grupos. Convida-os a
desenvolverem estudos de caso (histórias de vida) sobre
abuso sexual de menores para o resto dos
participantes. Explica-lhes que o objectivo do estudo de
caso é fazer uma aprendizagem sobre o tópico em
estudo através da análise de uma situação concreta real
ou de um exemplo inventado de abuso sexual de
menores. Explica-lhes ainda, que devem fazer questões
para conduzirem a discussão do estudo de caso na turma
(Criar Estudos de Caso 3.9).

2 — Dá o tempo necessário para os grupos
desenvolverem os seus estudos de caso. Reforça que a
história deve apresentar um assunto para ser discutido ou
um problema para ser resolvido relacionado com o abuso
sexual de menores.

3 — Troca os estudos de caso de grupo e pede a cada
grupo para analisar o caso que lhe foi atribuído.

Criar Estudos de Caso: Desenvolver a criatividade, mostrar
pensamento critico e exercer a cidadania

4 — Coloca a turma em semi-círculo. Pede ao porta-voz do primeiro grupo para apresentar o caso que
o seu grupo analisou e conduzir a discussão do caso na turma, partindo sempre das ideias do grupo.
Encoraja o grupo que elaborou previamente o estudo de caso a fornecer, quando necessário para a
discussão, os dados que recolheu quando elaborou a sua história.

5 — Repete o mesmo processo para todos os estudos de caso.

6 — Ainda em turma, no semi-círculo, pede aos teus colegas para fazerem um debate final sobre o
abuso sexual de menores e a Lei Portuguesa (e de outros países) sobre o assunto e fazer uma síntese
dos principais conceitos aprendidos.

8 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online (não te
esqueças de colocar os vários estudos de caso e as respostas às questões que lá foram colocadas).

9 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

Assembleia de
Turma

Debate em
subgrupo em
na aula

Debate em
subgrupo
na aula
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Actividade 3.10 — Abuso sexual de menores: Factos e mitos

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                    Aluno/ Grupo Líder …

1 — Explica aos teus colegas que o objectivo desta actividade é
permitir que cada um deles avalie o que pensa e sente sobre o
abuso sexual de menores (abuso sexual cometido por adultos ou 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), para depois clarificar em turma os aspectos do tema que
achar mais importantes.

2 — Pede aos colegas para realizarem o questionário individual e
anonimamente (Questionário e Grupo de Investigação 3.10).

3 — Divide a turma em quatro grupos e distribui o mesmo número
de questionários por cada grupo.

4 — Discute com os teus colegas a importância de dividir os
questionários por sexo e reúne os resultados por item e sexo.
Nesse sentido pode ser desenvolvido um quadro resumo.

Questionário e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve
o pensamento critico e participa democraticamente.

5 — Reúne no quadro, as contagens obtidas por cada grupo para reunir os resultados da turma e
pede aos teus colegas para elaborarem gráficos com esses resultados e os analisarem.

6 — Começa um debate, entre grupos, visando clarificar quais são os itens que correspondem aos
seguintes aspectos:

— tipo de condutas sexuais no abuso                             — quem comete os abusos
— técnicas dos agressores                                              — reacções da vítima de abuso

7— Continua o debate entre grupos visando clarificar quais são os itens que correspondem a falsas
crenças sobre o abuso sexual de menores e que, por isso, deveriam ter sido respondidas como
“Discordo da afirmação”:

3 — O abuso sexual é muito pouco frequente; 5— Só sofrem abuso sexual as meninas; 7 — Os menores
são responsáveis pelos abusos, porque procuram e incitam os adultos; 8 — Os menores podem evitar o
abuso; 11— Hoje dão-se mais abusos sexuais que no passado; 12— Na maior parte dos casos os
agressores sexuais são pedófilos (pessoas que só se sentem sexualmente atraídas por menores); 16— Se
algum menor à nossa volta sofrer abuso nós percebemos; 18— Geralmente os familiares denunciam
quando um menor da família sofre abuso;  20—Os agressores sexuais em muito poucos casos podem ter
condutas sexuais com outras pessoas; 21— Os agressores são quase sempre desconhecidos ou quase
sempre familiares; 23— Os efeitos do abuso sexual são sempre muito graves para a vítima;  25—
Geralmente os abusos estão acompanhados de violência física;  30 — As pessoas que cometem abuso não
têm uma aparência normal; 34 — Os abusos sexuais dão-se em situações sociais muito especiais (classe
social baixa, famílias com muitos problemas);  43 — Quem comete os abusos sexuais está louco, são
doentes psiquiátricos.(passam por pessoas normais mas não possuem valores morais ou não sabem
controlar os seus impulsos, quer dizer têm deficiências na socialização.).

8 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.

9 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

Individualmente

Assembleia
de turmaDebate em

subgrupo
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Actividade 4 — Amor, intimidade, comunicação e comportamento
sexual nos meios de comunicação

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                    Aluno/ Grupo Líder …

Os anúncios nas revistas e nos jornais, os anúncios ou os filmes, novelas e programas informativos na
televisão, os filmes nos clubes de vídeo ou no cinema, a literatura, o teatro, a música popular ou a
música de uma forma geral usam geralmente a nossa imaginação (ou, por vezes, mostram de uma
forma explícita) para sentirmos e/ ou vermos diversas formas de amor, intimidade e comportamentos
sexuais.

Já se propôs que analisassem, em actividades nos temas anteriores (ver capítulo 1), que os
criadores da publicidade para venda de produtos sabem que uma das nossas motivações
escondidas ao fazermos compras são os nossos desejos de uma aceitação social de sucesso: nós
queremos sentir-nos bonitos, sexy, atrair um(a) possível namorado(a), etc.. Os criadores de
anúncios usam estes desejos para nos vender os produtos, mesmo quando nós pensámos que
estamos a comprar os produtos por razões totalmente separadas da nossa sexualidade. Por
exemplo, a maior parte dos anúncios de venda de carros para homens associam o carro à
sexualidade porque colocam, inevitavelmente, mulheres bonitas, bem dotadas, bem vestidas e
perfeitamente proporcionadas perto do carro. Qualquer produto que os vendedores pensem que vai
ser preferencialmente comprado por homens – desodorizantes ou perfumes masculinos, material de
escritório, etc. – tem uma decoração semelhante.
Os anúncios comerciais criam a sua própria realidade, com a qual vendem o produto. Isto é,
mostram valores, situações da vida social e estereótipos de género (geralmente, homens ou
mulheres profissionalmente, socialmente e afectivamente bem sucedidos com uma boa imagem
corporal e características de personalidade ideais). A esplendorosa, feliz e bem sucedida população
dos anúncios torna-se o ideal a que muitas vezes aspiramos. Através dos anúncios, os meios de
comunicação de massa proporcionam-nos alguns dos modelos de vida mais influentes na vida
moderna (Greenberg, Bruess, Mullen, 1993).
Já se propôs, também, a análise dos modelos de sexualidade que são transmitidos através dos
filmes e novelas (ver capítulo 1) e do tipo específico de publicidade para produtos de higiene íntima
ou outros produtos relacionados com a saúde do sistema reprodutor (ver capítulo 2).

Nesta sequência, o objectivo das actividades a seguir propostas é que analises criticamente os
programas “informativos” e os “consultórios” de saúde sexual e reprodutiva que surgem no teu meio
nas revistas, jornais, na Internet e na televisão.

Actividade 4.1 — Consultas de sexualidade…
3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                    Aluno/ Grupo Líder …

1 — Pede aos teus colegas para, individualmente,
durante uma semana, gravarem ou recortarem as
perguntas e respostas sobre sexualidade de um dos
seguintes meios (Guião de Análise dos Mass Media e
Grupo de Investigação 4.1):

 Programas de televisão;
 Programas de rádio;
 Colunas informativas de jornais diários ou semanais;
 Secções de revistas que os adolescentes costumam ler;
 Sites da Internet de Educação Sexual;
 Outro meio de comunicação que consideres interessante.

Individualmente

Olá Dra. Isabel e Dr. Pedro
Obrigada por me darem a
oportunidade de colocar as
minhas preocupações nessa
revista.
Tenho 16 anos e namoro há 2
anos. …

Debate em subgrupo

Guião de Análise dos Mass Media e Grupo de
Inves t igação:  Partilha o conhecimento,
desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.
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2 — Pede-lhes para organizarem grupos com os colegas que escolheram o mesmo meio de
comunicação. Pede a cada grupo que organize o material de acordo o tema de sexualidade tratado
(Guião de Análise dos Mass Media e Grupo de Investigação 4.1):

 Comunicação com os pais
 Comunicação entre os namorados
 Ciúmes
 Orientação sexual
 Primeira relação sexual
 Métodos contraceptivos
 Pílula de emergência
 Doenças de transmissão sexual
 Aborto
 Transexualidade
 Travestismo
 Abuso sexual de menores
 Pedofilia
 Outras parafilias
 Educação sexual
 Etc.

3 — Sugere-lhes que reorganizem os grupos, ficando cada grupo com um dos temas tratados. Pede-
lhes para analisarem, dentro de cada tema:

3.1— Quem faz a pergunta:
 Mulheres adultas/ jovens/ crianças;
 Homens adultos/ jovens/ crianças;
 Adultos/ jovens/ crianças de ambos
os sexos.

3.2 — Quem responde:
 Professor;
 Médico(a);
 Psicólogo (a);
 Sexólogo;
 Outros

3.3 — O que respondem e a
fiabilidade da resposta.

4 — Pede aos teus colegas para organizarem uma mesa redonda para o porta-voz de cada grupo
apresentar a sua análise e organizarem um relatório final para ser publicado neste site.

5 — Incentiva os teus colegas a discutirem o seu trabalho e as suas interpretações sobre a
publicidade Portuguesa e as ideias dos seus colegas de outras escolas sobre o mesmo assunto,
através do Fórum Alunos, Jovens em Acção.

Agora já pedi ajuda pelo Fórum
Sexualidades. Será que na
próxima 4ºfeira já tenho a
resposta da Dra. Fátima?

Caro José
Pelos sintomas que me
descreves podes estar
com gonorreia. Deves ir ao
teu médico de família.
Ele(a) vai perguntar-te …

Gostei muito que me
tivessem escrito, só
mostra que são
responsáveis por
estarem a ponderar
cuidadosamente a vossa
decisão. Em relação à 1ª
pergunta…

Cara Dra. Amparo
Estamos a pensar ter a
nossa primeira relação
sexual, no entanto temos
a s seguintes dúvidas:

Cara Dra Teresa
Gostávamos de saber o que
costumam sentir as pessoas da
nossa idade se acabamos namoro
depois de começarem a ter
relações sexuais. Nós sentimos …
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Actividade 4.2 — Programas televisivos sobre a sexualidade…

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                    Aluno/ Grupo Líder …

Entrevista e Grupo de Investigação: Envolve os pais, partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.

1 — Encoraja os teus colegas a fazerem uma entrevista aos pais sobre os programas de televisão a
que assistiram sobre a sexualidade. As suas perguntas podem incidir sobre (Entrevista e Grupo de
Investigação 4.2):

— Assuntos que foram tratados;
— Profissionais que colaboraram;
— Perguntas feitas pelo público;
— A sua opinião sobre o programa;
—  A sua opinião sobre o papel da televisão na Educação sexual dos adultos e dos

jovens.

2 — Pede-lhes para formarem grupos, organizarem a informação que recolheram com os pais e
acrescentarem o seu conhecimento e opinião pessoal sobre esses programas.

3 — Pede ao o porta-voz de cada grupo para apresentar a sua análise e organizarem um relatório
final para ser publicado neste site.

4 — Incentiva os teus colegas a discutirem o seu trabalho e as suas interpretações sobre a
publicidade Portuguesa e as ideias dos seus colegas de outras escolas sobre o mesmo assunto,
através do Fórum Alunos, Jovens em Acção.

Individualmente
Debate em subgrupo



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

279

Actividade 4.3 — Análise comparativa entre vários países dos
programas televisivos  e “consultas”sobre a sexualidade em
revistas e sites da Internet

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                    Aluno/ Grupo Líder …

Fórum Alunos: Partilha visões, desenvolve o pensamento crítico e clarifica valores.

1— Em assembleia de turma decide como estabelecer uma parceria, através dos Fóruns do site, com
uma escola estrangeira que conheças e pede aos teus colegas do outro país para fazerem as
actividades anteriores.

2 — Discute através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso trabalho e as vossas interpretações
sobre o que se passa nesta área em Portugal e o trabalho e ideias dos vossos colegas sobre o que se
passa noutros países.

Parceria

França

Brasil

Dinamarca

    (… )

Portugal
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Actividade 5 — O que pensa a comunidade sobre o amor, a
intimidade, a comunicação e o comportamento sexual

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                    Aluno/ Grupo Líder …

Os investigadores usam os questionários e as entrevistas para obterem dados sobre o
que as pessoas pensam e sentem, isto é, para compreenderem o que a pessoa sabe
(conhecimento), o que acha certo ou errado (valores), o que pensa (atitudes e crenças) ou
como age (comportamentos). (ver capítulo 1, p.67).

1 — Promove o diálogo em turma para os teus colegas enumerarem os problemas de
investigação que consideram mais relevantes; decidirem se a recolha de dados deverá ser feita
por questionário ou entrevista e decidirem qual será a população alvo. Se desejarem podem
usar como ponto de partida a síntese dos problemas que foram tratados nesta unidade
(Questionário/ Entrevista 5).

2— Organiza grupos de trabalho para elaboração do instrumento de recolha de dados. O porta-
voz deve fazer o registo.

3— Pede ao porta-voz dos grupos para apresentarem em turma o instrumento de recolha de
dados de cada grupo (recorrendo ao retroprojector ou a um meio semelhante) e chegarem a um
consenso final sobre o instrumento que irá ser aplicado.

4— Distribui o número de inquiridos que irá ser atribuído a cada colega e pede-lhes que
apliquem o instrumento extra-aulas.

5— Organiza grupos de trabalho para tratarem os resultados:
 no caso de se tratar de entrevistas deverão primeiro ser transcritas extra-aula e depois
analisadas em grupos na aula;
 no caso de questionários, deverás incentivar os teus colegas a utilizarem programas de
computador simples para fazerem o tratamento estatístico.

6 — Pede-lhes que elaborem um relatório final em turma onde claramente refiram: a razão
porque optaram por aqueles problemas de investigação e não por outros, os objectivos, o
instrumento de recolha de dados, a apresentação dos resultados (no caso de entrevista poderá
ser também a sua transcrição), a discussão dos resultados e as implicações da investigação no
promoção da Educação Sexual na comunidade a partir dos alunos.

7 — Envia os relatórios por turma ou escola, para publicação neste site.
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III — Visões / Objectivos a atingir 

Actividade 1 — Desenvolver visões

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                     Aluno/ Grupo Líder …

Tempestade de Ideias em “Post-it”: Selecciona problemas para resolver ou ajudar a resolver, partilha visões e
exerce a cidadania.

1 — Explica aos teus colegas que nesta fase do projecto o objectivo é debaterem abertamente todos
os problemas que lhes foram surgindo durante a investigação do tema global seleccionado e
desenvolverem as suas visões para mudarem a situação actual de maneira a alcançar os seus
sonhos.

2 — Encoraja os teus colegas a desenvolverem uma tempestade de ideias em post-it, organizando a
turma em grupos, com um bloco de notas post-it e uma lapiseira.

3 — Pede ajuda a um colega para coordenar esta actividade. Os dois devem preparar questões para
a turma reflectir sobre as suas visões para o futuro. As questões apresentadas podem ser apenas o
ponto de partida para o debate (Tempestade de Ideias 1).

4 — Coloca a primeira questão, em voz alta, à turma e dá aproximadamente 5 minutos para os grupos
responderem, pelo menos com cinco ideias. Cada ideia deve ser escrita numa folha do bloco de post-
it.

5 — No fim dos cinco minutos, o teu colega e tu devem recolher os papéis dos blocos de notas post-it
de cada grupo e colá-los no quadro agrupando os que têm a mesma ideia. Devem verificar com a
turma os grupos de respostas que tu e o teu colega organizaram.

6 — Lê a segunda questão e repete o mesmo método.

7 — Em turma, discute os resultados obtidos e organiza as conclusões finais sobre esta actividade
para fazer a sua divulgação online.

Debate em subgrupo

Tempestade
de ideias em
“Post-it”

Tempestade de Ideias em“Post-it”
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IV — Acção e Mudança    

Actividade 1 — Realizar Acções, Mudar e Promover a Mudança
3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                    Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação e Assembleia de Turma ou Escola: Planifica, desenvolve e avalia acções e exerce a
cidadania

1 — Explica aos teus colegas que nesta fase do projecto o objectivo é debaterem abertamente planos
de acção, executarem-nos e avaliarem-nos para originarem as mudanças que lhes permitirão atingir
as vossas visões.

2 — Organiza grupos de trabalho para pensarem na planificação e desenvolvimento da acção. As
questões apresentadas podem ser apenas o ponto de partida para o debate do grupo (Grupo de
Investigação e Assembleia de Turma/Escola 1).

3 — Em turma, pede aos porta-vozes para discutirem as ideias dos grupos e organiza as conclusões
finais para fazer a sua divulgação online.

Debate em subgrupo



Material para os Alunos/ Porta-voz do Grupo…
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I — Problemas/ Temas 

Questionário e grupo de investigação 0.2 — Atracção pessoal

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                     Alunos/ Porta-voz do grupo…

QUESTIONÁRIO

Sou atraente?

Data de nascimento: _____ / _____________/ _____

Sexo: Masculino  Feminino                                            Nome simulado: _______________________

1— Indica na escala abaixo com uma X o que pensas em relação a seres ou não uma pessoa atraente. Se
pensas que és "nada atraente" coloca o X no "zero", se pensas que és "muitíssimo atraente" coloca o X no "9", se
pensas que estás numa posição intermédia coloca o X onde achas que corresponde melhor ao que pensas sobre
ti próprio(a).

Nada
atraente

Medianamente
atraente

Muitíssimo
atraente

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2— Faz uma lista das características físicas (a beleza da tua cara, do tronco, dos seios, dos braços, das mãos,
das ancas, do abdómen (barriga), das pernas, dos pés, etc.) e de personalidade (o sorriso, o olhar, a simpatia,
etc.) que te tornam atraente.

3— Volta atrás à questão anterior e coloca:
3.1— Ao lado de cada característica uma pontuação de 0 a 9. Se a característica "não contribui nada para tu
seres atraente" coloca "zero", se "contribui muitíssimo para tu seres atraente" coloca "9", se não é nenhuma
destas situações dá-lhe a pontuação intermédia que consideras mais correcta.

3.2— Assinala com uma X as características que achas que o sexo oposto gosta em ti.

4— Indica na escala abaixo em que grau é que a maior parte das pessoas do sexo oposto te acha atraente. Se
pensam que és "nada atraente" coloca o X no "zero", se pensam que és "muitíssimo atraente" coloca o X no "9",
se pensam que estás numa posição intermédia coloca o X onde achas que corresponde melhor ao que pensam
sobre ti.

Nada
atraente

Medianamente
atraente

Muitíssimo
atraente

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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II — Investigação 

Grupo de Investigação 1.1 — Pessoas atraentes: Factores que
determinam a atracção interpessoal

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte A

 O Diário de Sofia
A Joana é mais sossegada que a Rita, mas não
menos exigente. (...) Tem um estilo muito próprio.
Adora usar roupas diferentes e tem uma fixação
por acessórios: gorros, lenços, cachecóis,
ponchos, cintos... Mas nada de marcas. Gosta de
coisas ousadas e de preferência muito fora do
comum. (...) Ela tem um encanto inexplicável,
parece que deixa as pessoas enfeitiçadas. Talvez
seja da personalidade ou do olhar. O ano
passado, quando começaram as provas globais,
costumávamos ir para uma explanada estudar.
Um dia, um rapaz chegou à nossa mesa e ficou
completamente especado a olhar para a Joana.
Só a tinha visto naquele dia, mas sentiu-se
completamente fascinado. Até a convidou para
sair. Mas a Joana disse logo que não queria sair
com ele:
— Primeiro porque não te conheço de lado
nenhum, segundo porque podias ter sido mais
original! (...)
Eu e o resto da malta ficámos de boca aberta. Nunca tínhamos visto nada assim. O rapaz estava, de
facto, enfeitiçado pela Joana. Esteve a tarde toda na esplanada pregado à cadeira e não conseguia
tirar os olhos dela! Na semana seguinte, na segunda-feira, quando chegámos à esplanada, deparámo-
nos com um espectáculo que nem dava para acreditar. O Bernardo, era assim que se chamava o
rapaz, tinha espalhado orquídeas brancas por todo o lado, fez uma serenata à Joana e no final
convidou-a para um pequeno-almoço. Nada mais inesperado. A Joana deu o braço a torcer. Só que
aquilo não deu em nada. Quer dizer, em termos de namoro não deu em nada. Mas eles são super
amigos. O Bernardo está em Inglaterra a fazer o secundário. Mas continua a surpreender a Joana.

Fonte: Gomes, Bernardo (2003). O Primeiro Livro do Diário de Sofia. Lisboa: Editorial Presença, pp-10-11)

Debate A
1— Na tua opinião, para a Sofia quais são as características que tornam a Joana
atraente?

2— De acordo com este diário a atracção não leva sempre ao namoro ou ao amor. De
certeza que já conheceste alguma pessoa do outro sexo que te parecia muito atraente,
mas, ao fim de algum tempo deixaste de gostar dela: encontraste-lhe defeitos que antes
não vias. Pelo contrário, provavelmente já encontraste pessoas de quem não gostavas no
início, mas à medida que ias lidando com elas cada vez encontravas mais coisas
agradáveis e atraentes. Porque achas que isto acontece?
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Parte B

Mensagem
Ser atraente não depende só do aspecto físico, também
depende da honestidade, fidelidade, virtude, religião, etc., que
muitas vezes são mais importantes. Além disso, cada um de
nós valoriza essas características de forma diferente. Os
meios de comunicação impõem-nos como modelos de beleza
raparigas magras, altas, olhos grandes e lábios carnudos,
meigas, simpáticas, felizes, etc.. e homens musculados, altos,
de pêlo no peito, bem sucedidos, autoritários, etc.. Estes
modelos têm muita influência nos nossos gostos e na opinião
inicial que formamos sobre as pessoas, mas, depois, só um
conhecimento mais profundo das características das pessoas
é que nos permitirá achá-las atraentes ou não.

Debate B
1— Quais foram as distorções, os erros e a informação
em falta da mensagem original para a última mensagem?

2— Como é que a mensagem foi ficando distorcida?

3— Porque é que foi ficando distorcida?

4— Quais foram os objectivos desta actividade?

Parte D

QUESTIONÁRIO
Sou atraente?

Data de nascimento: _____ / _____________/ _____

Sexo:  Masculino  Feminino                                                        Nome simulado: ____________________

1— Indica na escala abaixo com uma X o que pensas em relação à tua atracção pessoal. Se pensas que és
"nada atraente" coloca o X no "zero", se pensas que és"muitíssimo atraente" coloca o X no "9", se pensas que
estás numa posição intermédia coloca o X onde achas que corresponde melhor ao que pensas sobre ti próprio(a).

Nada atraente Medianamente atraente Muitíssimo atraente

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2— Indica na escala abaixo em que grau é que a maior parte das pessoas do sexo oposto te acha atraente. Se
pensam que és "nada atraente" coloca o X no "zero", se pensam que és "muitíssimo atraente" coloca o X no "9",
se pensam que estás numa posição intermédia coloca o X onde achas que corresponde melhor ao que pensam
sobre ti.

Nada atraente Medianamente atraente Muitíssimo atraente

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Individualmente
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Grupo de Investigação 1.2 — Amizade, paixão, sedução e namoro

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

A descoberta do amor

Subitamente a colega de turma deixou de ter nome e passou a ser "ELA".
Não soubeste como nem porquê mas o olhar dela foi um outro olhar naquele dia e os seus gestos
desenharam os contornos do teu sonho.
Viam-se assim pela primeira vez e, desde então, cada dia começava e acabava com um jogo de
infinita sedução.
Tu e ela, mãos enlaçadas, deixavam-se levar por longos passeios pela cidade.
Ensaiaram carícias tímidas, lentamente descobertas, como se apenas eles existissem.
Emergindo da paixão, de novo se olharam na certeza de que as mãos poderiam agora só esboçar um
gesto para se entenderem e de que, mesmo tendo sido tudo dito, todas as palavras poderiam ser
reinventadas.
Fonte: Leite, Helena (2000). A descoberta do Amor. Defacto. Prazer. Revista da Escola Secundária de Alberto Sampaio, 8, p. 60

Debate

1— Encontras neste texto, escrito por uma colega tua da Escola Secundária Alberto
Sampaio, alguns dos aspectos que assinalaste quando fizeste a síntese sobre o que
sentem os rapazes e as raparigas quando estão apaixonados?

2— O que achas que acontecia entre os colegas de turma do texto para a autora escrever
"cada dia começava e acabava com um jogo de infinita sedução"?

3— O amor para ti é importante? Porquê?

4— Analisa as respostas à questão número 4 do rolo da actividade 01 (ideias iniciais). O
amor está incluído? Em que lugar? E a amizade?

5— Analisa, agora, as respostas à questão número 5 do rolo da actividade 01 (ideias
iniciais). O que há geralmente em comum entre os amigos?

6— Como passarias a tarde com um amigo ou uma amiga com quem estás a sentir
vontade de estar?

7— Na tua opinião qual é a diferença entre o namoro e a amizade?

Grupo feminino

Grupo masculino
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.

Teatralização e Grupo de Investigação 1.3 — Desejo sexual, atracção
e paixão

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Fonte: Adaptado de Zapian, Quintana, Fernandez
(1997). Programa de Educación Afectivo-Sexual. Pais
Vasco: Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea.

CASOS PARA REPRESENTAR: DESEJO SEXUAL? ATRACÇÃO? PAIXÃO?
Caso 1
Às vezes, quando estou sozinha a ver um filme ou a ler um livro sinto sensações corporais, que até ao

momento me eram desconhecidas, sinto um formigueiro no estômago, nos genitais a vulva humedece-se, a pele
torna-se mais sensível, fica como “pele de galinha”, todo o meu corpo está como que activado, predisposto para
algo e então sinto uma vontade grande de acariciar o meu corpo até conseguir descarregar essa tensão e sinto-
me aliviada tanto física como psicologicamente.

Caso 2
Há uma rapariga na turma de quem eu gosto muito, sinto-me atraído por ela e sempre que passa ao meu lado
não posso evitar olhar para ela. Não me importava nada de ter uma experiência sexual com ela.

Caso 3
Faz um mês que estou a sair com um amigo, sinto-me como que num estado de encantamento, de muita ilusão,
tenho comido pouco, não consigo deixar de pensar nele, gostaria de o ter a meu lado, de o ter comigo o tempo
todo. Imagino como seria estarmos abraçados, beijando-nos, como que fundidos um com o outro. Às vezes, sem
dúvida, sinto medo que a nossa relação se rompa, ou que ele me deixe. Quando estamos juntos, passamos
horas inteiras a falar das nossas coisas, do que gostamos, dos sentimentos, dos desejos, etc., é como se não
existisse o tempo. Quando estamos dois dias sem nos vermos, o momento do reencontro é total, estamos com
saudades um do  outro, de nos beijarmos, de nos acariciarmos, de fazer amor, de sentir e desfrutar plenamente a
todos os níveis. É fantástico! E espero que dure toda a vida.

Debate

1— Em qual (quais) dos casos se vê exclusivamente desejo sexual? E atracção? E
paixão?

2— Quais são as diferenças básicas entre o desejo sexual, a atracção e a paixão?

3— Quais são os aspectos positivos e negativos da atracção e da paixão?

4— Com que frequência ocorre nos jovens cada um dos casos representados?

5— Entendeste estes casos como afectos unicamente heterossexuais ou poderiam ser
homossexuais? Porquê?

6— Sentiste-te identificado com algum destes casos? Com qual (quais)? (Responde
apenas se te sentires à-vontade para o fazer neste contexto.)

Grupo feminino

Grupo
masculino
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Estudo de Caso 1.4 — Identificação de pressupostos

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Fonte: Dixon, Mullinar (Ed.) (1986). Taught not Caught. Strategies for sex
Education. England: Ebenexer Baylis & Son Ltd. The Trinity Press.

 História

Mané e Xana estavam a descer a rua de mãos dadas. Apesar de só terem 16 anos, tinham a
certeza que se amavam. "Não é justo, Xana", disse Mané, "Os teus pais quase não te dão tempo livre,
porque não te importas? Os pais de Xana eram severos e esperavam ser sempre obedecidos. Xana
queria acabar a escola para exercer a profissão de enfermagem mas, às vezes, isso parecia-lhe
demasiado. Só o suporte de Mané fazia Xana continuar.
Para Mané as coisas eram diferentes. Mané planeava terminar a escola e exercer carpintaria.
Pretendia trabalhar muito para exercer bem a sua profissão. Os pais, que sabiam desses planos,
concordavam e esperavam que fosse responsável pelas suas decisões e pela sua vida. Mané sentia-
se realmente feliz.
Por vezes era difícil compreender como é que Mané e Xana se sentiam tão atraídos, uma vez que
vinham de ambientes completamente diferentes.

Debate

Coloca um círculo para responder a cada uma das seguintes afirmações:

Verdadeiro Falso Não sei
Mané e Xana planificam tornar-se noivos.
Mané é uma rapariga.
Xana é um rapaz.
Mané tem boas notas na escola.
Mané e Xana estão apaixonados.
Mané e Xana querem viver juntos.
Os pais de Mané querem manter Mané e Xana separados.
Carpintaria é para rapazes.
Enfermagem é para raparigas.
Mané e Xana são ambos raparigas.
Mané e Xana são ambos rapazes.

Individualmente
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Grupo de Investigação 1.5 — Orientação do desejo sexual

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

 Data de nascimento: _____ / _____________/ _____

Sexo:  Masculino  Feminino

HOMOSSEXUAL

Data de nascimento: _____ / _____________/ _____

Sexo:  Masculino  Feminino

HETEROSSEXUAL

Individualmente

Individualmente

CARTÃO 1

CARTÃO 2
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Data de nascimento: _____ / _____________/ _____

Sexo:  Masculino  Feminino

Questões para reflexão pessoal

Analisa o tipo de palavras que escreveste nas duas folhas.
1— Essas palavras estão de acordo com o tipo de atitudes e sentimentos que tens para com essas
pessoas? Porquê?

2— Indica quais são as palavras que repetiste nos dois cartões.

3— Selecciona a palavra que melhor descreve a tua reacção:
3.1— aos homossexuais;

3.2— aos heterossexuais.

4— Que dificuldades ou medos tens para estabeleceres relações de amizade com pessoas de outro
sexo?

5— Que dificuldades sentias para estabeleceres relações de amizade com pessoas do mesmo sexo?

6— Que dificuldades sentias para estabeleceres relações de amizade com pessoas homossexuais?

Individualmente

CARTÃO 3



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                                   S -IVAM: I – Investigação
                                                                                                         Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual

294

Questionário e Grupo de Investigação 1.6 — O que é o amor?

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

QUESTIONÁRIO
Quais são as componentes da tua relação de amor? Intimidade? Paixão? Compromisso?

Data de nascimento: _____ / _____________/ _____
Sexo:  Masculino  Feminino        Nome simulado: ____________________

Completa a escala seguinte, escreve nos espaços em branco o nome da pessoa que amas ou por
quem te interessas mais profundamente. Depois assinala com uma X o teu grau de acordo com
cada um dos itens usando uma escala de nove pontos:

1= "não concordo de modo nenhum", 5= " concordo
moderadamente" e 9= "concordo extremamente". Usa os
pontos intermédios para indicar níveis de acordo intermédios.

Não
concordo
de modo
nenhum 2 3 4

Concordo
moderada
mente

6 7 8

Concordo
extrema
mente

1— Eu contribuo sempre activamente para o bem estar
do(a) _________________ .         

2— Mesmo quando é difícil lidar com o(a)
_________________ eu continuo a sentir-me
comprometido(a) com a nossa relação.         

3— Eu gosto especialmente do contacto físico com o(a)
_________________ .         

4— O(a) _________________ conta comigo quando
precisa.         

5— Eu planeio continuar a minha relação com o(a)
_________________ .         

6— A minha relação com o(a) _________________ é
muito romântica.         

7— Eu partilho informação pessoal muito íntima sobre
mim próprio(a) com o(a) _________________ .         

8— Eu comunico bem com o (a)_________________ .         

9— Eu sentirei sempre uma forte responsabilidade para
com o(a) _________________ .         

10 — Eu sinto-me perto do(a) _________________ .         

11— Eu não consigo imaginar a minha vida sem o(a)
_________________ .         

12— Eu sinto que realmente compreendo o(a)
_________________ .         

13— Eu vejo a minha relação com o(a)
_________________ como uma boa decisão.         

14— Eu sinto que eu posso confiar verdadeiramente
no(a) _________________ .         

15— Eu dou um grande apoio emocional ao(à)
_________________ .         

16— Basta-me ver o(a) _________________ para me
excitar.         

17— Encontro-me a mim próprio(a) a pensar sobre o(a)
_________________ frequentemente durante o dia.         

18— Eu recebo um grande suporte emocional do(a)
_________________ .         

19— Eu penso que o(a) _________________ é uma
pessoa muito atraente.         

20— Eu vejo o meu compromisso com o(a)
_________________ como uma relação sólida.         

Individualmente
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Não concordo
d e  m o d o
nenhum 2 3 4

Concordo
moderada
mente 6 7 8

Concordo
extrema
mente

21— Eu sei que me interesso pelo(a)
_________________.         

22— Eu preferia estar com o(a) _________________
do que com qualquer outra pessoa.         

23— Por causa do meu compromisso com o(a)
_________________ eu não deixo que outras
pessoas se metam entre nós.         

24— Eu conto com o(a) __________ quando preciso.         

25— Há alguma coisa quase "mágica" na minha
relação com o(a) _________________ .         

26— Eu não posso deixar que nada se meta no meu
compromisso com o(a) _________________ .         

27— Eu tenho uma relação confortável com o (a)
_________________ .         

28— A minha relação com o(a) _________________
é de paixão.         

29— Eu não posso imaginar o fim da minha relação
com o(a) _________________ .         

30— Eu tenho fan tas ias  com o(a)
_________________

        

31— Eu não consigo imaginar que outra pessoa me
faça tão feliz como o(a) _________________ .         

32— Eu sinto-me na obrigação de manter a minha
relação com o(a) _________________ .         

33—Não há nada mais importante para mim que a
minha relação com o(a) _________________ .         

34— Eu tenho confiança na estabilidade da minha
relação com o(a) _________________ .         

35—Eu adoro o(a) _________________ .         

36— Eu espero que o meu amor pelo(a)
_________________ seja para o resto da minha vida.         

37— Eu dou muito valor ao (à) _________________
na minha vida.         

38— Eu acho que o(a) _________________ é o meu
ideal.

        

39—Quando eu vejo filmes românticos e leio livros
românticos eu penso no(a) _________________ .         

40— Eu tenho a certeza do meu amor pelo(a)
_________________ .         

41— Eu vejo a minha relação com o(a)
_________________ como permanente.         

42— Eu s in to  que  rea lmente  o (a )
_________________ me compreende.         

43 — Eu sinto um sentido de responsabilidade pelo(a)
_________________ .         

44 — Eu tenho boa vontade para me partilhar a mim
própria e às minhas coisas com o(a)
_________________         

45 — Eu tenho uma relação apaixonada com o(a)
_________________ .         
Fonte: Sternberg,1988, citado por Nevid, Fichner-Rathus, Rathus (1995). Human Sexuality in a World of Diversity. London: Allyn
& Bacon, A Simon & Schuster Company; Masters, Johnson, Kolodny (1992). Human Sexuality. New York: HarperCollins
Publishers Inc..
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Parte II

Debate

Na visão do psicólogo Robert Sternberg existem três componentes distintas do amor:

1. Intimidade: é a experiência de entusiasmo que leva a sentimentos de proximidade,
bondade e ligação com o outro. A intimidade também envolve o desejo de dar e receber
apoio emocional e partilhar os sentimentos mais íntimos um com o outro.

2. Paixão: é um intenso desejo romântico ou sexual por outra pessoa, que é
acompanhado por excitação fisiológica.

3. Decisão/ Compromisso: é a componente do amor que envolve preocupações a curto
e a longo termo. A curto termo há a preocupação de decidir se um ama o outro. A longo
termo, há a preocupação sobre ter ou não vontade para se comprometer a manter a
relação nos bons e nos maus momentos.

1— Para obteres a tua pontuação em cada uma dessas componentes, soma os teus pontos
em cada um dos conjuntos de itens abaixo e divide o total de cada uma dessas componentes
por 15, como se mostra a seguir:
1.1— Itens (3+6+11+16+17+19+22+25+28+30+31+33+35+38+39) / 15 =

1.2— Itens (1+4+7+8+10+12+14+15+18+24+27+37+42+44+45) / 15 =

1.3— Itens (2+5+9+13+20+21+23+26+29+32+34+36+40+41+43) / 15 =

2— Na tua opinião, qual dessa componentes representa a seguinte dimensão do amor:
2.1— Intimidade:

2.2— Paixão:

2.3— Decisão/ Compromisso:

3— De acordo com o modelo de Sternberg o amor pode ser conceptualizado em termos de um
triângulo em que cada vértice representa um elemento básico do amor (figura 3.1).

Figura 3.1: O Modelo Triangular do Amor de Sternberg. O amor consiste em três componentes,
como mostrado nos vértices do triângulo. Os vários tipos de amor consistem nas diferentes
combinações dessas componentes.

3.1— Utiliza os cálculos das tuas componentes do amor, para localizar o amor que sentes neste
triângulo.
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3.2— Une, através de setas, o tipo de amor de acordo com o modelo triangular de Sternberg
indicado na coluna II, com a descrição que lhe corresponde na coluna I.

COLUNA I COLUNA II
A — É o tipo de Amor "à primeira vista" em que uma pessoa experimenta
um desejo apaixonado por outra, na ausência das componentes do amor
intimidade e decisão/compromisso. A componente passional predomina ou
é exclusiva. Iniciam-se assim numerosas relações, alcançando
posteriormente diferentes graus de intimidade e compromisso.

1. Não é amor

B — Este tipo de amor está associado com romances fugazes e
"casamentos rápidos" em que estão presentes as componentes do amor
paixão e decisão/compromisso. Os componentes são a paixão e o
compromisso.

2 .  A m o r
amigável

C — É um tipo de amor que deriva da combinação de duas componentes
do amor, a intimidade e a decisão/compromisso. Este tipo de amor muitas
vezes acontece nos casamentos em que uma atracção passional entre os
parceiros morreu e tem sido substituída por um tipo de compromisso
amigável. Os conteúdos de intimidade e compromisso levam à
comunicação e à segurança da relação, mesmo que na ausência de
paixão. É uma espécie de compromisso de amizade firme que tem
grandes analogias com o vínculo do apego.

3 .  A m o r
passional

D — É uma experiência de amor com outra pessoa ou um(a) amigo(a)
íntimo em que a intimidade está presente mas faltam a paixão e o
compromisso. O que predomina é a relação de comunicação e
compreensão e o apoio emocional.

4 .  A m o r
formal ou de
compromisso

E — É a medida cheia ou completa de amor que envolve a combinação da
paixão, intimidade e decisão/compromisso. Muitos tentam atingir este tipo
de amor nas suas relações românticas. Manter estes amor é muitas vezes
mais difícil do que o atingir. É quando os três componentes amorosos
estão em alto grau. É a forma ideal de amor.

5 .  A m o r
romântico

F — É uma experiência de amor caracterizada pela combinação de paixão
e intimidade, mas sem a componente decisão/compromisso do amor. Os
componentes essenciais são a paixão e a intimidade, na ausência de
compromisso.

6. Amor de
apego (ou de
companheiro
seguro)

G — É um tipo de amor caracterizado pela decisão (para amar) e o
compromisso (para manter a relação) na ausência de paixão ou
intimidade. As relações estagnadas que não há muito tempo envolviam
intimidade emocional ou atracção física são deste tipo. O componente
exclusivo ou quase exclusivo são os compromissos: a decisão de manter a
relação.

7. Amor fátuo
( t o l o )  o u
carente de
intimidade

H — É uma relação em que todas as três componentes do amor estão
ausentes. A maior parte das nossas relações interpessoais são desse tipo.
As interacções casuais não envolvem nenhum dos elementos do amor.

8 .  A m o r
pleno
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Histórias em Cadeia e Grupo de Investigação 2.1 — Intimidade e
relações íntimas

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

HISTÓRIAS EM CADEIA SOBRE INTIMIDADE E RELAÇÕES ÍNTIMAS

PARA SEREM HISTÓRIAS DE INTIMIDADE AS RELAÇÕES DESCRITAS DEVEM
MOSTRAR QUE:

Está a ocorrer um processo em que duas pessoas cuidam uma da outra e partilham, tão
livremente quanto possível, troca de sentimentos, pensamentos e acções.
O termo intimidade é geralmente marcado por um sentimento de aceitação mútua, compromisso,
carinho e confiança. A intimidade não é o mesmo que um romance ou mesmo uma forte afeição.
Os amigos podem não partilhar os seus sentimentos ou pensamentos mais profundos e, por isso,
não serem íntimos ou uma pessoa pode estar apaixonada sem expressar o que sente ao ser amado
e, por isso, não existe intimidade. As componentes da intimidade interpessoal são: cuidarem uma
da outra e partilharem; confiarem uma na outra; sentirem-se comprometidas uma com a outra.

1— Cuidar uma da outra e partilhar: o cuidado mútuo só acontece quando duas pessoas
partilham o que sentem e pensam e estão juntas. Quando não há a certeza de que a outra pessoa
esteja interessada no que tens para dizer, e porque leva algum tempo a saber se é digno de
confiança, a maior parte das pessoas abre-se gradualmente. Em vez de revelarem os seus mais
profundos sonhos ou medos todos de um vez, geralmente, vão-se abrindo lentamente à medida que
o outro também se vai abrindo e vai dando sinais de que está interessado.

2— Ter confiança uma na outra: esta confiança desenvolve-se ao longo do tempo e consolida-se
quando a outra pessoa se comporta como diz que se vai comportar. Por exemplo, se promete que
nos ajuda e o seu comportamento confirma essas palavras, então, começamos a confiar nela. À
medida que a confiança vai crescendo e tornando-se mais forte as duas pessoas partilham mais
sentimentos e pensamentos sem medo que isso venha a ser usado contra ela de alguma maneira.

3— Sentir um compromisso uma com a outra (sentem-se envolvidos na vida uma da outra): o
compromisso exige que ambas as pessoas trabalhem para manter a sua intimidade quer ao longo
de períodos de crise, aborrecimento, frustração e fadiga, quer em alturas de prazer, divertimento,
prosperidade e grandes expectativas.

História um: Conversa entre amigos...

Personagens: — Catarina; — Pedro

Situação de partida
A Catarina e o Pedro estão a descer a rua em
direcção ao Parque. Apreciam sentar-se debaixo
de uma árvore, no fim das aulas e conversar sobre
as suas vidas. Hoje o Pedro está ansioso por
chegar ao local. Quer desabafar com a Catarina.
Zangou-se com a namorada, a Clara, porque...
Acabaram de chegar e ele diz logo:

Pedro: Gostava de te contar ...
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História dois: No avião com um desconhecido...
Personagens: — Célia — Filipe

Situação de partida
A Célia e o Filipe não se conhecem. Estão sentados
no avião, ao lado um do outro, já aproximadamente à
1.30h. O avião dirige-se para a Dinamarca onde
ambos vão trabalhar durante algum tempo. De
repente, a hospedeira avisa: "Por favor, coloquem os
cintos de segurança. Há muita turbulência e, por isso,
temos que manter as condições de segurança." Célia
fica aterrorizada, já viajou tantas vez e aquilo nunca
aconteceu! Começa a pensar na família. No que
gostava de ter feito e não fez e de como gostava
deles! Começa a conversar com o vizinho do lado:

Célia: ...

Parte II

Debate
1— Analisa a história entre os amigos. Indica quais foram as passagens que mostram as seguintes
componentes da intimidade:
          1.1— estão a cuidar um do outro e partilhar as coisas que lhes acontecem;

          1.2— têm confiança um no outro;

          1.3— sentem-se envolvidos na vida um do outro.

2— Analisa agora a história no avião.

          2.1— Achas que a conversa entre a Célia e o Filipe revela uma condição temporária de
intimidade? Se revela intimidade, quais são as componentes da intimidade que estão presentes?

          2.2— Na tua história a Célia revelou sentimentos ou acontecimentos íntimos que não costuma
contar a desconhecidos? Se os revelou, como achas que se sentirá se encontrar, por acaso, numa
festa o homem que estava sentado ao seu lado?

3— Sentiste-te identificado com algum destes casos? Com qual (quais)? (Responde apenas se te
sentires à-vontade para o fazer neste contexto.)
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Grupo de Investigação 2.2 — Intimidade nas mensagens de amor ou
de amizade

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

Data de nascimento: _____ / _____________/ _____

            Sexo:  Masculino  Feminino

CARTA DE AMOR
Na carta ao teu namorado(a) (real ou imaginário) conta-lhe os teus desejos ou necessidades, os teus
sentimentos, emoções e oferta de ajuda ou pedido de ajuda. Tenta colocar-te numa situação real em que a
pessoa concreta da vossa relação está a esperar ajuda e, ou, simplesmente, a vossa resposta de carinho e
afecto.

            

Individualmente
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Parte II

Debate

1— Costumas escrever cartas de amor? Essas cartas são parecidas com
a que escreveste agora ou focam outros aspectos?

2— Quais foram as dificuldades que encontraste ao escrever a carta?

3— Na tua opinião, quais são as vantagens e os inconvenientes que apresenta este tipo de
comunicação?

4— Em que te ajudou a realização desta tarefa?

Parte III

    Fórum da amizade

Enviado em 19/04/04 16:32:53
Autor Tiago Ferreira,13, E.S. da Paz
Título: Sofia Cardoso,14, E.B 2,3 da Bela Vista
Mensagem:
» Responder
»Editar/Enviar

Ola Sofia, gostava de te conhecer, se puderes envia-me uma foto tua. Sou da turma 8A. Resp
bjs

Enviado em 19/04/04 16:35:54
Autor Tiago Ferreira,13, E.S. da Paz
Título: Cont:Sofia Cardoso,14, E.B 2,3 da Bela Vista
Mensagem:
» Responder
»Editar/Enviar

Eu gosto de jogar futebol. Há dois anos fiquei em 2o lugar no estadio da luz. Até logo, bjs

Enviado em 19/04/04 17:54:29
Autor Tiago Ferreira,13, E.S. da Paz
Título: Re: Sofia Cardoso,14, E.B 2,3 da Bela Vista
Mensagem:
» Responder
»Editar/Enviar

Ola, está td?
Tambem te kero conhecer. Eu tambem kero 1foto tua eu n tenho nenhuma minha, mas depois
eu mando-te.
Eu tambem gosto de jogar futebol, mas eu este ano em nataçao fikei em 1olugar +as minhas
colegas! bjs ate logo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Enviado em 19/04/04 21:20:22
Autor Sofia Cardoso,14, E.B 2,3 da Bela Vista
Título: Tiago Ferreira,13, E.S. da Paz
Mensagem:
» Responder
»Editar/Enviar

Olá Tiago eu queria saber como é que tu és. Eu vou-te mandar a minha foto.
XAU.
Viste como eu fiz a montagem? .gif]

Enviado em 14/06/04 12:34:43
Autor Tiago Ferreira,13, E.S. da Paz
Título: Sofia Cardoso,14, E.B 2,3 da Bela Vista
Mensagem:
» Responder
»Editar/Enviar

Ola,est td?
fala koisas,e fala tambm de ti, cmo es!
xau bjs rxp

(Os nomes das escolas e das pessoas são simulados para não quebrar a confidencialidade).

Debate

1— Na tua opinião o Tiago está a tentar construir uma relação de amizade com intimidade?
Porquê?

2— O que pensas sobre a linguagem escrita utilizada nestas mensagens? Na tua opinião deve
ou não escrever-se assim? Porquê?

3— Achas que o Fórum da amizade é adequado para criar relações de amizade íntimas?



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                                   S -IVAM: I – Investigação
                                                                                                         Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual

302

Teatralização e Grupo de Investigação 2.3 — Como fazer críticas
assertivas

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

EXPRESSAR CRÍTICAS

Fonte: Adaptado de Michelson, Sugai, Wood, Kazdin (1987). Las habilidades sociales
en la infancia. Evaluación y tratamiento. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, S. A..

1— Analisa os exemplos abaixo que expressam críticas assertivas, passivas e agressivas.

O Pedro disse-te que feriste os seus sentimentos. Podes dizer:

Situação 1
       Tu— Sabes Pedro, caiu-me muito mal o que disseste sobre mim. Por favor, não voltes a dizê-lo.
       Outro— Caramba, sinto muito. Não pensava que te fosse aborrecer tanto.
Esta é uma boa resposta assertiva, porque: deixaste claro como te sentias; deste
oportunidade à outra pessoa para remediar o problema; a outra pessoa, provavelmente,
evitará ferir os teus sentimentos no futuro.

Situação 2
       Tu— Oi Pedro, não foi o sério o que disseste no outro dia, pois não?
       Outro— Bom, creio que não (de forma pouco convincente).
Esta é uma resposta passiva e menos desejável, porque: não disseste realmente o que
querias dizer; estás a forçar a outra pessoa a confirmar o que dizes dando-lhe somente
uma oportunidade para que se explique; a outra pessoa não compreende como te sentes,
por isso, pode voltar a cometer o mesmo erro.

Situação 3
       Tu— Sabes Pedro, foi mesquinho o que me disseste! Estou furioso! És muito brusco.
       Outro— Ah sim? Bem, pois disse-o muito a sério.
Esta é uma resposta agressiva, porque: provavelmente fizeste a outra pessoa zangar-se
ao atacá-la a ela e não ao problema; não deste oportunidade para que ela se explicasse;
a outra pessoa não ficou a compreender como te sentes, por isso, pode voltar a cometer o
mesmo erro.

2— Em grupo, constrói e teatraliza diálogos assertivos para as seguintes situações:

Situação 1 - Vês que um amigo teu está a gozar com um dos teus colegas da turma.
       Tu—
       Outro—

Situação 2 -Tens um amigo que critica muitas vezes uma rapariga.
       Tu—
       Outro—

Situação 3 - Alguém te fez zangar com o que acabou de dizer.
Tu—
Outro—

Situação 4 - O teu amigo devolve-te três discos que lhe emprestaste e um está riscado.
Tu—
Outro—

3— Em casa, durante uma semana, regista algumas críticas que observas os teus amigos e a família
a fazerem  e analisa se o fazem de forma adequada (assertiva).

Debate em subgrupo
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Teatralização e Grupo de Investigação 2.4 — Como pedir favores

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                     Alunos/ Porta-voz do Grupo …

PEDIR FAVORES

Fonte: Adaptado de Michelson
, Sugai, Wood, Kazdin (1987). Las habilidades sociales en la infancia. Evaluación y
tratamiento. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, S. A..

1 — Analisa os exemplos abaixo que expressam pedidos assertivos, passivos e agressivos.

Quando chegas à escola percebes que te esqueceste do dinheiro para a comida. Vais ter de pedir
dinheiro emprestado a um amigo. Podes dizer:

Situação 1
       Tu— Olá Rui, esqueci-me do dinheiro para a comida. Podes emprestar-me dinheiro que to
devolvo amanhã?
       Outro— Não sei, pensava que o dinheiro me ia sobrar para o fim de semana.
       Tu— Eh! Devolvo-to amanhã de manhã, assim terás na mesma o dinheiro para o fim de
semana.
       Outro— De acordo, mas não te esqueças de mo devolver de manhã.
       Tu— Muito obrigado!
Este é um pedido assertivo, porque: pediste amavelmente e não colocaste o teu amigo
num aperto; provavelmente conseguirás o dinheiro para a comida.

Situação 2
       Tu— Rui, esqueci-me do dinheiro para a comida. Não sei que fazer.
       Outro— Não sei.
       Tu— Necessito ao certo para a comida.
       Outro— Sinto muito, não posso emprestar-to.
Este é um pedido passivo e menos desejável, porque: não deste ao teu amigo toda a
informação necessária para que tomasse uma decisão a teu favor; pode ser que fiques
sem comer porque não expressaste as tuas necessidades.

Situação 3
       Tu— Empresta-me o dinheiro ao certo para te pagar a comida, devolvo-to amanhã.
       Outro— Não sei. Pensava agora no dinheiro para o fim de semana.
       Tu— Vamos homem! Não sejas ridículo.
       Outro— Não, não posso. Sinto muito.
Este é um pedido agressivo, porque: pressionaste demasiado e provavelmente fizeste
com que o teu amigo se chateasse; não conseguiste o dinheiro para a comida porque
falaste de forma grosseira.

2— Em grupo, constrói e teatraliza diálogos assertivos para as seguintes situações:

Situação 1 - Estás num bar com alguns amigos e gostarias de comer algo. Percebes que não
levas dinheiro.
       Tu—
       Outro—

Situação 2 - Gostarias de convidar uma amiga para comer em casa. Pedes permissão à tua
mãe.
       Tu—
       Outro—

3— Tenta recordar os pedidos que fizeste na última semana e os resultados que obtiveste. Depois
explica como farias esses pedidos, se os estivesses a fazer agora.

Debate em subgrupo
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Teatralização e Grupo de Investigação 2.5 — Perguntar porquê

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

PERGUNTAR PORQUÊ

Fonte: Adaptado de Michelson, Sugai, Wood, Kazdin (1987). Las habilidades sociales
en la infancia. Evaluación y tratamiento. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, S. A..

1 — Analisa os exemplos abaixo que expressam perguntas assertivas, passivas e agressivas.

Disseste algo que magoou o teu amigo Jorge e ele foi embora. Outro amigo disse:

Situação 1
       Outro— Creio que não devias ter dito aquilo ao Jorge.
       Tu— Porque pensas isso?
Esta é uma pergunta assertiva, porque: mostraste interesse no que diz a outra pessoa e
compreendeste melhor como se sente a outra pessoa.

Situação 2
       Outro— Creio que não devias ter dito aquilo ao Jorge.
       Tu— Eh?
Esta é uma pergunta passiva e menos desejável, porque: não sabes por que é que a
outra pessoa pensa dessa forma, já que não lhe perguntaste; pode ser que o teu amigo
pense que não te importa o que ele pensa, porque não lhe perguntaste porquê, nem lhe
disseste como te sentias.

Situação 3
       Outro— Creio que não devias ter dito aquilo ao Jorge.
       Tu— Ah, sim? E a ti que te importa!
Esta é uma pergunta agressiva, porque: foste grosseiro e tiveste pouca consideração
pelo outro colega; provavelmente fizeste com que os dois acabassem zangados contigo;
não aprendeste nada com esta situação.

2— Em grupo, constrói e teatraliza diálogos assertivos para as seguintes situações:

Situação 1 - Foste acusado(a) de algo pelo teu namorado(a) e não sabes bem de quê.
       Tu—
       Outro—

Situação 2 - O teu pai disse-te que a partir de agora aos fins de semana tinhas que chegar às
nove horas.
       Tu—
       Outro—

Situação 3 - A tua irmã pede-te emprestado um casaco novo que foi muito caro.
       Tu—
       Outro—

3— A próxima vez que alguém te peça para fazeres alguma coisa, anota-o e imagina, no mínimo, três
formas distintas de perguntar porquê.

4— Depois, reflecte sobre as seguintes questões:
4.1— Como se teria sentido a outra pessoa com cada uma das tuas três perguntas?

4.2— Que tipo de informação terias conseguido com cada uma das tuas perguntas?

4.3— Qual das três perguntas seria a melhor?

Debate em subgrupo
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Teatralização e Grupo de Investigação 2.6 — Defender os seus
direitos

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

DEFENDER OS SEUS DIREITOS

Fonte: Adaptado de Michelson, Sugai, Wood, Kazdin (1987). Las habilidades sociales
en la infancia. Evaluación y tratamiento. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, S. A..

1 — Analisa os exemplos abaixo que expressam reacções assertivas, passivas e agressivas.

Estás num armazém a procurar uma prenda para um teu amigo. Um dos empregados aproxima-se de ti:

Situação 1
       Empregado— Se não vai comprar nada, tem que sair.
       Tu— Estou a procurar uma prenda. Se encontrar alguma coisa que goste irei comprar.
       Empregado— Então de acordo. Espero que compre algo.
Esta é uma resposta assertiva, porque: defendeste o teu direito de comprar sem que o
empregado se enfureça contigo e agora provavelmente vai-te dar uma ajuda.

Situação 2
       Empregado— Se não vai comprar nada, tem que sair.
       Tu— Só estou a ver.
       Empregado— Vai comprar algo ou não?
Esta é uma resposta passiva e menos desejável, porque: só defendeste pela metade o
teu direito de comprar; o empregado pode pedir-te que saias.

Situação 3
       Empregado— Se não vai comprar nada, tem que sair.
       Tu— Tenta! Sei que não me podes obrigar a sair.
       Empregado— Sinto muito, se não tem intenção de comprar alguma coisa tem que sair.
       Tu— Quem queria comprar alguma coisa neste armazém sem qualidade?
Esta é uma resposta agressiva, porque: fizeste com que o empregado se zangasse e
não explicaste porque estavas ali; dado a tua má atitude é possível que te peçam que
saias.

2— Em grupo, constrói e teatraliza diálogos assertivos para as seguintes situações:

Situação 1 - Os teus pais vão dar uma festa em casa e convidaram uns amigos. Pediram-te
que chegasses a casa duas horas antes do habitual.
       Tu—
       Outro—

Situação 2 - Estás a ver um filme na televisão e o teu pai entra na sala e muda de canal sem
dizer nada.
       Tu—
       Outro—

Situação 3 - A tua irmã diz que é a tua vez de lavar os pratos. Lavaste-os na última refeição e
sabes que não é a tua vez.
       Tu—
       Outro—

3— Tenta pensar, no mínimo, numa situação em casa e noutra na escola em que deverias ter
defendido os teu direitos.
3.1— Porque não o fizeste?

3.2— Que poderias ter dito?

3.3— Qual seria a melhor forma de solucionar os problemas ou seja de ser assertivo?

4— Faz uma lista, o maior possível, em que indiques todas as coisas boas que podem resultar por
defenderes os teus direitos. Utiliza a tua própria experiência.

Debate em subgrupo
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Grupo de Investigação 2.7 — Empatia

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

EMPATIA

Fonte: Adaptado de Michelson, Sugai, Wood, Kazdin (1987). Las habilidades sociales
en la infancia. Evaluación y tratamiento. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, S. A..

1 — Analisa os exemplos abaixo que expressam reacções assertivas, passivas e agressivas.

O melhor amigo do teu irmão foi-se embora hoje. Sabes que se sente muito triste. Aproximas-te
dele:

Situação 1
       Tu— Tenho muita pena que te sintas mal Francisco. Gostávamos todos muito do David. É triste
vê-lo ir-se embora.
       Irmão— Sabes que era o meu melhor amigo.
       Tu— Eu sei. Talvez lhe possas escrever e telefonar-lhe de vez enquanto.
       Irmão— Sim, julgo que sim.
       Tu— Espero que fiques rapidamente melhor. Quem sabe se mais tarde podemos fazer alguma
coisa juntos? Queres?
Esta é uma resposta assertiva, porque: ajudaste o teu irmão a sentir-se um pouco
melhor; provavelmente agradece os teus sentimentos.

Situação 2
       Tu— Ouvi que o David se tinha ido embora.
       Irmão— Sabes que era o meu melhor amigo.
       Tu— Sim.
Esta é uma resposta passiva e menos desejável, porque: na realidade não ajudaste a
que o teu irmão se sentisse melhor; provavelmente pensa que não te importas com os
seus sentimentos.

Situação 3
       Tu— Oh! Vamos homem! Anima-te! Não é o fim do mundo.
       Irmão— Sabes que era o meu melhor amigo.
      Tu— E depois? Tens muitos amigos.
       Irmão— Não, como o David.
Esta é uma resposta agressiva, porque: não foste uma grande ajuda; podes ter feito com
que o teu irmão se sinta pior ou inclusive fique furioso contigo.

2— Em grupo, constrói e teatraliza diálogos assertivos para as seguintes situações:

Situação 1 - Apercebeste-te que durante as últimas semanas um dos teus amigos não se
comporta como é na realidade. Estás um pouco preocupado(a).
       Tu—
       Outro—

Situação 2 - Estás a falar com uns amigos sobre um filme de monstros que acabaste de ver.
Um dos teus amigos disse: Assustei-me muito quando saiu aquela mão.
       Tu—
       Outro—

Situação 3 - Um teu colega de turma perdeu as eleições para delegado de turma e sente-se
muito mal.
       Tu—
       Outro—

Situação 4 - Um dos teus colegas de curso vem a sorrir muito contente, porque aconteceu
alguma coisa na aula de ginástica.
       Tu—
       Outro—

Debate em subgrupo
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Grupo de Investigação 2.8 — Recusar ou “dizer não”

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

DIZER NÃO
Fonte: Adaptado de Michelson, Sugai, Wood, Kazdin (1987). Las
habilidades sociales en la infancia. Evaluación y tratamiento.
Barcelona: Ediciones Martínez Roca, S. A..

1 — Analisa os exemplos abaixo que expressam recusas assertivas, passivas e agressivas.

Um rapaz ou uma rapariga da tua turma vê-te no início de uma longa fila para entrar no cinema:

Situação 1
       Outro— Olá! Porque não me deixas passar para o teu lugar? Assim poderíamos sentar-nos
juntos.
       Tu— Não, é melhor não. Não seria justo para esta gente toda.
       Outro— Vamos mulher! Eles não se importarão.
       Tu— Não, não acho que seja correcto. Mas olha, se não estiver muito cheio, tentarei guardar-te
uma lugar, está bem?
Esta é uma recusa assertiva, porque: expressaste a tua opinião de forma a que a outra
pessoa compreendesse as razões porque lhe negaste o pedido e sugeriste outra maneira
para que o teu amigo se sentasse contigo sem violar os direitos das outras pessoas que
esperavam na fila.

Situação 2
       Outro— Olá! Porque não me deixas passar para o teu lugar? Assim poderíamos sentar-nos
juntos.
       Tu— Bom, não sei.
       Outro— Vamos mulher! Quem se vai importar?
       Tu— Bom, está bem.
Esta é uma resposta passiva e menos desejável, porque: não expressaste o que
realmente sentias e fizeste algo que não achas correcto; provavelmente fizeste com que
as pessoas na fila se zanguem contigo; pode ser que as pessoas pensem que és uma
"pessoa muito fácil de convencer".

Situação 3
       Outro— Olá! Porque não me deixas passar para o teu lugar? Assim poderíamos sentar-nos
juntos.
       Tu— Estás a falar a sério? Eu estive na fila durante uma hora.
       Outro— Vamos mulher! Qual é o problema?
       Tu— Vai passear e não me chateies!
Esta é uma recusa agressiva, porque: conseguiste o que querias mas provavelmente
perdeste um amigo ou até ganhaste um inimigo e não explicaste os teus motivos para
negar-te.
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Parte II

FRASES DE PRESSÃO: DIZER NÃO
Fonte: Lopez (1995). Educación Sexual de Adolescentes y Jóvens.
Madrid: Siglo XXI.

Frase de pressão 1: Se me amasses tinhas relações sexuais comigo.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frase de pressão 2: Se não tens relações sexuais comigo não te verei mais.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frase de pressão 3: Tu queres ter relações sexuais comigo, só que tens medo do
que as pessoas possam dizer.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frase de pressão 4: Todos têm relações sexuais.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frase de pressão 5: Tens de crescer. Não podes ser sempre uma menina/ um
menino.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frase de pressão 6: Vamos fazer sexo. Sabes que algum dia nos casaremos.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frase de pressão 7: Já tivemos relações sexuais antes. Qual é o problema
agora?

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frase de pressão 8: Não queres que eu pense que não és uma mulher/ homem
de verdade, pois não?

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Frase de pressão 9: Não queres provar o sexo, para saber como é?

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frase de pressão 10: Mas, tenho que ter relações sexuais.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frase de pressão 11: Se queres ser popular como os rapazes / raparigas da
escola... tens que fazê-lo.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frase de pressão 12: Se ficares grávida casarei contigo.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frase de pressão 13: Tu queres ter relações sexuais tanto como eu.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frase de pressão 14: Excitaste-me. Se me amas, prova-o.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frase de pressão 15: Prova-me. Será o melhor que já pudeste ter.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frase de pressão 16: Toma uma bebida (um copo). Colocar-te-á no ambiente.

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frase de pressão 17: Se não é comigo será com outro(a).

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frase de pressão 18: Muitos dos teus amigos/ das tuas amigas já o fazem. Só tu é
que não.
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Parte III

DEBATE “DIZER NÃO”
Fonte: Lopez (1995). Educación Sexual de Adolescentes y Jóvens. Madrid: Siglo XXI.

1— Passa o gravador atrás e ouve um diálogo de cada vez. Quais foras as melhores respostas à
primeira frase de pressão? Porquê? Segue a mesma análise para todas as frases simuladas.

2— O que é uma frase de pressão?

3— É difícil pensar numa boa resposta para a pressão? Porquê?

4— Depois de teres pensado numa boa resposta é difícil dizê-la? Porquê ou porque não?

5— Que fazes se o teu  par te continua a pressionar:
— Dizes não e repete-lo. Não ofereces razões ou desculpas para dizer “não”.
— Tomas a ofensiva. Dizes-lhe como te está a fazer sentir a sua contínua pressão.
— Recusas-te a continuar a discutir o assunto. Evitas a situação.

6— Porque razão é mais comum para os rapazes do que para as raparigas usar frases de pressão?

7— Há alguma situação em que as frases de pressão sejam boas?
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Teatralização e Grupo de Investigação 2.9 — Habilidades sociais não
verbais

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte A

PREOCUPADO TÍMIDO
ALEGRE

TRISTE
FURIOSO ORGULHOSO

ASSUSTADO DESCONFIADO NERVOSO
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Parte D

CONTACTO VISUAL
Hoje na escola sentiste-te muito contente. O professor pediu-te para dizeres em frente à turma a tua
opinião sobre as relações sexuais entre os namorados da tua idade. Achas que deste uma opinião
clara, sobre se eras a favor ou contra, e explicaste claramente por que razão tinhas essa opinião.

Parte E

Debate

1— Foca a tua atenção na primeira actividade sobre a demonstração de sentimentos através da
postura.
       1.1 — Na tua opinião, qual é a importância de reconhecermos os sentimentos da pessoa que está
a falar connosco através da sua postura?

       1.2 — Que cuidados devemos ter com a nossa postura quando estamos a estabelecer um
primeiro contacto com um professor? E com uma pessoa com quem gostávamos de namorar? E
quando vamos fazer um pedido difícil aos pais?

       1.3 — Por que podemos afirmar que a expressão facial é a fonte de informação mais importante
para a transmissão de sentimentos?

2— Qual é, na tua opinião, o objectivo das seguintes actividades:
       2.1 — utilizar uma mensagem não verbal que contraria a mensagem verbal;

       2.2 —adivinhar a situação e a profissão das pessoas em função da sua aparência física.

3— Recorda a representação das profissões através da mímica.
       3.1 — Quais foram os gestos que levaram à identificação da profissão? Quais foram os gestões
desnecessários?

       3.2 — Porque podemos afirmar que a gesticulação pode ser um reflexo do estado de espírito e é
um complemento da linguagem verbal?

4 — Recorda a conversa entre o par de namorados nas várias situações: (1) no carro um ao lado do
outro, enquanto um conduz; (2) sentados a ver televisão; (3) sentados de frente um para o outro; (4) a
afastarem-se gradualmente um do outro até chegarem aos locais mais afastados da sala de aula.
       4.1 — Em que situações houve um maior contacto visual?

       4.2 — Em que situações foi mais rica a conversa?

       4.3 — Na tua opinião, pode-se afirmar que o contacto visual é uma importante fonte de
informação sobre a atenção auditiva e o interesse no que o outro está a dizer?

5— Foca, por fim, a tua atenção na última actividade, quando os namorados estão a conversar e a
afastar-se cada vez mais um do outro.
       5.1 — Que aconteceu ao seu tom de voz?

       5.2 — Com base nesta actividade, por que razão podemos afirmar que as componentes da voz,
tais como, o volume, o tom, a clareza, a ênfase coloca nas palavras, a fluidez do discurso, as pausas
e as oscilações do tom de voz muitas vezes determinam a qualidade da mensagem?
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Grupo de Investigação e Realização de Filme/ Documentário 3.1 —
Origem da motivação sexual: Identidade, papel e atracção
sexual e os vínculos de natureza sexual e social dos animais

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

FILME VÍDEO OU REPORTAGEM FOTOGRÁFICA OU ANÁLISE DE FILMES SOBRE A VIDA
ANIMAL

Parte I

Questões prévias
Provavelmente já observaste o comportamento sexual e social dos cães. Pensa neles e responde às
seguintes questões:

     1— Quais são as características que nos permitem distinguir a identidade sexual dos cães?

     2— Como é que o cão e a cadela vivem os seus papéis sexuais? (Algum domina a relação?
Como? Algum tem um papel especial na alimentação e cuidado das crias? Algum é mais responsável
pela defesa? Algum domina a relação sexual? Como? Têm épocas de cio? Quais? Têm paradas
nupciais (gestos rituais de acasalamento tipo sons, danças, lutas para ficar com a fêmea ou com
macho, etc.)?

     3— Os cães controlam o sua motivação sexual em função do contexto em que se encontram?

     4— Como se reproduzem os cães?

     5— Em que época se reproduzem?

     6— Na tua opinião, o material genético dos cães filhos é igual aos dos seus pais ou tem
características próprias, isto é, os cachorrinhos têm a sua individualidade em relação aos pais?

     7— Há vínculos estáveis entre as crias e os progenitores, como por exemplo, vínculos de
alimentação, protecção e carinho?

     8— Como são alimentadas as crias? A mãe abraça-as? Acaricia-as? Olha para elas?

2— Decide com o teu grupo: Que animais vão filmar ou fotografar (cães, gatos, vacas, etc.); como os
vão filmar ou fotografar; quando o vão fazer e com quem o vão fazer.
Se optarem por não filmar podem analisar filmes vídeo sobre a vida animal e fazer uma notícia para o
jornal da escola e/ou para publicação neste site.

Durante as filmagens ou a observação de vídeos sobre a vida animal deixa bem claro, para cada
espécie animal descrita, os aspectos sobre os quais reflectiste anteriormente, nomeadamente:
         — Características sexuais primárias e secundárias  que os distinguem como identidades sexuais
diferentes;
         — Relações sociais da espécie : como se relacionam com os outros, como se alimentam, como se
protegem, tem apenas um par para acasalamento ou vários, etc.;
         — Como se relacionam com o outro para terem relações sexuais : há rituais de acasalamento, só têm
relações sexuais com o fim de se reproduzirem ou também por prazer, a fêmea foge do macho quando não está
na época do cio, quando é a época do cio, etc.;
         — Como ocorre a reprodução e o desenvolvimento embrionário  do feto: se a fecundação é ou não
interna, se o feto se desenvolve dentro do útero da mãe, quanto tempo dura a gravidez, etc.;
         — Se há vínculos sociais e sexuais estáveis  entre os progenitores e entre os progenitores e as crias e se
se observam manifestações de carinho e de cuidado entre os animais.
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Parte II

Questões para discussão

1— Há diferenças nas características sexuais primárias ou secundárias nas várias espécies animais
estudadas?

2— No relacionamento social e sexual nas espécies estudas: predomina a monogamia ou a
poligamia?

3— Quem domina a organização das relações no casal é o macho ou a fêmea? É igual para todos os
animais estudados?

4— Todos têm rituais de cortejo? São iguais para todos os animais? E a forma como acasalam é
igual?

5— Todos têm época de cio ou não? Se têm, é durante todo o ano ou apenas durante alguns meses?
É nos mesmos meses para todos os animais?

6— Todos têm a mesma duração no período do desenvolvimento embrionário?

7— Quais são as crias que dependem durante mais tempo dos progenitores para as protegerem e
alimentarem?

8— Na tua opinião, quais são as crias que têm laços afectivos mais estáveis com os progenitores?
Porquê?

9— Agora que terminaste esta investigação, quais são, na tua opinião, as principais semelhanças e
diferenças entre o comportamento sexual do homem e dos animais que investigaste?
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Grupo de Investigação 3.2 — Prazer e desejo sexual

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

FALAR DE PRAZER SEM FALAR DE SEXO?
 (...) Sempre que pensava neste tema lembrava-me de textos cor-de-rosa inundados de

sensações tácteis, de perfumes e sabores exóticos.
Se bem que o prazer seja muito mais do que isso, a associação prazer - sexo não deixava de me
perseguir e assombrar. Gostava de conseguir falar do prazer que tenho ao comer uma pasta de
chocolate quando espero, quadradinho por quadradinho, que este se derreta na boca até
desaparecer, mas a sociedade e o seu pensamento não me deixam porque algo, que já está
enraizado em mim, e em todos nós, me dizia que esta era uma abordagem demasiado banal.

Fonte: Miranda, Ana Margarida (2000). Falar de Prazer sem Falar de Sexo. Defacto. Prazer. Revista da Escola Secundária de
Alberto Sampaio, 8, p. 59.

TEMPESTADE DE IDEIAS
GRUPO:  Masculino  Feminino

1— LISTA DE DESEJOS NÃO SEXUAIS

2 — LISTA DE DESEJOS SEXUAIS
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Parte II

PAPEL DOS SENTIDOS NO DESPERTAR DO DESEJO SEXUAL (atracção sexual):

A visão
Os pássaros identificam os futuros companheiros dentro da sua espécie com
base da sua plumagem e em outras marcas visuais. Pelo contrário, nos cães
e nos gatos, a sua atracção pelo companheiro(a) é desencadeada pelos
odores corporais que são sinais de receptividade sexual.

Na tua opinião, neste aspecto, a espécie humana é mais parecida com os
pássaros ou com os mamíferos (cães e gatos)?

O Cheiro
Há algumas evidências que os odores naturais do corpo
podem levar a um subtil despertar do desejo. Muitos
organismos, passando dos insectos para os répteis e
mamíferos são sexualmente estimulados por produtos
químicos naturais, as chamadas feromonas (do Grego
"pherien" que significa "produzir (a mensagem)” e
hormonas). Os animais podem assinalar a sua
receptividade sexual secretando feromonas que são
detectadas pelos outros membros da sua espécie através
dos sentidos, do cheiro ou do sabor. As feromonas,
geralmente existem nas secreções vaginais e na urina.

A cadela, por exemplo, deposita pingos de urina no chão que servem como um sinal para mostrar a
sua disponibilidade sexual. A produção de feromonas pela mulher atinge o seu pico máximo na altura
da ovulação, quando a mulher é capaz de engravidar.

Na tua opinião, o cheiro das feromonas estimula sexualmente o homem? Porquê? E outros cheiros,
como por exemplo, a cheiro a perfume ou a cheiro ao corpo lavado? Por que dizes isso?

A sensibilidade da pele humana
A pele é sensível à dor, às mudanças de temperatura e à pressão
(ao toque). A sensibilidade ao toque é dos sentidos que mais
directamente leva ao desejo sexual. Certas partes do corpo têm um
significado sexual especial por causa da sua resposta à estimulação
sexual. Essas áreas são chamadas zonas erógenas. As zonas
erógenas primárias , assim chamadas porque têm muitos nervos
sensitivos, incluem os genitais, a parte interna das coxas, o períneo,
as nádegas e o ânus, os seios (especialmente os mamilos), as
orelhas (especialmente os lobos), a boca, os lábios, a língua, o
pescoço, o umbigo e os sovacos.

As preferências variam de pessoa para pessoa e zonas muito sensíveis para uns não o são para
outros. As zonas erógenas secundárias  são zonas que se tornam eróticas por associação com a
estimulação sexual, por exemplo, zonas que são tocadas regularmente quando se está a ter relações
sexuais.

Na tua opinião, é importante para um casal com intimidade sexual conhecer as zonas erógenas um do
outro? Se respondeste que sim, como o pode fazer?

A audição humana
Para algumas pessoas as palavras ou entoações vocais podem-se tornar
tão excitantes como a estimulação directa nas zonas erógenas.

Qual é a utilização comercial pornográfica do sexo que utiliza a audição?
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Parte III

Dilema
 (...) Uma pessoa num determinado momento tem um intenso desejo de manter relações

sexuais. Essa pessoa, nesse momento, não tem nenhum parceiro(a) estável nem ninguém com quem
ter relações sexuais.

Tempestade de Ideias
GRUPO:  Masculino  Feminino

1— Que formas de satisfação sexual alternativas te ocorrem?

2— Que encontras de positivo ou negativo em que uma pessoa não satisfaça de forma imediata a sua
satisfação sexual com outra pessoa?

3— Quais podem ser os limites razoáveis de satisfação sexual a respeito da outra pessoa?

4— Que diferenças pode haver entre rapazes e raparigas, a respeito do desejo sexual?

Fonte: Zapian, Quintana, Fernandez (1997). Programa de Educación Afectivo-Sexual.
Pais Vasco: Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.

Parte IV

Configuração do desejo sexual

Lê atentamente o texto abaixo para que o possas dar a tua opinião mais fundamentada sobre o que é
o desejo sexual, respondendo, em grupo, às questões propostas para debate.

Texto
Os nossos desejos e comportamentos sexuais também dependem, em parte, das hormonas sexuais, cuja
regulação varia em função da nossa idade e sexo. Na puberdade, os factores hormonais e

neurohormonais cujo funcionamento depende de factores genéticos e constitucionais, do sexo, da alimentação e
dos factores étnicos, desencadeiam um grande desenvolvimento corporal e o aparecimento dos caracteres
sexuais secundários. Esta grande mudança física desencadeia, do ponto de vista psicológico e social, uma nova
imagem corporal e a redefinição da identidade de género, em função da nova imagem e das novas funções
sexuais adquiridas. A aceitação da nova imagem deve ser baseada num conceito de beleza activo, que associa a
nova imagem do corpo ao desenvolvimento de valores e qualidades que sejam atraentes e sedutores para os
outros e para si mesmo e à valorização de uma nova capacidade da sexualidade: “a capacidade de decidir se se
quer reproduzir ou não”. Na adolescência, existem mudanças na sexualidade a três níveis: na redefinição da
identidade de género; no aparecimento e configuração do desejo sexual e na evolução dos afectos
relacionados com a sexualidade.
Também por causa das mudanças biológicas que ocorrem na puberdade aumenta consideravelmente a taxa de
testosterona (hormona sexual) que é um potente regulador do desejo sexual. Nesta altura aparece o erotismo
puberal. Levine (1988, 1992 segundo Zapian et al, 1997) descreve que o desejo sexual é constituído por três
elementos moderadamente independentes:

— o impulso (drive), representa a base biológica do desejo sexual. Nós herdamos os elementos
anatómicos, fisiológicos e neurohormonal que regulam o comportamento sexual e que geram predisposições
comportamentais perante estímulos eróticos. A testosterona é a hormona relacionada com o desejo sexual em
ambos os sexos. Portanto, o impulso corresponde à activação do desejo que se pode gerar a partir da própria
dinâmica biológica, ou induzir-se a partir de determinados estímulos eróticos como o toque nas zonas erógenas,
as fantasias, as memórias eróticas, as imagens visuais (como a nudez, ou o acto de se despir), etc.;

— o motivo (motive), é a articulação psicológica do impulso sexual, porque representa a disposição
para a actividade sexual. Manifesta-se pela integração do impulso na personalidade e supõe a aceitação e o
consentimento da activação sexual, isto é, é a disposição face ao erótico. Esta disposição depende da própria
história sexual e de como foi a sua socialização no contexto sócio-cultural em que cresceu; e

— o desejo (wish), que é a representação sócio-cultural do desejo sexual. Isto é, significa o desejo de
chegar a estar envolvido na experiência sexual, por isso, é independente do impulso e do motivo e está
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fortemente influenciado pelo contexto. As aspirações sexuais estão fortemente desenhadas pela tradição cultural,
pelo momento histórico e pelos interesses das classes dominantes. O discurso social acerca da sexualidade
estabelece o que pode ser desejado pelos homens e pelas mulheres.

Antes da puberdade não existe uma especificidade de sensações exclusivamente sexuais nem existem estímulos
que tenham um significado claramente erótico - sexual. Na puberdade o desejo sexual manifesta-se com
intensidade enquanto impulso. Aparece pouco a pouco de maneira consciente dirigido para outra pessoa,
começam as primeiras fantasias eróticas, a atracção e a resposta perante estímulos eróticos. O desejo sexual
orienta-se.
Posteriormente, terão lugar primeiro experiências sexuais auto-eróticas e depois partilhadas. Neste período,
ocorre, também, como consequência destas mudanças, a especificação da orientação sexual. O adolescente
começa a ter sensações a que dará um significado puramente sexual e determinados objectos e estímulos
externos serão uma fonte de atracção sexual. Parece ser a etapa da vida em que o desejo sexual alcança a sua
maior efervescência; a necessidade de procurar satisfação sexual e sentir-se receptivo a ela chega a ser mais
poderosa que nunca e a orientação sexual começa a consolidar-se. A orientação sexual refere-se ao tipo de
objectos pelos quais os sujeitos se sentem atraídos sexualmente e, portanto, face aos quais orientarão e dirigirão
o seu desejo sexual. Deste modo, pode-se considerar as seguintes formas de orientação sexual: sentir-se
atraídos sexualmente por pessoas do sexo oposto (heterossexuais); por pessoas do mesmo sexo
(homossexuais); por pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto (bissexuais); não sentir desejo sexual
(assexuais); e sentir-se atraídos sexualmente por objectos não humanos, animais, pessoas menores ou pessoas
que não o consentem (parafílicas).

Até ao momento não se sabe o que desencadeia a homossexualidade, porque as emoções humanas e o
comportamento são demasiado complexas para teoria simplistas. As teorias biológicas para explicar a orientação
sexual aumentaram a sua importância nos anos 90. Alguns estudos ligaram o tamanho de várias partes do
cérebro com a orientação sexual e outros mostraram uma maior concordância na orientação sexual dos gémeos
do que nos outros irmãos. No entanto, segundo Byer e Shainberg (1994) não há diferenças nos cromossomas
sexuais das pessoas homossexuais e heterossexuais e se existirem genes para a orientação sexual,
provavelmente agem afectando o desenvolvimento pré-natal do cérebro. Tem sido publicada informação muito
contraditória sobre o papel das hormonas sexuais na orientação sexual. Considera-se que as hormonas,
nomeadamente na etapa pré-natal, podem afectar a evolução cerebral de modo que predispõem o indivíduo para
uma determinada orientação sexual. Na psicanálise, tem sido veiculada a ideia que a homossexualidade é
consequência de um sistema de relações materno- filiais ou paterno- filiais de alguma maneira patológico. Por
outro lado, as teorias condutivas dão uma maior importância à aprendizagem, pois consideram que as fantasias e
as condutas sexuais se associam a determinados reforços ou castigos o que levaria o indivíduo a inclinar-se para
o tipo de orientação que lhe trouxesse maiores gratificações.

Debate

1— Em que momento da vida é que as pessoas se começam a sentir atraídas pelo sexo
oposto? E em que altura é podem começar a sentir uma orientação homossexual do
desejo sexual?

2— Se uma pessoa tem algum tipo de jogo ou actividade sexual com outra do mesmo
sexo deve considerar-se homossexual? Se disseste que sim, explica porquê.

3— Os homossexuais só se sentem atraídos por pessoas do mesmo sexo ou podem
sentir-se também atraídos por pessoas do sexo oposto?

4— Achas que uma pessoa que no início da adolescência se sente sexualmente atraída
por pessoas do mesmo sexo, se deve considerar homossexual ou será mais prudente
esperar pela idade adulta para, de uma forma madura, tomar as suas decisões sobre a
sua orientação sexual?

5— Com os conhecimentos que temos na actualidade podemos dizer que a
homossexualidade é um desvio ou uma doença?
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Jogo de Papéis 3.3 — Orientação do desejo sexual

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

Jogo de Papéis

Personagens
— André     — Márcia     — Patrícia e Carlos     — Pedro e Fernando     — Júlia e Margarida

Situação de partida
O André é um rapaz de 16 anos, que frequenta o 11º ano da Área Científico-Naturais. É muito
estudioso e tem conseguido tirar boas notas, porque o seu objectivo é entrar para Medicina. Sempre
se recorda de si a tirar boas notas e a praticar andebol. O andebol é o seu desporto preferido e, talvez
por praticar este desporto regularmente, tem um porte atlético. Sabe que as colegas o acham muito
interessante e se sentem atraídas por ele. Algumas vezes saiu com raparigas mas as suas relações
nunca passaram de amizade. Lembra-se que se sentiu sempre atraído por rapazes e agora, que o seu
desejo sexual está cada vez mais claro, começa a ficar seriamente preocupado. Nunca falou sobre
isto aos seus amigos, nem ao seu melhor amigo, ou aos seus pais, pois tem medo que o achem
anormal e o marginalizem. A Márcia é uma colega de turma que sabe que está muito apaixonada por
si. Ele gostava muito de lhe corresponder, mas não consegue. Sabe que ela é muito sua amiga e que
é muito responsável e bem aceite na turma, por isso, como sente muita necessidade de contar a
alguém e não quer perder a sua amizade, por não ser capaz de se apaixonar por ela, decide contar-
lhe. Quando um professor faltou, ao ver a Márcia aproximar-se de si no bar decide explicar-lhe em
privado a sua situação, no entanto, alguns amigos ouvem e começam a comentar entre si.

Agora, quatro rapazes e quatro raparigas farão os papéis de André e Márcia e dos seus amigos
e amigas. Leiam atentamente os papéis que vos foram atribuídos e preparem o argumento para
representar a seguinte situação:

O professor de Matemática faltou. Têm 45 minutos livres. O André e os colegas dirigem-se para o bar.
A Márcia aproxima-se de si. Sentam-se os dois numa mesa sozinhos, que não está muito afastada do
resto dos amigos, e começam a conversar. Passado um bocado, os amigos como vêem o seu ar tão
sério, começam a prestar atenção à sua conversa e, no meio da sua admiração, começam a fazer
comentários no grupo. Cada um de vocês tem uma maneira diferente de ver a amizade e a
homossexualidade, por isso, dareis a vossa opinião em relação aos diversos temas.
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Jogo de Papéis
Personagens: André

Aproximas-te da Márcia e dizes-lhe que como gostas muito dela lhe queres
contar uma coisa da tua vida que te preocupa bastante. Não sabes como
começar, estás muito confuso, fazes muitos rodeios e depois contas de
repente que achas que és homossexual. Pouco a pouco tranquilizas-te e
vais-lhe contando a tua história, desde que começaste a sentir as primeiras
fantasias eróticas até ao momento actual. No início pensaste que era uma
fase e que passava. Acreditas que se os outros souberem te afastarão e
ficarás sem amigos. Tens a certeza que a família também não
compreenderá.
A única pessoa que achas que poderá compreender é a Márcia por gostar tanto de ti e te conhecer tão
bem. Não sabes o que fazer, se negar completamente o teu desejo sexual e começar a namorar com
ela, e, se ela quiser, ganharem alguma experiência sexual os dois ou, pelo contrário, aceitar a tua
homossexualidade. Pedes-lhe ajuda.

Jogo de Papéis
Personagens: Márcia

Ficas muito surpreendida com o que o André te está a contar. No início
ficas em estado de choque, não sabes o que pensar ou sentir em relação
ao André! Depois começas a sentir reacções contraditórias. Sem dúvida,
apesar de estares apaixonada por ele, consideras que o André é o teu
melhor amigo e, por isso, o fundamental é ajudá-lo. Deste modo, os dois
começam a falar da sexualidade e das diferentes maneiras de a viver.
Percebes que para ti é importante ele aceitar que o importante é que cada pessoa seja o mais feliz
possível, aceitando-se e si mesmo e, por isso, debatem como se irão relacionar no futuro.

Jogo de Papéis
Personagens: Pedro e Fernando

Sois da mesma idade do André, dão-se bem com ele e já desconfiavam
da sua orientação, por causa de algumas atitudes suas. Como andam
os dois sempre juntos, até já tinham comentado a vossa suspeita. Não
estão muito surpreendidos com o que se está a passar.

Elaborem um argumento para discutir no bar sobre:
— Se as pessoas que se sentem atraídas por pessoas do mesmo sexo
o devem esconder ou contar a pessoas da sua confiança;
—Como se estão a sentir por serem amigos de um homossexual;
—Como pensam actuar no futuro em relação ao André;
—Se acreditam que ser homossexual é ser menos homem ou menos
mulher;
—Se acham que uma pessoa deve ser discriminada por orientar o seu desejo de maneira diferente da
maioria;
—Se acham que se deve tomar medidas no vosso meio para evitar a discriminação de pessoas com
esta orientação sexual. Se acham que sim, que medidas.
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Jogo de Papéis
Personagens: Júlia e Margarida

Sois da mesma turma da Márcia e muito amigas dela. Sabeis como ela
está apaixonada pelo André. Estais muito preocupadas com ela e ficais
totalmente surpreendidas com a novidade!

Elaborem um argumento para discutir no bar sobre:
— Se as pessoas que se sentem atraídas por pessoas do mesmo sexo o
devem esconder ou contar a pessoas da sua confiança;
—Como se estão a sentir por serem amigas de um homossexual;
—Como pensam actuar no futuro em relação ao André;
—Se acreditam que ser homossexual é ser menos homem ou menos mulher;
—Se acham que uma pessoa deve ser discriminada por orientar o seu desejo de maneira diferente da
maioria;
—Se acham que se deve tomar medidas no vosso meio para evitar a discriminação de pessoas com
esta orientação sexual. Se acham que sim, que medidas.

Jogo de Papéis
Personagens: Patrícia e Carlos

Sois da mesma idade do André e começaste a namorar neste ano lectivo.
Sentiste-vos sempre muito atraídos um pelo outro. Sois muito amigos do
André e estais muito surpreendidos com o que se está a passar. Sempre
achaste que ele ia encontrar a mulher da sua vida.

Elaborem um argumento para discutir no bar sobre:
— Se as pessoas que se sentem atraídas por pessoas do mesmo sexo o
devem esconder ou contar a pessoas da sua confiança;
— Como se estão a sentir por serem amigos de um homossexual;
— Como pensam actuar no futuro em relação ao André;
— Se acreditam que ser homossexual é ser menos homem ou menos mulher;
— Se acham que uma pessoa deve ser discriminada por orientar o seu desejo de maneira diferente da
maioria;
— Se acham que se deve tomar medidas no vosso meio para evitar a discriminação de pessoas com
esta orientação sexual. Se acham que sim, que medidas.
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Parte II

DEBATE “Jogo de Papéis — Orientação do desejo sexual”

PERSONAGENS A OBSERVAR:_______________________________ __

Questões para discussão

1 — Refere o que achas que os(a) teus colegas que estavam a observar sentiram na pele dos
personagem que lhes foram atribuídos e como te sentirias tu se tivesses representado esses papéis.

2— Na opinião deles as pessoas que se sentem atraídas por pessoas do mesmo sexo devem
esconder isso ou contar a pessoas da sua confiança?

3— Como se estão a sentir os personagens que estão a observar por serem amigos de um
homossexual?

4—Como é que eles pensam actuar no futuro em relação ao André?

5 — Eles acreditam que ser homossexual é ser menos homem ou menos mulher?

6 — Eles acham que uma pessoa deve ser discriminada por orientar o seu desejo de maneira
diferente da maioria?

7 — Eles acham que se deve tomar medidas no meio para evitar a discriminação de pessoas com
esta orientação sexual. Se acham que sim, que medidas?
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Parte III

ANDRÉ MÁRCIA

PEDRO

FERNANDO
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JÚLIA MARGARIDA

CARLOS PATRÍCIA
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Cartão de Orientação para Ensinar 3.4 — Resposta sexual humana

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Geralmente os casais que se amam começam por se beijar,
abraçar e acariciar um ao outro por cima da roupa para se
começarem a conhecer mais intimamente do ponto de vista sexual. É
pelo beijo que começa a relação da maioria dos casais e o beijo na
boca desperta muita ansiedade. Evoluir do beijo nos lábios para o
beijo na boca significa abrir ligeiramente a boca ao beijar e usar a
língua para explorar a boca do outro. Há pessoas que pensam que
isto é nojento e outras que isto é uma forma mais íntima de beijar,
que só deve acontecer se os dois o desejarem.

Mais tarde… os casais costumam explorar o corpo um do
outro com as mãos e a boca para se conhecerem mutuamente e
descobrirem aquilo que dá prazer ao outro. Estes preliminares
englobam tudo, desde um simples abraço até ao que o casal decidir
que quer fazer. Quando têm vergonha de dizer ao outro o que
querem fazer e o que gostam podem guiá-lo com as mãos.

A regra básica é cada um fazer “o que acha bom para si e para o outro” e não o que é suposto
que se faça ou aquilo para o qual não se sente preparado para o fazer. “Preliminares” é o nome que se
dá à actividade sexual anterior ao acto sexual que muitas vezes, nos jovens, não termina na
penetração.

A excitação sexual masculina é mais evidente porque o pénis enche-se
de sangue, fica duro, virado para cima, mais quente e de cor mais
escura, isto é, fica em erecção. Na mulher a excitação manifesta-se
porque a pele fica ruborizada, o corpo fica mais sensível ao toque, a
vagina fica húmida e lubrificada e os seios incham ligeiramente. Há
muitas maneiras de se excitarem um ao outro, por isso não é preciso
fazer nada que não agrade aos dois. As mulheres gostam que lhes
mexam na zona genital, especialmente numa zona muito sensível - o
clítoris. Os homens também gostam que lhes mexam na zona genital,
principalmente no pénis. Esta estimulação física geralmente culmina no
orgasmo. É nesta fase que o preservativo deve ser inserido no pénis,
porque podem cair algumas gotas do fluído segregado pelas glândulas
de Cowper que transportam frequentemente alguns espermatozóides
vivos ainda antes da ejaculação.

Schnarck (1991) chama a atenção que o nível total de estimulação que se pode alcançar na
experiência sexual, não depende só da estimulação física mas também depende da estimulação
psicológica. Por estimulação física ele entende a transmissão de sensações de prazer através dos
receptores sensoriais do sistema nervoso e por estimulação psicológica a produzida pelos processos
cognitivos e emocionais que incluem, por sua vez, a capacidade para focalizar as sensações, a
atribuição de significado às experiências sensoriais e ao impacto da ansiedade. Este estado de
excitação aumenta até que nenhum dos dois consegue esperar mais e o homem insere o pénis na
vagina da mulher. A mulher pode ajudar o homem guiando o pénis até à vagina. Quando o pénis está
dentro da vagina ambos se movem ritmicamente pressionando as ancas uma contra a outra para
aumentar o contacto até que, geralmente, ambos atingem o orgasmo e o homem ejacula.  Quer nos
homens quer nas mulheres o orgasmo, o clímax da excitação sexual, corresponde à contracção dos
órgãos sexuais numa série de espasmos musculares, a que se segue uma sensação de relaxamento
e de prazer à medida que os músculos vão relaxando. Nos homens o orgasmo manifesta-se com a
ejaculação. As mulheres muito poucas vezes atingem o orgasmo durante o acto sexual porque não há
extremidades nervosas na vagina. A maioria dos orgasmos femininos ocorre através da estimulação
do clítoris e da entrada da vagina, por isso, o seu orgasmo pode ser atingido antes, durante ou depois
de concluído o acto sexual.
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Depois das relações sexuais há pessoas que se abraçam e conversam, outras que se beijam
ou ficam quietas e outras que adormecem. À medida que vai aumentando a intimidade sexual os
parceiros amorosos vão aprendendo a conhecer-se e a melhorar a qualidade das suas relações.

Masters e Jonhson (Masters, Johnson, Kolodny, 1992) apresentaram o seu modelo em 1966 e
começaram a ser considerados historicamente como os principais investigadores na resposta
sexual humana. Através de um trabalho pioneiro na área da fisiologia sexual estudaram a actividade
sexual, tal como a masturbação e as relações sexuais, numa amostra de homens e mulheres entre
os 18 e os 89 anos durante mais de 10 anos. Com base nas suas investigações dividiram a
resposta sexual fisiológica em quatro fases: excitação, planalto, orgasmo e resolução (ver
transparências 3.4, figura 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5). Este modelo foi muito aceite pela comunidade
científica da sua altura.

Kaplan partindo do esquema do ciclo de resposta sexual de Master e Jonhson, critica a distinção
entre excitação e planalto e considera que este modelo dá pouca atenção aos factores psicológicos
e motivacionais defendendo, em 1974, que a resposta sexual quer no homem quer na mulher tem
duas fases: excitação e orgasmo. Passado cinco anos, induzido pelos resultados da aplicação do
seu modelo no tratamento de disfunções sexuais, chega à conclusão que há uma fase anterior a
essas duas, criando o modelo trifásico da resposta sexual em 1977: desejo, excitação e orgasmo
(ver transparências 3.4, figura 3.6). O desejo sexual como fase da resposta sexual humana e este
modelo trifásico são reconhecidos por toda a comunidade científica e durante a década 80 assumiu-
se quase sem discussão o modelo de Kaplan (Zapian, 1997; López, Fuertes, 1999).

Em 1991, Schnark critica o conceito de fase de Kaplan: Pode-se considerar que o desejo sexual é
uma fase cronologicamente anterior à da excitação e do orgasmo? O desejo termina para dar lugar
à fase seguinte: a excitação? Qual é o limite entre o desejo e a excitação? Na sua opinião o modelo
de Kaplan não permite ponderar o nível de desejo antes do encontro sexual, nem a sua intensidade,
nem a sua dinâmica ao longo do ciclo da resposta sexual, por isso, propõe um novo modelo em que
o desejo acompanha o ciclo de resposta sexual, em maior ou menor intensidade. As pessoas com o
desejo sexual inibido podem alcançar os umbrais mínimos que tornam possível a excitação e o
orgasmo. Quer o desejo sexual, quer a excitação sexual promovem a emissão de emoções
positivas como o amor, a atracção, o desejo, o carinho, a confiança e a ternura e de emoções
negativas como o medo, a culpa, a ansiedade ou a desconfiança. As emoções positivas optimizam
a estimulação enquanto as emoções negativas a restringem (Zapian, 1997) (ver transparências 3.4,
figura 3.7).

Estas concepções da resposta sexual humana pressupõem a existência de sistemas
neurofisiológicos separados que criam a possibilidade para a inibição separada de cada uma destas
fases. Por exemplo, uma mulher pode excitar-se e não ter orgasmo, o homem pode sentir desejo e
não ter erecção, etc..

Fase de desejo sexual
O desejo sexual é sentir-se atraído por alguém, ter fantasias

eróticas, sentir-se sexy, etc.. Pode ser o resultado de acções voluntárias
como o beijo, ler livros ou ver filmes com cenas eróticas ou acontecer em
situações inesperadas e ocasionais, por exemplo, um miúdo ter uma
erecção ao tomar banho no balneário masculino da escola. O desejo
sexual pode ser desencadeado pelo contacto físico directo como o toque
ou o beijo, por um convite verbal, pela linguagem do corpo ou pelo
contacto visual, por exemplo, por um corpo nu ou por um estilo de roupa.
Também pode ser desencadeado por fantasias ou por acontecimentos do dia-a-dia como: a roupa a
friccionar os genitais, o ritmo do movimento do veículo, tomar um banho de emersão ou de chuveiro,
etc. (Masters, Johnson, Kolodny, 1992).

Este desejo sexual é produzido pela activação da área do sistema nervoso que controla a
emoção. O desejo sexual pode ser definido “como o estado de activação de um sistema complexo de
reflexos que envolve os órgãos sexuais e o sistema nervoso” (Masters, Johnson, Kolodny, 1992,
p.70). Quando este sistema está inactivo ou sobre pressão de forças inibitórias o indivíduo não tem
interesse sexual, sonhos ou fantasias eróticas. As fontes que estimulam o desejo variam de indivíduo
para indivíduo. Estar doente, ansioso, deprimido, estar zangado com o parceiro ou sentir-se de
alguma forma usado(a) por ele, achar que o sexo é errado ou ter medo do envolvimento afectivo faz
com que as pessoas aprendam a ignorar o desejo nas suas primeiras manifestações e, por isso,
manifestem menos desejo ou não o manifestem.
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1. Fase de excitação
Esta fase inicia o ciclo da resposta sexual, isto é, perante estímulos
sexuais eróticos físicos, psíquicos ou uma combinação de ambos há
uma vasocongestão na área genital que leva à acumulação de sangue
nos vasos sanguíneos dos órgãos genitais. No homem o sinal mais
evidente de excitação sexual é a erecção do pénis que ocorre por se
acumular sangue nos corpos cavernosos e esponjoso. A pele das
bolsas escrotais alisa e os testículos começam a elevar-se e a
aumentar ligeiramente de tamanho.

1. A pele do escroto fica tensa e espessa
2. Os testículos começam a elevar-se
3. A vasocongestão do pénis resulta em erecção
4. Meato da uretra

Na mulher a vasocongestão na zona vaginal e perivaginal leva ao
início da expansão dos dois terços internos da parte interna do
canal da vagina e à maior abertura da sua entrada, porque os
lábios maiores elevam-se e aplanam ligeiramente. Também
provoca o engrossamento dos lábios menores e o aumento do
clítoris. O útero, por sua vez, vai ser empurrado ligeiramente para
cima. Também ocorre a lubrificação da vagina necessária para a
introdução do pénis e para que os seus movimentos no interior da
vagina não lhe produzam danos. Nesta fase, ocorre um ligeiro
aumento das mamas na mulher.

O clítoris e os lábios aumentam de volume devido à
vasoconstrição. A vagina começa a lubrificar.
1.Clítoris
2.Grandes lábios
3.Pequenos lábios

2. Fase de planalto
Esta fase surge à medida que a excitação atinge o seu nível mais alto
e a vasocongestão aumenta. No homem, produz-se um ligeiro
aumento do diâmetro da glande do pénis e um maior aumento do
tamanho dos testículos que se elevam mais chegando a contactar
com o períneo. Nos momentos de alta excitação sexual podem ser
expelidas algumas gotas produzidas pelas glândulas de Cowper.
Também há mudanças que ocorrem no corpo todo quer do homem
quer da mulher: o aumento progressivo da tensão muscular, a
aceleração do ritmo cardíaco e o aumento do ritmo respiratório e da
pressão sanguínea.

5. Os testículos tornam-se completamente elevados e
congestionados quando o orgasmo é iminente
6. Glândula de Cowper
7. A linha da coroa da glande aumenta de diâmetro e
torna-se mais profundamente avermelhada – púrpura
8. As Glândulas de Cowper lançam fluído

Na mulher o aumento da excitação aumenta a vasocongestão e acontece a formação da plataforma
orgásmica, isto é, o terço externo da vagina intumesce (incha) e como consequência o orifício da
entrada vaginal diminui e, em simultâneo, a parte interna da vagina expande-se mais e diminui
ligeiramente a lubrificação vaginal. O útero continua a elevar-se. Há uma maior vasocongestão dos
lábios maiores e os lábios menores continuam a engrossar e mudam de cor, passando de rosados a
vermelho tornando eminente o orgasmo se não cessar a estimulação (Masters e Johnson, 1996). O
clítoris retrai-se até ao púbis e oculta-se debaixo do monte de Vénus. As mamas continuam a
aumentar de tamanho, a auréola aumenta e os mamilos tornam-se erectos. Continua a haver um
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aumento do ritmo respiratório, cardíaco e da pressão sanguínea e há um rubor generalizado no corpo.

4.Clítoris retrai
5.Glândula de Bartholin secreta fluído
6.Os pequenos lábios aumentam de tamanho e tornam-se avermelhado – púrpura
7.O útero eleva-se e aumenta de tamanho
8.Os 2/3 mais profundos da vagina expandem e alongam-se
9.O outro 1/3 da vagina forma a plataforma orgásmica

3. Fase de orgasmo
Há uma libertação da tensão sexual acumulada durante a excitação através de um série de
contracções reflexas principalmente dos músculos que rodeiam os genitais.

No orgasmo do homem distinguem-se duas fases: a
emissão e a ejaculação. A emissão acontece como
consequência das contracções reflexas do epidídimo,
condutas deferentes, vesículas seminais e próstata
que depositam o líquido seminal na parte posterior da
uretra. No início estas contracções ocorrem em
intervalos de 0,8 segundos, o que faz com que o
sémen saia com grande força, diminuindo logo a sua
intensidade e frequência no tempo. Quando começam
estas contracções o homem sente que já não
consegue controlar o processo de ejaculação que se
iniciou e ocorre a saída do sémen pela ponta do pénis,
devido às contracções rítmicas dos músculos que o
rodeiam – ocorre a ejaculação.

 A ejaculação consiste “exclusivamente na expulsão do líquido seminal, enquanto o orgasmo supõe a
descarga da tensão sexual acumulada durante as contracções do músculos que rodeiam os genitais e
as outras zonas do corpo assim como as sensações psíquicas concomitantes” (Masters e Johnson
citado por López e Fuertes, 1999, p. 74).

9. O esfíncter rectal contrai
10.A próstata expele fluído na uretra
11.A vesícula seminal expele líquido seminal na uretra
12.Contracção dos vasos deferentes
13.O esperma é expelido por contracções rítmicas da uretra

Na mulher há um conjunto de contracções rítmicas nos músculos à volta da vagina, da
plataforma orgásmica e do útero. No início as contracções produzem-se, tal como no homem,
aproximadamente em intervalos de 0,8 segundos e depois vão sendo cada vez mais separadas no
tempo e menos intensas. Também se produzem contracções nos vários músculos corporais e o rubor
corporal vai-se tornando cada vez mais intenso.
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9

2. FASE DE PLANALTO

3. FASE DE ORGÁSMO

                          13
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Embora alguns investigadores falem de orgasmo
vulvar, uterino ou combinado ou orgasmo produzido ao
estimular o ponto “G”, Master e Jonhson (1996) dizem que as
reacções a nível fisiológico do orgasmo são as mesmas
independentemente da forma de estimulação: relação sexual
coital, estimulação manual do clítoris ou outras formas de
estimulação. A mulher potencialmente pode ter vários
orgasmos seguidos, embora isto seja muito variável e muitas
mulheres nunca os tenham experimentado.

10.O útero contrai
11.Contracção da plataforma orgásmica
12.Contracção do esfíncter rectal

4. Fase de resolução
Nesta fase todas as mudanças que ocorreram na fase de excitação começam a inverter e o

corpo começa a recuperar o seu estado inicial.

14.A pele do escroto volta a ficar delgada
15.Os testículos descem
16.A erecção baixa

13.O clítoris desce para a posição não excitada
14.Os lábios retornam à sua posição não excitada
15.O útero retrai-se, volta à sua posição normal
16.O cérvix volta para a sua posição normal
17.A vagina volta ao seu estado não excitado

3. FASE ORGÁSMICA
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12
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Transparências 3.4 (anexo)

Resposta sexual feminina

1. FASE DE EXCITAÇÃO

1

2

3

O clítoris e os lábios aumentam de
volume devido à vasoconstrição. A
vagina começa a lubrificar.

4

5

6

7

8

9

2. FASE DE PLANALTO
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Resposta sexual feminina

Figura 3.2: Os genitais femininos durante as fases do ciclo de resposta sexual.

Figura 3.3: Níveis de excitação sexual durante as fases do ciclo de resposta sexual feminina. Na mulher não
existe o período refractário, a mulher tem a capacidade multiorgásmica. O padrão A mostra orgasmos múltiplos, o
padrão B mostra que a excitação atinge o nível do planalto sem atingir o orgasmo (nesta situação a resolução atinge muito
lentamente), o padrão C mostra pequenas descidas breves na fase de excitação seguida por uma ainda mais rápida fase de
resolução

3. FASE ORGÁSMICA

10

11

12

13

14

15

16

17

4. FASE DE RESOLUÇÃO

Orgasmo

Planalto

Excitação Resolução

Resolução

Resolução

Tempo

Nível de
excitação
sexual

Fonte: Masters,
Johnson, Kolodny,
(1992). Human
Sexuality. USA:
HarperCollins
Publishers,

Fonte: Nevid, Fichner-
Rathus, Rathus (1995).
Human Sexuality in a
World of Diversity.
London: Allyn & Bacon,
A Simon & Schuster
Company
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Resposta sexual masculina

1. FASE DE EXCITAÇÃO

                                                       1

                                                2

                  4

                        3

2. FASE DE PLANALTO

                                   7

                                                         8

5

6

3. FASE DE ORGASMO

                          13

                   9

10

11

12
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Resposta sexual masculina

Figura 3.4: Os genitais masculinos durante as fases do ciclo de resposta sexual.

Figura 3.5: Níveis de excitação sexual durante as fases do ciclo de resposta sexual masculina. A linha a tracejado
mostra uma possível variação: o segundo orgasmo e a ejaculação ocorrem depois do período refractário ter acabado.
Numerosas outras variações são possíveis, incluindo modelos que poderão assemelhar-se ao padrão B e C do ciclo de
resposta sexual feminino.

4. FASE DE RESOLUÇÃO

           16

               14

15

Orgasmo

Planalto

Excitação
Período refractário

Período
refractário

Resolução Resolução

Nível de
excitação
sexual

Tempo

Fonte: Nevid, Fichner-Rathus,
Rathus (1995). H u m a n
Sexuality in a World of
Diversity. London: Allyn &
Bacon, A Simon & Schuster
Company

Fonte: Masters,
Johnson, Kolodny,
(1992). Human
Sexuality. USA:
HsrperCollins
Publishers.
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Resposta sexual

Figura 3.6: Modelo trifásico da resposta sexual segundo H.S. Kaplan

Figura 3.7: Modelo tridimensional da resposta sexual segundo D. M. Schnarch

DESEJO EXCITAÇÃO ORGASMO Fonte: Zapiain (1997).
Avances en sexología.
Pais Vasco: Servicio
Editorial Universidad del
Pais Vasco

Eixo Z: desejo Eixo Y: excitação

Umbral de
orgasmo

Umbral de
 excitação

Eixo X: tempo

Começo do encontro sexual
Nível de desejo

a
v
e
r
s
ã
o Fonte: Schnarch (1991). Constructing

the sexual crucible. An integration of
sexual and marital therapy. New York:
N.W. Norton & Company

Ciclo de resposta
sexual
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Grupo de Investigação 3.4 — Resposta sexual humana
3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

1. Definição de termos sobre a resposta sexual humana

Desejo

Excitação

Orgasmo na mulher e tipos de orgasmo

Orgasmo no homem

Resolução

Capacidade multiorgásmica

Período refractário

Ejaculação

Lubrificação vaginal

Erecção

Plataforma orgásmica

Relação sexual

Auto-erotismo (masturbação)

2. Explica como te sentiste durante a realização desta actividade.
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Grupo de Investigação 3.5 — Saúde sexual no par

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Assinala, justificando, quais dos seguintes factores
consideras importantes para as pessoas se sentirem
satisfeitas nas suas relações sexuais.
FACTOR É IMPORTANTE PORQUE:
1 — Obter em conjunto um grau de prazer aceitável
nas actividades sexuais que têm e interessar-se cada
um pelo prazer do outro.

1 —

2 — Existir um acordo, mais ou menos geral a
respeito da frequência com que desejam manter
determinados contactos sexuais e outros tipos de
contactos físicos não meramente sexuais.

2 —

3 — A existência de algum tipo de variedade nas
relações, que vá para além da típica sequência jogo
sexual – coito.

3 —

4 — A ausência de problemas contínuos na
excitação sexual e na consecução do orgasmo.

4 —

5 — O autoconhecimento e a aceitação da própria
sexual idade ( in teresse sexual ,  prazer ,
preferências…), incluindo a aceitação do próprio
corpo.

5 —

6 — O conhecimento e aceitação da sexualidade do
par, quer dizer, conhecimento e aceitação das
diferenças quanto a desejos, atitudes, preferências,
actividades…

6 —

7 — A capacidade de flexibilidade, quer dizer, a
capacidade para fazer mudanças e adaptar-se a
novas circunstâncias. A flexibilidade quanto aos
papéis sexuais é de especial relevância.

7 —

8 — A capacidade de comunicação, tanto expressiva
como receptiva, quer dizer a capacidade de
comunicar ao outro efectivamente os desejos, as
coisas que gostam e não gostam um no outro, etc., e
a capacidade para ouvir, compreender, aceitar e
responder a sugestões do outro.

8 —

9 — A procura activa da intimidade, expressando o
desejo de sentir-se próximo do outro, apoiando-o
emocionalmente, cuidando dele, mostrando
preocupação com ele…, e tentando activamente que
o outro corresponda no mesmo sentido.

9 —

10 — O sentido de confiança e compromisso na
relação, que permite partilhar as coisas com o outro
de forma espontânea e desinibida.

10 —

11 — A existência de atracção erótica entre ambos. 11 —

12 — Um grau importante de autonomia, liberdade e
responsabilidade por parte de cada membro do par
em relação ao outro.

12 —
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Aprender em Conjunto 3.6 — Problemas sexuais no par: disfunções
sexuais

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Grupo I

CARTAS: Descrições pessoais
Descrição um
Prezada Marta
(…) Estou desesperada, pois não sei o que fazer e gostaria muito que me ajudasse. Tenho 23 anos,
sou casada há seis e tenho uma filha. Vou usar a maneira mais clara de esclarecer o meu problema,
sou totalmente fria nas relações sexuais, nunca senti o prazer numa relação. Evito o máximo que
posso fazê-lo, pois não gosto, não tenho vontade, às vezes chego a sentir ódio quando o meu marido
me procura. (…) Tenho um bom relacionamento com o meu marido, acredito que não tenho trauma de
nada.(…) não tenho nenhuma infecção que poderia ser a causa disto, tenho a impressão que se
desligou algo dentro de mim, gostaria muito de ser uma mulher activa e boa na cama, acho que estou
ficando até frustrada com isso. Tenho muito medo porque isto pode causar-me problemas com o meu
casamento, embora o meu marido seja muito compreensivo e nós gostemos muito um do outro. (…)
Se isto é curável, por favor, diga-me o mais rápido possível, aguardo ansiosa. (…)                        Bruna

Suplicy (1999). Conversando sobre sexo. Petrópolis: Edição da autora

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Descrição dois
Prezada Marta
(…) O motivo desta minha carta, é a carta de uma outra telespectadora, que foi lida na última sexta
feira dia 23 deste mês de Maio. Pode parecer incrível mas tive o mesmíssimo problema que ela teve e
também fiquei (assim como o meu companheiro), logo no início, desesperada com a situação, pois nos
amamos demais. (…) Em primeiro lugar, em nosso caso, ele percebeu que eu não me conseguia
satisfazer totalmente em nossos contactos sexuais. Procurou-me e puxou o assunto delicadamente,
sem me ferir ou magoar (meus brios de mulher). Fez-me ver que fingir satisfação sexual era desleal da
minha parte. Forçando-me a falar do assunto, fez com que eu dissesse o que até então tinha (eu)
vergonha de falar (ou pedir): que ele me tocasse no meu ponto mais sensível (no clítoris), mesmo
durante o acto sexual, para que eu pudesse levar a termo a minha satisfação plenamente. Ora, o que
sucedia era que trocávamos sempre carícias que me deixavam a mim e a ele excitados, antes e
depois do acto sexual, mas durante o mesmo, enquanto havia a penetração do pénis dele em mim,
ficava faltando “alguma coisa” para mim. Por inibição, eu não lhe pedia que ele fizesse algo – se
procurasse roçar em mim, me tocasse ou qualquer outra coisa similar) – e também não o fazia eu
mesma, achando que a iniciativa tinha que ser dele. Depois desta nossa conversa (que aconteceu
quando já pensávamos que não iríamos conseguir viver juntos, tal o desespero a que chegámos) tudo
mudou em nossas vidas. Para melhor, é claro. Agora, para alcançar o orgasmo, faço o que posso e
quero, movimentando-me, mudando de posição, etc…., enfim, participo activamente do meu (nosso)
acto sexual e faço com que ele participe também. (…)

Marina
Suplicy (1999). Conversando sobre sexo. Petrópolis: Edição da autora

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Descrição três
Dra. Marta
(…) “Marta”, estou precisando muito de sua ajuda, pois estou casada há 2 (duas) semanas e não sei o
que fazer, pois toda a vez que eu mantenho relação sexual com meu marido sinto forte dores. Até
agora não conseguimos romper o “hímen”, eu estou numa situação difícil pois desde a primeira noite
sinto medo de manter uma relação sexual, porque tenho medo. Isto está atrapalhando um pouco o
meu relacionamento com o meu marido. Peço para você me ajudar com alguma coisa, pois sinto medo
de dizer ao meu marido que tenho medo de manter relação com ele, por causa dessa dor que sei que
não é normal. Estou para saber se você tem alguma solução para o meu caso.

Lucinha
Suplicy (1999). Conversando sobre sexo. Petrópolis: Edição da autora
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(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Descrição quatro
Cara Marta
Sou casado, tenho 29 anos, um filho de 6 meses e amo a minha mulher. O meu problema pode
parecer sem importância mas está deixando meu casamento muito mal. É que eu não seguro a
ejaculação. Já tentei de tudo, pensar em outras coisas, mas já vi que isto não adianta. A minha mulher
sofre também com o problema pois nunca aguento o suficiente para ela ter prazer. Basta entrar o
pénis na vagina e já era. Você acha que isto pode ser da masturbação frequente? Porque me
masturbei muito na minha época de solteiro. Você pode me ajudar?

Eraldo
Suplicy (1999). Conversando sobre sexo. Petrópolis: Edição da autora

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Descrição cinco
Olá Marta
Escrevo-lhe esta carta afim de que você me possa dar uma orientação ou quem sabe possa acabar
me ajudando. O meu caso começa mais ou menos assim, desde pequeno meus pais não me davam
muita liberdade e aquilo prejudicava-me, fui crescendo e, até certo ponto, os meus pais ainda eram
muito rígidos comigo. Cheguei aos 16 anos, tinha vontade de ter relações com as garotas e, não sei o
que me acontecia, na hora eu não conseguia nada. Com o tempo fui-me libertando e hoje tenho 20
anos e o problema maior é que nesse tempo eu tive relações sexuais com mulheres só três vezes.
Parece mentira mas não é. Dentro desse período eu me masturbava muito e ainda me masturbo, mas
quando vou ter uma relação sexual, não sei o que acontece, mas não consigo ejacular e na
masturbação é normal. Eu já estou começando a ficar apavorado com isso e quando me casar aí vai
ser uma barra. Nesta situação, espero que você me entenda e me dê uma solução, me diga o que
devo fazer, até mesmo se for preciso ir ao médico avise-me. O que pode ser este problema de não
ejacular na relação sexual, será devido a muita masturbação?
Espero ansioso a sua resposta.

Mário
Suplicy (1999). Conversando sobre sexo. Petrópolis: Edição da autora

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Descrição seis
Querida Marta estou escrevendo esta humilde carta para lhe pedir ajuda.
Sou casada há quase 7 anos. Você pode pensar que é piada, mas eu nunca tive uma relação sexual
completa com o meu marido, isto é, a penetração. Apesar disso ele diz que me ama muito. Eu acho
que tenho aquilo que se chama vaginismo. Quando eu vou ter relações com ele fico com tanto medo e
dor que acabo por não o deixar fazer nada. Você disse uma vez no seu programa que é para procurar
um médico, mas eu não tenho coragem de contar isto a alguém, porque eu acho que isto é muito
raro.(…) Marta eu escrevi esta carta com muito medo que alguém visse, pois isso já está me levando à
loucura. (…)

G.
Suplicy (1999). Conversando sobre sexo. Petrópolis: Edição da autora

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Grupo II

Respostas da Dra. Marta Suplicy

Explicação A
A “vagina seca” e esta carta colocando a dificuldade no rompimento do hímen, ilustram um problema
cujo nome técnico significa “dor na relação sexual”.
(…) As causas podem ser tanto psicológicas como físicas. Como causas físicas temos as infecções e
irritações na vagina, problemas de estrutura na área pélvica, ressecamento das paredes vaginais e
infecções das vias urinárias. Uma possibilidade é o hímen rígido, que pode ser rompido com cirurgia,
diminuindo a aflição do casal e problemas futuros decorrentes desta primeira experiência mal
sucedida. Entretanto, só um exame ginecológico constatará o problema, pois o hímen pode ser normal
e o medo da moça estar causando a contracção, não lubrificação e, consequentemente, dificuldade de
penetração. Neste caso não se indica cirurgia, que não adiantaria nada, e sim psicoterapia.
Segundo Kolodny, Masters e Johnson, a maior parte destes casos de dor reflectem problemas
psicológicos mais do que físicos, relacionados principalmente com dificuldades de lubrificação vaginal.
Vários processos orgânicos podem causar este problema, como o uso de anti-histamínicos, vaginite
atrófica e diabetes mellitus. A maioria dos casos, porém, parece estar relacionada com falta de
excitação sexual.(…) Uma mulher que está apreensiva e ansiosa durante a relação sexual dificilmente
ficará excitada e portanto lubrificará pouco. Esta reacção também pode ter-se desenvolvido devido à
dor experimentada em outras vezes, o que dificulta a lubrificação espontânea.
Antes do estudo das causas psicológicas e do aconselhamento de terapia, devem ser eliminadas as
possibilidades de causas orgânicas pelo médico.

Suplicy (1999). Conversando sobre sexo. Petrópolis: Edição da autora

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Explicação B
Os especialistas propõem os mais diferentes critérios para a definição de ejaculação prematura. Que é
ejaculador prematuro quem ejacula antes de penetrar na vagina, não há dúvida. Os outros critérios,
que procuram estabelecer que o indivíduo que não conseguir pelo menos meio minuto de penetração
sem ejacular, ou não for capaz de 10 impulsos dentro da vagina antes da ejaculação, ou que a mulher
não consiga ter orgasmo em, pelo menos, 50% das relações sexuais, sofre de ejaculação prematura,
são relativos. Acredito que a melhor definição do que seja ejaculação prematura é a própria queixa do
indivíduo. Ele percebe que não exerce nenhum controle sobre o orgasmo. É como se fosse
independente da sua vontade. Fica excitado e o orgasmo ocorre como um reflexo.
Na carta pergunta-se se a masturbação pode ter sido a causa da ejaculação precoce. As causas da
ejaculação precoce não estão estabelecidas, apesar de esta ser a mais comum das disfunções
sexuais. As causas físicas são extremamente infrequentes, mas é preciso um exame neurológico e
urológico quando um indivíduo que apresentava controle ejaculatório passa a ejacular precocemente.
(…) Dependendo da dificuldade do ejaculador ou da esposa os exercícios indicados no consultório são
iniciados individualmente na privacidade da residência do casal. O homem masturba-se até ao
momento antes em que percebe que não dá para segurar mais, este é o “ponto de inevitabilidade
ejaculatória”. Aí, interrompe a manipulação e espera que passe a vontade de ejacular. Até aí, o
ejaculador prematuro, geralmente só percebe esta hora depois de ejacular. Aos poucos, através da
concentração na sensação de prazer, o indivíduo vai aprendendo a identificar o aumento na sensação
de prazer, aprende a identificar o aumento da excitação e diminuir a estimulação, para que o desejo de
ejacular diminua. Repetindo diversas vezes este exercício, geralmente três a quatro vezes, antes de,
por fim, ejacular, o indivíduo vai aumentando a sua capacidade de tolerar a estimulação erótica e
prolongar o reflexo estimulação – orgasmo. Quando o indivíduo já se sente mais seguro no controle da
ejaculação, a estimulação passa a ser feita pela companheira, que interrompe a estimulação no
momento em que ele avisa que se aproxima do ponto de “inevitabilidade ejaculatória”. Este
procedimento repete-se várias vezes, como na masturbação, até que ocorra a ejaculação. A primeira
relação é tentada com a mulher na posição superior. Quando ele sentir que o clímax se está
aproximando avisa a mulher, que se retira. Este procedimento deve ser mantido, intercaladamente,
pelo menos seis meses.

Suplicy (1999). Conversando sobre sexo. Petrópolis: Edição da autora

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Explicação C
Nesta carta o homem superou parcialmente o medo de não ter erecção (…) entretanto não consegue
ejacular. Esta incapacidade ejaculatória é definida como uma inibição específica do reflexo
ejaculatório. O oposto da ejaculação precoce. O homem não consegue ejacular mesmo que o deseje.
Esta disfunção ilustra como a resposta sexual é bifásica: primeiro ocorre a excitação, que no homem
corresponde à erecção, e depois a ejaculação, que corresponde ao orgasmo. Na ejaculação retardada
geralmente a primeira fase não é afectada e o homem responde aos estímulos com erecção. A
disfunção aparece na segunda fase, quando o homem é incapaz de ejacular. As causas da ejaculação
retardada raramente são orgânicas. Entretanto, a “diabetes” não tratada, determinadas cirurgias, o uso
de certas drogas que baixem os androgénios e qualquer doença que destrua determinadas partes do
aparelho neurológico podem prejudicar a ejaculação. (…)
A severidade da ejaculação retardada varia desde a inibição ocasional da ejaculação – o indivíduo
pretendendo ejacular com uma mulher mais desejável, ou na masturbação, como no caso desta carta
– até uma inibição total, em que o indivíduo nunca experimentou o orgasmo. Nas formas mais
benignas a ejaculação retardada pode ser vencida pelo uso de distracção na hora da relação sexual,
com utilização de fantasias ou estimulação adicional. Outros casos são tratados com dessensibilização
ao vivo. Isto é, a combinação de estimulação intensa com um ambiente e parceira agradáveis. O
importante é o indivíduo, ao contrário do tratamento do ejaculador precoce, parar de se auto-observar
e super controlar.

Suplicy (1999). Conversando sobre sexo. Petrópolis: Edição da autora

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Explicação D
Esta moça, coloca explicitamente uma frase que os estudiosos de disfunção sexual avaliam que
acontece no caso da perda do desejo: “tenho a impressão que se desligou algo dentro de mim”. É
natural sentir o desejo sexual. Se a pessoa não tem nenhum problema orgânico, não está em
depressão ou em grave tensão emocional, a resposta deveria ocorrer. Se não ocorre é porque está em
funcionamento algum mecanismo de inibição. O mecanismo neurológico é construído de tal maneira
que pode ser “desligado” quando o cérebro “decide” que não quer sentir mais prazer. A mulher não
tem consciência de que seja ela a responsável pelo que está a ocorrer. As causas podem ser várias.
Nesta carta não dá para discriminá-las. Poderíamos colocar a hipótese de que se trata de falta de
desejo primário, isto é, uma pessoa que nunca sentiu o erótico, nunca se masturbou. A pessoa está
como que assexuada. É mais provável que esta reacção seja provocada por causas remotas. (…) A
associação do sexo com o feio, negativo e culposo parece estar presente nesta carta. Esta associação
também pode ser responsável pela inibição do desejo sexual. A criança aprende desde o berço a
sentir-se culpada e a reprimir os impulsos sexuais. Isto muda só porque casa?

Esta moça dificilmente superará o seu problema sem auxílio terapêutico.
Suplicy (1999). Conversando sobre sexo. Petrópolis: Edição da autora

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Explicação E
Na relação sexual, quando a mulher está excitada, os músculos que circundam a vagina relaxam-se,
de maneira a permitir a entrada do pénis. No vaginismo ocorre o oposto, sem que a mulher perceba:
um espasmo involuntário dos músculos fechando a entrada vaginal. Quando vai ocorrer a penetração
o intróito vaginal fecha-se, como uma parede, tornando impossível a penetração. O vaginismo é uma
resposta condicionada, isto é, aprendida, provavelmente desenvolvida devido à associação de dor ou
medo com penetração vaginal. Este medo da dor pode vir de fantasias, má informação sobre a
primeira noite, parto, trauma de violação na infância e até de problemas físicos reais. Qualquer
patologia dos órgãos pélvicos que torne a entrada da vagina ou o coito doloroso, ou que tenha
causado dor anteriormente, pode servir de base para o desenvolvimento de uma resposta de
vaginismo. Por exemplo: um hímen rígido, endometrite, doenças inflamatórias pélvicas, etc..
O tratamento de vaginismo, que possui alto índice de sucesso, consiste basicamente em propiciar à
paciente, através de exercícios de dilatação da entrada vaginal, a possibilidade de experimentar
penetração sem dor. Estes exercícios podem ser feitos em casa, quando a própria pessoa se relaxa e
coloca um, depois dois, depois três dedos na vagina. Depois desta primeira fase de dessensibilização,
o marido participa introduzindo os seus dedos. Quando este passo é bem sucedido é tentada a
penetração. (…)             Suplicy (1999). Conversando sobre sexo. Petrópolis: Edição da autora
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(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Explicação F
A impotência aparece em duas formas: a primária, o homem que nunca obteve uma erecção e a
secundária, quando, após uma vida sem problemas de erecção, o homem se torna impotente. A mais
comum e de melhor prognóstico é a impotência secundária. Existem estimativas de que mais de
metade da população masculina já passou por períodos transitórios da perda de erecção. Situações de
perigo de vida, de depressão profunda, de mudanças drásticas, de grande fadiga, de forte tensão
emocional, determinados medicamentos, repugnância ou hostilidade perante a parceira, ansiedade,
excesso de álcool, podem ser responsáveis pela dificuldade de erecção. Quando ocasional, e sob as
circunstâncias descritas, a perda de erecção é uma consequência esperada. Torna-se um problema,
entretanto, se ocorrer assiduamente ou de maneira a prejudicar o relacionamento do casal ou do
indivíduo.
(…) Apesar do elevado número de causas orgânicas conhecidas, sobretudo de natureza química,
como os psicotrópicos e moderadores de apetite, acreditam os estudiosos que 90% dos casos de
impotência são de origem psicológica. (…) Diabetes não diagnosticada, baixos nível de androgénios,
problemas hepáticos, álcool e antibióticos em excesso, esclerose múltipla, tumores, cancro da
próstata, causas vasculares, entre outros problemas físicos, podem afectar o funcionamento
masculino. As causas psicológicas podem ter origem em sérios conflitos intrapsiquícos inconscientes,
como ter vontade de sentir o prazer erótico e ter medo da punição, medo de castração se tiver relação
e até ser algo situacional como, por exemplo, tabus sexuais ou medo de fracassar. Bastante comum é
a impotência como resultado do mau relacionamento conjugal. (…)
Para que ocorra a erecção, que é um reflexo involuntário, o indivíduo precisa ser capaz de entregar-se
ao sentimento erótico, esquecendo-se de tudo o mais. Quando o indivíduo se abandona no prazer, ou
é estimulado directamente nos órgãos genitais, os seus centros nervosos, responsáveis pela erecção,
dilatam as artérias de sangue no pénis para que ocorra um afluxo de sangue causador do mecanismo
de erecção. Os núcleos cerebrais, através da estimulação psíquica, quando não há bloqueio, conflitos,
etc. também produzem a erecção. (…)
O tratamento é feito com o casal e existe uma avaliação profissional com experiência no tratamento da
disfunção sexual, inclusive em terapia de casais, do reconhecimento e das causas que estão
mantendo a disfunção. Havendo um bom clima entre o casal, seguem-se exercício para serem feitos
em casa, de conhecimento do corpo um do outro. Através destes exercícios, onde a relação sexual
está proibida, o indivíduo passa a poder “curtir” novamente o sexo sem a expectativa de mostrar
desempenho.

Suplicy (1999). Conversando sobre sexo. Petrópolis: Edição da autora

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Grupo III

Identificação da disfunção sexual

I N I B I Ç Ã O  D A
EXCITAÇÃO SEXUAL
FEMININA
A resposta à excitação,
isto é, a lubrificação e a
expansão vaginal, não
ocorre, apesar da mulher
te r  s i do  exc i t ada
eficazmente.
Em muitos casos as mulheres queixam-se
que não sentem nada.
Esta disfunção é muito pouco frequente
quando a mulher sente desejos sexuais e
geralmente está associada a alguma
deficiência de estrogénios (por exemplo,
durante a menopausa).

AVERSÃO SEXUAL
A pessoa evita as
relações sexuais,
não porque não
tenha desejos, mas
porque sente algum
tipo de medo ou
fobia irracional face
às relações sexuais
o u  a  a l g o
relacionado com
elas
(por exemplo, aos órgãos genitais, a cheiro
dos genitais, etc.)

EJACULAÇÃO PRECOCE
É bastante frequente, mas
é difícil definir. É quando o
sujeito ejacula antes de
chegar a introduzir o pénis
ou quando o introduz e
ejacula sem o desejar. O
critério mais usado pelos
sexólogos é quando não existe um controlo
razoável voluntário sobre a ejaculação. O
indivíduo sente que chega à ejaculação sem
a poder controlar.
Nestes casos tem que se ter em atenção a
idade, a novidade do par, a frequência e a
duração do coito.

D E S E J O  S E X U A L
HIPERACTIVO
A pessoa sente desejos
de ter relações ou
condutas sexuais com
uma frequência excessiva.
Não existe um critério claro para se dizer
quando é que este desejo é excessivo, mas
podemos considerá-lo excessivo quando os
desejos sexuais constantes interferem com
a relação e a produtividade e levam o
sujeito a algum tipo de dificuldades.
Também é excesso, quando o par sente
que o resto dos interesses são
desvalorizados face aos desejos sexuais os
pedidos são contínuos e até embaraçosos.

AUSÊNCIA DE EJACULAÇÃO

Esta disfunção supõe
que o homem não
pode chegar ao
o r g a s m o  e  à
ejaculação apesar da
excitação ser eficaz e
adequada. É uma
d is função  mu i to
pouco frequente.

DESEJO SEXUAL
INIBIDO

Esta disfunção pode
dar-se tanto no
homem como na
mulher.
Estas pessoas têm
um desejo ou um
impulso sexual muito
baixo, não se sentem motivadas para
terem nenhum tipo de conduta sexual,
nem para se sentir receptivo a ela,
inclusive, apenas têm fantasias de
conteúdo erótico ou sexual. Muitas destas
pessoas têm relações sexuais satisfatórias
mas não desejam tê-las.
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VAGINISMO

É uma contracção
espasmódica dos
m ú s c u l o s  q u e
rodeiam a vagina, o
que  impede  a
penetração e a torna
difícil e dolorosa.

Na maior parte dos casos existe uma
associação real ou imaginada entre a
relação sexual coital e a dor. Essa
associação é que faz com que se produza a
contracção espasmódica de forma
involuntária.

DISFUNÇÃO ERÉCTIL
OU IMPOTÊNCIA
É a impossibilidade de
conseguir a erecção e
mantê-la até chegar ao
orgasmo, mesmo que a
es t imu lação  se ja
adequada.
Em muitas ocasiões aparece como
consequência da ansiedade gerada pela
necessidade imposta a si próprio ou imposta
pelo par de responder sexualmente. Tem
que se ter em atenção que a erecção é
involuntária e que pretender controlá-la
pode ter um efeito contrário ao desejado.
Episódios isolados de falta de erecção são
muito comuns e preocupar-se com isso
pode fazer com que o sujeito fique ansioso
com o seu desempenho sexual, podendo
facilmente acabar num ciclo sem fim: falta
de erecção – ansiedade – falta de erecção.

ORGASMO
PREMATURO NA
MULHER

Geralmente não é
um problema para
as mulheres chegar
rapidamente ao
orgasmo, porque
geralmente podem
manter o interesse e
a excitação sexual.

Apesar disso pode causar problemas
quando, uma vez conseguido esse primeiro
orgasmo, perde o interesse ou a excitação
sexual se torna dolorosa e o homem ainda
não chegou ao orgasmo.

ORGASMO
RETARDADO
NA MULHER
Supõe, tal como no
homem, um atraso
e x c e s s i v o  n a
c o n s e c u ç ã o  d o
orgasmo, sempre que
a excitação seja
adequada.
Os problemas são semelhantes aos que
ocorrem no homem na ejaculação atrasada,
mas, geralmente, é mais provável que nesta
situação a mulher não chegue a conseguir o
orgasmo na relação coital se o homem não
tem uma boa capacidade de controle sobre
a sua ejaculação.

AUSÊNCIA DE
ORGASMO NA
MULHER

A mulher  não
consegue chegar ao
orgasmo mesmo
quando a excitação
é adequada.

DISPAREUNIA

Com este termo faz-
se referência a
qualquer tipo de dor
q u e  p o s s a
a c o n t e c e r  n o
homem e na mulher
durante a excitação,
o orgasmo e a
resolução.
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EJACULAÇÃO RETARDADA

O sintoma principal é dado porque o homem
demora um tempo excessivo a chegar a
ejacular, depois de uma excitação
adequada.
Esta situação chega a ser negativa para o
homem devido ao tempo e aos esforços
excessivos que necessita para chegar ao
orgasmo. A parceira às vezes pode sentir-
se satisfeita pelo prolongamento do coito,
mas noutras ocasiões também se pode
sentir molestada pelas mesmas razões.
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Aprender em Conjunto 3.7 — Variações sexuais atípicas: Parafilias

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Grupo I

Casos Clínicos: Descrições do Dr. Francisco Allen Gomes, Especialista am Psiquiatria e Sexologia

CASO CLÍNICO 1
Um adolescente de 15 anos é enviado à consulta quando é surpreendido, por duas vezes, com
calcinhas da sua prima mais velha (23 anos). O jovem sempre teve aulas de manhã , à excepção de
um ano em que teve aulas de tarde, passando as manhãs em casa. Numa época de exames, a prima
mais velha levantava-se tarde e era costume conversar com ele, no quarto dela, enquanto se
arranjava. Nessa época o jovem tinha 12 anos e estava a entrar na puberdade. Apesar da prima não
andar nua em frente dele aconteceu uma vez por outra, pentear-se, estando apenas vestida com
roupa interior, mas com o tronco protegido por um penteador. Nunca passou pela cabeça da prima que
o seu corpo já pudesse ser um estímulo erótico para a criança. Mas era-o, apesar do jovem não o
poder aceitar como tal.

Gomes (2003). Parafilias. In L. Fonseca, C. Soares, J. M. Vaz (Coord.). A Sexologia.Perspectiva Multidisciplinar I. Volume I.
Coimbra: Quarteto Editora, p. 427-428

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CASO CLÍNICO 2
Um cliente meu, demasiado incomodado pela intensidade da excitação sexual que às vezes surgia
quando se transvestia de acordo com a sua personalidade feminina, pediu uma terapêutica anti-
androgénica para se libertar deste desconforto. De facto, a partir daí, o travestir-se passou a ser uma
experiência muito mais prazenteira e relaxante. Este facto, tem, quanto a nós, implicações várias. A
mais importante, é pôr em causa o conceito de parafilia em relação ao travestismo feiticista. Ao
contrario de outras parafilias, a administração de anti-androgénio não se traduz numa cura e o
comportamento a extinguir sai ainda mais reforçado. Este travestir-se sem componente sexual tem
tendência, com o passar do tempo, a perder características privadas e a ganhar componentes
públicas. Assim, passam a frequentar clubes específicos e a participar em festivais. O nosso cliente
passou a frequentar lugares de reuniões onde encontrava outras pessoas como ele, passando,
finalmente a aceitar sem culpa a coexistência dos lados masculino e feminino do seu eu.

Gomes (2003). Parafilias. In L. Fonseca, C. Soares, J. M. Vaz (Coord.). A Sexologia.Perspectiva Multidisciplinar I. Volume I.
Coimbra: Quarteto Editora, p.432-433

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CASO CLÍNICO 3
Uma mulher de 28 anos, casada, recorre à minha consulta por sofrer de dispareunia. Fora do coito
excitava-se era orgástica. Aos 17 anos, tinha sido brutamente violada pelo seu padrasto. O
comportamento verbal do padrasto, no momento da ejaculação, terá sido, porventura, mais traumático
do que a própria violência física por ele utilizada. O seu relacionamento com os homens ficou
profundamente marcado. Mesmo assim, casa aos 22 anos, com um homem conhecedor do que se
tinha passado. A gentileza e paciência do marido, foram a pouco e pouco desmantelando as suas
resistências. Aprendeu a ter prazer, embora não conseguisse ultrapassar a dispareunia. Teve uma
filha. Em plena terapia, o marido pede o divórcio, e passa a viver com outra mulher. Foi, para ela, um
rude golpe. Nos dois anos que se seguem tem dois relacionamentos falhados. Num deles a actividade
sexual ainda é tentada, mas a dor foi mais forte que nunca. Está um ano sem voltar à consulta.
Aparece uma última vez e conta o seguinte episódio. Tinha um novo relacionamento. Na primeira vez
que se encontram sexualmente, tem um comportamento completamente diferente. Assume o comando
desde o início. Despe-se de uma forma segura e provocante, algema o homem à cama (as algemas de
um irmão polícia) e inicia um ritual completo. Dominadora, utiliza todos os jogos de dominância,
incluindo o fazer desenhos no corpo do homem com pingos de cera de uma vela a arder. Pela primeira
vez, na vida, não tem dor durante o coito. (…)

Gomes (2003). Parafilias. In L. Fonseca, C. Soares, J. M. Vaz (Coord.). A Sexologia.Perspectiva Multidisciplinar I. Volume I.
Coimbra: Quarteto Editora, p.438
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(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CASO CLÍNICO 4
Um outro doente (…), podia fazer, de automóvel, cerca de 500 km por dia, exibindo-se sempre que
surgiam ocasiões favoráveis. A descrição que fazia dos seus actos assemelhava-se às dos doentes
com perturbação do impulso: estado de tensão basal que determinava o início do comportamento
exploratório, aumento progressivo deste estado de tensão que só se esbatia após consumado o acto.
Remorso e culpa faziam de novo a tensão surgir, determinando novos actos e assim sucessivamente.

Gomes (2003). Parafilias. In L. Fonseca, C. Soares, J. M. Vaz (Coord.). A Sexologia.Perspectiva Multidisciplinar I. Volume I.
Coimbra: Quarteto Editora, p.441-442

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CASO CLÍNICO 5

(…) tivemos oportunidade de tratar, por indicação de um tribunal, um voyeurista que às vezes seguia
uma vítima e, através de chantagem, procurava ter actividade sexual com ela. Este homem fazia
descrições espantosas de grupos de homens equipados com os mais sofisticados binóculos de
infravermelhos, que espreitavam em grupos, casais de namorados, a ter actividade sexual dentro dos
carros. Algumas vítimas apercebiam-se e abandonavam, em pânico, o local.

Gomes (2003). Parafilias. In L. Fonseca, C. Soares, J. M. Vaz (Coord.). A Sexologia.Perspectiva Multidisciplinar I. Volume I.
Coimbra: Quarteto Editora, p.441-442

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Grupo II

Identificação da Parafilia

Parafilia 1: Pedofilia
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 (Gomes, 2003) para a pedofilia são os seguintes:

A. 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 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. Gomes (2003).
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(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Parafilia 3: Feiticismo

Fetiche (francês) ou fetish (inglês) são termos que derivam da palavra
portuguesa feitiço. Feitiço, é um objecto a que se atribuem
propriedades mágicas. Mais recentemente, feitiço significa
fascinação, encanto e adquiriu uma forte conotação sexual. Segundo
Gomes (2003) atendendo à etimologia portuguesa da perturbação,
defende que devemos insistir na utilização do termo feiticismo para
descrever este tipo de parafilia. O feiticismo consiste numa
persistente e recorrente atracção sexual por uma parte do corpo
(designado por parcialismo) ou por objectos inanimados que são
extensões do corpo humano (habitualmente peças de vestir e calçar).
O fetiche desencadeia todo o processo de excitação sexual.
A lista de objectos mais comuns que têm servido como fetiches são
roupas de mulher tais como calcinhas, soutiens, combinações, meias
ou roupões, sapatos, botas e luvas. Outros fetiches comuns incluem
materiais específicos tais como pele, borracha, seda ou partes do
corpo tais como cabelo, pés, pernas ou nádegas. (Masters, Johnson,
Kolodny, 1992).

Parafilia 2: Exibicionismo

O exibicionismo envolve a exposição dos órgãos genitais do indivíduo a
uma pessoa estranha para obter excitação sexual. Esta parafilia é
encontrada quase exclusivamente em homens. Por vezes, o sujeito
masturba-se enquanto se expõe (ou enquanto fantasia expor-se). Se a
pessoa age sob estes impulsos não há habitualmente qualquer tentativa
para continuar a actividade sexual com a pessoa estranha. Muitos
exibicionistas são impotentes noutras formas de actividade sexual. Nalguns
casos o sujeito está ciente de um desejo de surpreender ou chocar o
observador. Noutros casos, o indivíduo tem a fantasia sexualmente
excitante  de que a vítima ficará sexualmente excitada. A maioria
esmagadora das vitimas são do sexo feminino. Motivação sexual e desejo
de chocar estão profundamente interligados. Para além duma evidente
perturbação do cortejo, o acto exibicionista é uma manifestação grotesca de
poder sexual.
Esta parafilia geralmente começa antes dos 18 anos e tem o seu pico de
ocorrência aos 20, com relativamente poucos casos depois dos 40 anos
(APA segundo Masters, Johnson, Kolodny, 1992).
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Parafilia 4: Sadomasoquismo (S&M)
Sadismo
O termo deriva dos escritos do Marquês de Sade que escreveu sobre a
crueldade como um meio para obter prazer sexual. Esta parafilia
consiste na imposição intencional e repetida de dor a outra pessoa
para atingir a excitação sexual.

Masoquismo
O termo baseia-se nos escritos de Leopold von Sacher-Masoch que
dão uma detalhada descrição da obtenção do prazer sexual através da
dor. Nesta parafilia as pessoas atingem o prazer sexual sentindo dor ou
em situações de humilhação e servidão em relação à pessoa do sexo
oposto.

Sadomasoquismo (S&M)
Para alguns autores, estes dois comportamentos opostos são as faces da mesma moeda porque
muitos estudos demonstram as frequentes mudanças de papéis na mesma pessoa: uma vez são
sádicos e outras vezes masoquistas. Outros acham que há diferenças importantes, pelo menos
em casos extremos e classificam-nos como entidades separadas. Masoquismo é a preferência
por actividade sexual que envolve servidão, dor ou humilhação. Sadismo se é o executante, mas
muitas vezes os indivíduos obtêm excitação sexual de ambas as actividades. Alguns estudos
parecem indicar, ao contrário do que se pensava, que a dor não é o elemento central nas
actividades sadomasoquistas. Mesmo quando existe, quer em clubes S&M, quer em bordeis
especializados, há sempre mecanismos rígidos de controlo em relação ao grau de dor suportado
ou infligido. As actividades de servidão (bondage) que traduzem situações de perda de controlo
(estar amarrado, ter os olhos vendados ou ser algemado e os seus correlatos psicológicos, como
as relações dominação/ submissão) parecem ser os comportamentos mais característicos. (…)
Contudo, em casos extremos e raros, as situações sadomasoquistas podem apresentar níveis
gravíssimos de intensidade e perigosidade. Do lado do masoquismo existe a auto-asfixiofilia que
pode conduzir à morte do indivíduo. Do lado do sadismo a violação Sádica, o assassínio Sádico
e comportamentos necrófilos. Determinados assassinos em série deram uma visibilidade
assustadora a estas práticas. (Gomes, 2003)

Parafilia 6: Frotteurismo /toucherismo

É uma actividade erótica que consiste em roçar os
órgãos genitais contra o corpo de um desconhecido.
Habitualmente o indivíduo roça os genitais contra as
coxas ou nádegas das vítimas. O tocar (“apalpar”) é
a apresentação clínica mais frequente do
frotteurismo. Os actos de frotteurismo costumam
acontecer em locais públicos e concentração de
multidões, mas os indivíduos que “apalpam”
geralmente actuam, como muitos exibicionistas, em
locais pouco movimentados e pouco iluminados.
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(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Parafilia 7: Voyeurismo
O foco parafílico do voyeurismo implica o acto de observar
pessoas desprevenidas, habitualmente estranhas, que
estão nus, que estarão a despir-se ou envolvidos em
actividade sexual. O acto de observar (“espreitar”) destina-
se a obter excitação sexual com a pessoa observada. Deve
diferenciar-se este conceito parafílico do voyeurismo
“normal” tão comum na sexualidade masculina, como a
lingerie feminina, o strip-tease e a indústria pornográfica em
geral. Para ser considerada patológica a actividade
voyeurista deve ser considerada como sexualmente
preferida e envolver o não consentimento do(s)
observado(s).
Kaplan e Krueger (Gomes, 2003) enumeram, assim, as
preferências voyeuristas:

1. Escoptolagnia: gratificação sexual produzida por
espreitar pessoas em actividade sexual;

2. Escopofilia: excitação sexual provocada pela
observação de pessoas nuas;

3. Escoptofilia: quando o foco da excitação se centra
nos genitais de outras pessoas;

4. Troilismo: quando a excitação é dependente da
actividade sexual da companheira com outra
pessoa;

5. Pictofilia: quando a excitação é dependente de
imagens pornográficas (fotografias ou filmes)

Parafilia 8: Travestismo feiticista
O transexualismo é uma perturbação na identidade de género
e o travestismo feiticista é uma parafilia em que o homem ou a
mulher vestem de forma temporária ou permanente roupas do
outro sexo. A história de vida dos travestis mostra que é um
quadro evolutivo em que a trajectória das suas vidas podem
conduzir a destinos diversos. As primeiras manifestações de
travestismo surgem, em regra, na infância (66%) antes dos 10
anos  e entre os 10 e os 20 anos (29%). Na altura da
puberdade e com a erupção do impulso sexual pode haver, de
facto, uma erotização do vestuário feminino, não pelas roupas
em si, mas pelo próprio contexto. Todos os autores sublinham
que, com o passar dos anos, a erotização experimentada com
o acto de transvestir-se desaparece. As explicações é que
variam.

(…) Muitos travestis aceitam sem culpa a coexistência do lado feminino e masculino do seu eu e
mantêm essa alternância até ao fim da sua vida, outros adquirem uma nova identidade – o
chamado transgender, em que há um viver público, quase exclusivo da sua personalidade
feminina, outros ainda utilizam hormonas para acentuar mais a sua feminilidade e outros, ainda,
pedem a mudança completa de sexo  - os chamados transexuais secundários. Esta pode ser,
também, uma evolução dos travestis homossexuais – drag queens.
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Criar Estudos de Caso 3.8 — Assédio sexual

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Embora o assédio sexual no trabalho seja menos chocante que a violação e o
incesto, é uma forma de abuso sexual que consiste na imposição de comportamentos,
atitudes ou comentários de índole sexual para alguém que não o deseja e que os
considera, portanto, ofensivos. Pode ocorrer de diversas formas:

Olhares ofensivos, graças ou comentários de teor sexual, propostas ou convites
constrangedores, conversas com duplo sentido, gestos, toques ou apalpões, exibição de
pornografia ou de partes do corpo ou abuso do poder para obter favores sexuais.

No local de trabalho, a
mulher geralmente é alvo de
assédio por parte de
superiores hierárquicos (ou de
colegas) manifestando-se um
claro abuso do poder.

O “chefe” pode aliciar a mulher (ou
o homem) com promessas de
aumentos salariais ou de
promoções na empresa, caso ela
seja condescendente para com as
suas propostas sexuais. Também
pode, pelo contrário, para a
obrigar a aceder 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. ( Masters,
Johnson, Kolodny, 1992).

Segundo Nodin (2002), este problema assume proporções elevadas no local de trabalho,
calcula-se que pelo menos um terço de todas as mulheres trabalhadoras já foram vítimas de algum
tipo de assédio sexual. Em instituições de ensino também poderão existir diversas formas de assédio.
As mais graves são as que se relacionam com propostas efectuadas por professores a alunos em
troca de favores sexuais ou de propostas de emprego (nas universidades). Karjane, Fisher, 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 sexual.

As pessoas que sofrem assédio sexual 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..

O primeiro passo a tomar face ao assediador é deixar bem claro o desagrado
relativamente ao seu comportamento, para não se transmitir uma mensagem
implícita de que se aceita tal comportamento. Actualmente existem leis que
permitem a defesa de todos os cidadãos contra o assédio sexual e, por isso, é
possível a apresentação de uma queixa legal contra quem o pratique.

Debate em
subgrupo em
casa
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CONTA UM CASO VERDADEIRO OU IMAGINADO DE ASSÉDIO SEXUAL

Para que possas conduzir a discussão do estudo de caso na turma deves acrescentar à
história um conjunto de questões que caiam nas seguintes categorias:

 Questões para iniciar a discussão: Esta história é de assédio sexual? Porquê ou porque não?
 Questões para aprofundar e explorar o assunto: Que aspectos do assédio sexual se aplicam
neste caso?
 Questões de aplicação: Qual é o impacto desta situação no local de trabalho ou escola ou
universidade?
 Questões para colocar hipóteses ou para predizer acontecimentos: Se tu fosses a “vítima” o
que farias?
 Questões analíticas e de avaliação: Que parte da história do caso foi mais prejudicial?
  Questões para sumariar a vantagem desta aprendizagem: Como é que este estudo de caso
contribuiu para te ajudar a prevenir ou a actuar em caso de assédio sexual pessoal e/ou de
pessoas tuas conhecidas?

Nota: Elabora um cartão com o estudo de caso e as questões para o debate. Se a história for
verídica muda o nome dos personagens para proteger a confidencialidade.
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Criar Estudos de Caso 3.9 — Abuso sexual de menores

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

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.

National Center of Child Abuse and Neglect (NCCAN), citado por Sánchez, Sánchez (2002, p. 16).

A Lei Portuguesa apresenta os seguintes artigos sobre os crimes contra a auto-
determinação sexual dos menores (Código Penal, Livro II, Título I “Dos crimes contra as
pessoas”, Capítulo V “Dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual”,
Secção II “Crimes contra a auto-determinação sexual”).

ARTIGO 172º
Abuso sexual de crianças

1. Quem praticar acto sexual de relevo
com ou em menor de 14 anos, ou o
levar a praticá-lo consigo ou com outra
pessoa, é punido com pena de prisão
de 1 a 8 anos.

2. Se o agente tiver cópula ou coito
anal com menor de 14 anos é punido
com pena de prisão de 3 a 10 anos.

3. Quem:
a) Praticar acto de carácter
exibicionista perante menor de 14
anos; ou
b) Actuar sobre menor de 14 anos, por
meio de conversa obscena ou de
escrito, espectáculo ou objectos
pornográficos, ou o utilizar em
fotografia, filme ou gravação porno
gráficos:

é punido com pena de prisão até 3
anos.

4. Quem praticar os actos descritos no
número anterior com intenção lucrativa
é punido com pena de prisão de 6
meses a 5 anos.

ARTIGO 173º
Abuso sexual de adolescentes e

dependentes

1. Quem praticar ou levar a praticar os
actos descritos nos nºs 1 ou 2 do
artigo 172º, relativamente:

a) A menor entre 14 e 16 anos que lhe
tenha sido confiado para a educação
ou assistência; ou
b) A menor entre 16 e 18 anos  que lhe
tenha sido confiado para educação ou
assistência, com abuso da função que
exerce ou da posição que detém;

é punido com pena de prisão de 1 a 8
anos.

Debate em
subgrupo

ARTIGO 174º
Estupro

Quem tiver cópula com menor entre
14 e 16 anos, abusando da sua
inexperiência, é punido com pena de
prisão até 2 anos ou com pena de
multa até 240 dias.

2. Quem praticar acto descrito nas
alíneas do nº 3 do artigo 172º,
relativamente a menor compreendido
nas alíneas do número anterior deste
artigo  e nas condições aí descritas, é
punido com pena de prisão até 1 ano.

3. Quem praticar ou levar a praticar os
actos descritos no número anterior
com intenção lucrativa é punido com
pena de pisão até 3 anos.

ARTIGO 175º
Actos homossexuais com menores

Quem, sendo maior, praticar actos
homossexuais de relevo com menor
entre 14 e 16 anos, ou levar a que
eles sejam por este praticados com
outrem, é punido com pena de prisão
até 2 anos ou com pena de multa até
240 dias.

ARTIGO 176º
Lenocínio de menor

1. Quem fomentar, favorecer ou
facilitar o exercício da prostituição de
menor entre 14 e 16 anos, ou a prática
por este de actos sexuais de relevo, é
punido com pena de prisão de 6
meses a 5 anos.

2. Se o agente usar de violência,
ameaça grave, ardil ou manobra
fraudulenta, actuar profissionalmente
ou com intenção lucrativa, ou se
aproveitar de incapacidade psíquica
da vítima, ou se esta for menor de 14
anos, é punido com pena de prisão de
2 a 10 anos

NOTA: Está prevista a
agravação destas penas em
determinadas situações (ver
secção II, “Disposições
comuns”).
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CONTA UM CASO VERDADEIRO OU IMAGINADO SOBRE
 ABUSO SEXUAL DE MENORES

Para que possas construir o estudo de caso na turma deves ter em atenção que no abuso
sexual de menores podem ocorrer as seguintes condutas:

Condutas Físicas
1. Violação: penetração na vagina, ânus ou boca, com qualquer objecto, sem o
consentimento da pessoa.
2. Penetração digital: inserção de um dedo na vagina ou no ânus.
3. Exposição: o acto de mostrar os órgãos sexuais de uma maneira inapropriada,
como no exibicionismo.
4. Coito vaginal ou anal com o pénis.
5. Penetração anal ou vaginal com um objecto.
6. Carícias: tocar ou acariciar os genitais de outro; incluindo o forçar a masturbar
para qualquer contacto sexual, menos a penetração.
7. Sodomia ou condutas sexuais com pessoas do mesmo sexo.
8. Contacto genital oral.
9. Obrigar a criança a envolver-se em contactos sexuais com animais.
Exploração sexual
1. Implicar menores em condutas ou actividades para produção de pornografia.
2. Promover a prostituição infantil.
3. Obrigar as crianças a ver actividades sexuais de outras pessoas. Por exemplo:
a)  Os pais ou outras pessoas que impliquem as crianças na observação do coito;
b)  Ver pornografia.

Sánchez, Sánchez (1997, p.20; 2002, p. 16).

Nota: Elabora um cartão com o estudo de caso e as questões para o debate. Se a história for
verídica muda o nome dos personagens para proteger a confidencialidade.
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Questionário e Grupo de Investigação 3.10 — Abuso sexual de
menores: Factos e mitos

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

QUESTIONÁRIO

ABUSO SEXUAL DE MENORES
O objectivo desta actividade é avaliares o que pensas e sentes sobre o abuso sexual
de menores, para depois clarificares em turma os aspectos do tema que achares
mais importantes. As afirmações abaixo referem-se aos vários aspectos do abuso
sexual de menores (abuso sexual cometido por adultos ou 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), nomeadamente, sobre o tipo de condutas sexuais no abuso, quem comete os
abusos, técnicas dos agressores, reacções da vítima de abuso e falsas crenças sobre o abuso sexual
de menores.

Data de nascimento: ____/ ___________/ ____

Sexo:  Masculino  Feminino                             Ano de escolaridade/ turma: ___________

Lê as seguintes afirmações e indica com um circulo a tua opinião sobre cada uma delas, seguindo a chave que
em continuação se apresenta:

C = Concordo
D = Discordo
I = Estou indeciso

1 — Os agressores aproveitam-se da confiança familiar ou de amizade ou da relação de autoridade
(isto favorece a compreensão tardia pela criança do que lhe está a acontecer). C D I
2 — Os agressores servem-se da força, obrigando-os a ceder. C D I
3 — O abuso sexual é muito pouco frequente. C D I
4 — Algumas vítima de abuso sexual resistem sempre. C D I
5— Só sofrem abuso sexual as meninas. C D I
6 — Os agressores ganham a confiança do menor brincando com ele, tornando-se amigo dele, etc.. C D I
7 — Os menores são responsáveis pelos abusos, porque procuram e incitam os adultos. C D I
8 — Os menores podem evitar o abuso. C D I
9 — Quem comete o abuso é quase sempre homens adultos e jovens, incluindo adolescentes. C D I
10 — Os agressores servem-se da surpresa para abusar dos menores. C D I
11— Hoje dão-se mais abusos sexuais que no passado. C D I
12— Na maior parte dos casos os agressores sexuais são pedófilos (pessoas que só se sentem
sexualmente atraídas por menores). C D I
13— Algumas vítima de abuso sexual resistem só a princípio. C D I
14— Os agressores enganam os menores dizendo-lhes que o que estão a fazer é para os informar,
ensinar determinadas coisas da vida, etc.. C D I
15— Geralmente os agressores oferecem coisas em troca. C D I
16— Se algum menor à nossa volta sofrer abuso nós percebemos. C D I
17— Quase metade dos abusadores sexuais tiveram o seu primeiro comportamento de abuso antes
dos 16 anos. C D I
18— Geralmente os familiares denunciam quando um menor da família sofre abuso. C D I
19— Os agressores ameaçam as vítimas, assegurando-lhes que serão castigadas. C D I
20—Os agressores sexuais em muito poucos casos podem ter condutas sexuais com outras
pessoas. C D I
21— Os agressores são quase sempre desconhecidos ou quase sempre familiares. C D I
22— Quem comete o abuso são desconhecidos, conhecidos ou familiares. C D I
23— Os efeitos do abuso sexual são sempre muito graves para a vítima. C D I
24— Alguns agressores dão prémios ou privilégios às vítimas. C D I
25— Geralmente os abusos estão acompanhados de violência física. C D I
26— Algumas vítima de abuso sexual não reagem, sendo passivas. C D I
27— Algumas vítima de abuso sexual reagem colaborando. C D I
28 — Se há coito vaginal ou anal com o pénis num menor é abuso sexual. C D I
29 — Considera-se violação de menores a inserção de um dedo na sua vagina ou no ânus. C D I

(continua, p.f.)

Individualmente
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C = Concordo
D = Discordo
I = Estou indeciso

30 — As pessoas que cometem abuso não têm uma aparência normal. C D I
31 — É abuso sexual de menores o acto de lhes mostrar os órgãos sexuais de uma maneira
inapropriada, como no exibicionismo.

C D I

32 — O menor nunca é culpado mesmo que colabore e sinta prazer na conduta nas actividades
sexuais com os adultos.

C D I

33 — A penetração anal ou vaginal com um objecto num menor é considerado abuso sexual. C D I
34 — Os abusos sexuais dão-se em situações sociais muito especiais (classe social baixa, famílias
com muitos problemas).

C D I

35 — Algumas vítimas de abuso sexual reagem pedindo ajuda. C D I
36 — Tocar ou acariciar os genitais de um menor; incluindo o forçar a masturbar para qualquer
contacto sexual, menos a penetração é abuso sexual.

C D I

37 — A penetração da vagina, ânus ou boca de um menor, com qualquer objecto, sem o seu
consentimento é abuso sexual.

C D I

38 — As condutas sexuais com pessoas do mesmo sexo se ele for menor, é considerado abuso
sexual.

C D I

39 — Promover a prostituição infantil é abuso sexual. C D I
40 — Implicar menores em condutas ou actividades para produção de pornografia é abuso sexual. C D I
41 — Obrigar a criança a envolver-se em contactos sexuais com animais é abuso sexual. C D I
42 — O contacto genital oral com um menor é abuso sexual. C D I
43 — Quem comete os abusos sexuais está louco, são doentes psiquiátricos.(passam por pessoas
normais mas não possuem valores morais ou não sabem controlar os seus impulsos, quer dizer têm
deficiências na socialização.)

C D I

44 — Os meninos que dizem que sofreram abuso sexual geralmente não dizem a verdade. C D I
45— Algumas vítima de abuso sexual ocultam-no. C D I
46— É abuso sexual de menores obrigar as crianças a verem actividades sexuais de outras pessoas,
como, por exemplo, os pais ou outras pessoas que impliquem as crianças na observação do coito ou
quem os deixa ver pornografia.

C D I

47 — Os abusadores sexuais ameaçam as crianças dizendo-lhes que serão castigadas se contarem
a alguém o que se passa.

C D I
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Guião de Análise dos Mass Media e Grupo de Investigação 4.1 —
Intimidade nas mensagens de amor ou de amizade

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

1 — Durante uma semana, grava ou recorta as
perguntas e respostas sobre sexualidade de um dos
seguintes meios:

 Programas de televisão;
 Programas de rádio;
 Colunas informativas de jornais diários ou semanais;
 Secções de revistas que os adolescentes costumam ler;
 Sites da Internet de Educação Sexual;
 Outro meio de comunicação que consideres interessante.

2 — Reúne-te com os teus colegas que
escolheram o mesmo meio de comunicação e
organiza o material de acordo o tema de
sexualidade tratado nas mensagens que
recolheste:

 Comunicação com os pais
 Comunicação entre os namorados
 Ciúmes
 Orientação sexual
 Primeira relação sexual
 Métodos contraceptivos
 Pílula do dia seguinte
 Doenças de transmissão sexual
 Aborto
 Transexualidade
 Travestismo
 Abuso sexual de menores
 Pedofilia
 Outras parafilias
 Educação sexual
 Etc.

3 — Reorganiza os grupos, ficando cada grupo com um dos temas tratados. Dentro de cada tema faz
a seguinte análise:

3.1— Quem faz a pergunta:
 Mulheres adultas/ jovens/ crianças;
 Homens adultos/ jovens/ crianças;
 Adultos/ jovens/ crianças de ambos
os sexos.

3.2 — Quem responde:
 Professor;
 Médico(a);
 Psicólogo (a);
 Sexólogo;
 Outros

3.3 — O que respondem e a
fiabilidade da resposta.

Olá Dra. Isabel e Dr. Pedro
Obrigada por me darem a
oportunidade de colocar as
minhas preocupações nessa
revista.
Tenho 16 anos e namoro há 2
anos. …

Agora já pedi ajuda pelo Fórum
Sexualidades. Será que na
próxima 4ºfeira já tenho a
resposta da Dra. Fátima?

Caro José
Pelos sintomas que me
descreves podes estar
com gonorreia. Deves ir ao
teu médico de família.
Ele(a) vai perguntar-te …

Gostei muito que me
tivessem escrito, só
mostra que são
responsáveis por
estarem a ponderar
cuidadosamente a vossa
decisão. Em relação à 1ª
pergunta…

Cara Dra. Amparo
Estamos a pensar ter a
nossa primeira relação
sexual, no entanto temos
a s seguintes dúvidas:
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Entrevista e Grupo de Investigação 4.2 — Programas televisivos
sobre a sexualidade…

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

ENTREVISTA AOS PAIS
PROGRAMAS TELEVISIVOS SOBRE A SEXUALIDADE

Durante a entrevista aos pais sobre os programas
de televisão a que assistiram sobre a sexualidade
as tuas perguntas poderão ser sobre:

1— Os assuntos da sexualidade que foram
tratados no programa;

 Comunicação dos adolescentes com
os pais
 Comunicação entre os namorados
 Ciúmes
 Orientação sexual
 Primeira relação sexual
 Métodos contraceptivos
 Pílula de emergência
 Doenças de transmissão sexual
 Aborto
 Transexualidade
 Travestismo
 Abuso sexual de menores
 Pedofilia
 Outras parafilias
 Educação sexual
 Etc.

2 — Os profissionais que colaboraram;

3 — Quais foram as perguntas feitas pelo público;

4 — A sua opinião sobre o(s) programa(s);

5 — A sua opinião sobre o papel da televisão na educação sexual dos adultos e dos jovens;

6 — Outras questões.
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Questionário/ Entrevista 5 — O que pensa a comunidade sobre o
amor, a intimidade, a comunicação e o comportamento sexual

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

QUESTIONÁRIO/ ENTREVISTA

ALGUMAS QUESTÕES QUE PODERÃO SER INCLUÍDAS

Data de nascimento: ____/ ___________/ ____

Sexo:  Masculino  Feminino

Habilitação Académica: _______________________________________________

Grau de escolaridade: _______________________________________________

I — Conhecimentos, atitudes, valores e experiências pessoais da população em geral
1 — Qual é a opinião dos adolescentes, dos pais e dos avós sobre quais as características que
tornam as pessoas atraentes? Acha-se pouco, razoável ou muito atraente? Porquê? Quais são as
suas características pessoais que o tornam atraente? Acham que a atracção pessoal é importante nas
relações amorosas? (…) (ver act. 1.1)

2 — Qual é a opinião dos adolescentes, dos pais e dos avós sobre a diferença entre a amizade,
namorar, “andar” e “curtir”? O que pensam sobre essas diferentes formas de relacionamento?(…) (ver
act. 1.2)

3 — Na opinião dos adolescentes, dos pais e dos avós o que distingue o desejo sexual, da atracção e
da paixão e do amor? Como deve ser vivido o desejo sexual e os afectos (atracção e paixão) pelos
adolescentes? Gostavam de contar alguns episódios da sua vida que mostre que já sentiram desejo
sexual, atracção, paixão e amor?(…) (ver act. 1.3, act. 3.1 e act. 3.2)

4 — O que pensam as pessoas de várias idades e sexo sobre a homossexualidade? Como reagiam
se tivessem um filho(a) homossexual? E um amigo? Conhecem algum homossexual’ Como acham
que ele(a) se sente com a sua orientação sexual?(…) (ver act. 3.3)

5 — Qual é a importância que pessoas de diferentes idade e sexo atribuem às componentes do amor:
intimidade, paixão e compromisso? Que tipos de amor já sentiram? Como os descrevem? Qual é o
tipo de amor que desejavam encontrar? (…) (ver act. 1.6)

6 — Como é que as pessoas de várias idades e sexo mantém a intimidade com o seu parceiro
amoroso? Que importância atribuem à intimidade numa relação amorosa? Gostavam de contar alguns
episódios de intimidade, ou falta dela, que mostrassem o papel da intimidade nas relações amorosas?
(…)(ver act. 2.1, act. 2.2, act. 2.3, act. 2.4, act. 2.5, act. 2.6, act. 2.7, act. 2.8, act. 2.9)

7 — O que é que as pessoas de várias de idades e sexo sabem sobre a resposta sexual humana? O
que gostavam de saber? Como aprenderam sobre este assunto? (…)(ver act. 3.4)

8 — O que é que as pessoas de várias de idades e sexo gostavam de saber sobre as disfunções
sexuais? A quem devem recorrer se tiverem um desses problemas? Quais são os tratamentos que
conhecem para as disfunções? Acreditam neles? Gostavam de contar alguns episódios da sua vida
relacionados com disfunções sexuais? (…) (ver act. 3.5, act. 3.6)
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9 — O que é que as pessoas de várias de idades e sexo gostavam de saber sobre as parafilias? A
quem devem recorrer se tiverem um desses problemas? Gostavam de contar alguns episódios da sua
vida relacionados com parafilias? (…) (ver act. 3.7)

10 — O que é que as pessoas de várias de idades e sexo pensam sobre o assédio sexual? Gostavam
de contar alguns episódios de assédio sexual que conheçam? As pessoas costumam apresentar
queixa? Porquê ou porque não? Onde podem apresentar queixa? Quais são as Leis Portuguesas que
conhecem sobre o assédio Sexual? (…) (ver act. 3.8)

9 — O que é que as pessoas de várias de idades e sexo pensam e sentem sobre  quais são o tipo de
condutas sexuais que existem no abuso sexual, quem comete os abusos, quais são as técnicas dos
agressores, quais são as possíveis reacções da vítima de abuso e quais são as falsas crenças sobre
o abuso sexual de menores? Gostavam de contar alguns episódios que conhecem sobre abuso
sexual de menores? Foi apresentada queixa? Qual foi a pena? Conhecem a Lei Portuguesa sobre o
abuso sexual de menores? O que pensam sobre ela? (…) (ver act. 3.9 e act. 3.10)

II - Conhecimentos, atitudes, valores e experiências pessoais de pessoas específicas
1 — Polícia de Segurança Pública, advogados ou pessoas afins:
        — Qual é a Lei Portuguesa sobre o abuso sexual de menores ? As pessoas apresentam queixa?
Porquê ou porque não? Poderiam contar algum facto verídico que viveram sobre essas situações?(…)
        — Qual é a Lei Portuguesa para as parafilias que existem? As pessoas apresentam queixa?
Porquê ou porque não? Poderiam contar algum facto verídico que viveram sobre essas situações?(…)

2 — Médicos, enfermeiros, psicólogos, sexólogos ou pessoas afins:
         — As pessoas com disfunções sexuais procuram a vossa ajuda? Ou é o cônjuge que procura
ajuda para o parceiro? Como apresentam a sua situação? Que disfunções sexuais já lhe apareceram?
Geralmente seguem os vossos conselhos de tratamento? Gostavam de contar alguns episódios que
conhecem sobre pessoas com disfunções sexuais que procuraram a vossa ajuda? (…)
         — As pessoas com parafilias procuram a vossa ajuda? (mesma sequência de questões do ponto
anterior) (…)

3 — Pessoas com disfunções sexuais:
— Quando decidiu pedir ajuda? Falou com o seu parceiro (a) sobre o que sentia? Essa

situação teve alguns aspectos positivos na vossa relação? E negativos? O que sentiu quando
percebeu que algo não estava bem? Acredita nos tratamentos? (…)

4 — Pessoas com orientação homossexual:
— Como reagiu a sua família quando suspeitou ou soube que era homossexual? E os seus

amigos? E os seus colegas de trabalho? Como se sente por ser homossexual? Gostaria de nos contar
qual foi a situação da sua vida mais negativa por ter esta orientação sexual? E a mais positiva? Que
conselhos dava para se trabalhar a homossexualidade nos programas de educação sexual?(…)

5 — Adolescente que começou a namorar:
— Como reagiram os teus pais quando começaste a namorar? O que pensam sobre o teu

namorado(a)? Alguém te influenciou na escolha do(a) teu(tua) namorado(a)? Que tipo de intimidade
pensam que tens com ele(a)? Que tipo de preocupações tens relativamente ao teu namoro? Quais
são as tuas expectativas para o futuro? (…)

6 — (…)
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III — Visões / Objectivos a atingir 

Tempestade de Ideias 1 — Desenvolver visões

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

I — Síntese dos problemas reais encontrados

1 — Quais foram os problemas reais, do dia-a-dia, que fomos descobrindo, durante a investigação do
tema?

2 — Qual é o problema que deverá ser trabalhado?

3 — Porque é que esse problema é importante para nós?

4 — Quais são os efeitos (as suas consequências), para nós e para os outros, agora e no futuro?

5 — Porque é que esse problema existe?

II — Visões
1 — O que é que gostávamos que acontecesse para não surgir esse problema no futuro? (que
alternativas se podem imaginar)

2 — O que acontece nos outros países e culturas?

3 — O que é que gostávamos mais que acontecesse (que alternativas preferimos) e porquê?

Debate em subgrupo

Tempestade
de ideias em
“Post-it”

Tempestade de Ideias em“Post-it”



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

361

IV — Acção e Mudança    
2

Grupo de Investigação e Assembleia de Turma/ Escola 1 — Realizar
Acções, Mudar e Promover a Mudança

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                       Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Acção e Mudança

1 — Que mudanças dentro de nós próprios, na turma, na escola e na sociedade nos trarão para mais
perto das visões?

2 — O que é que teremos que fazer para que aconteçam essas mudanças? (planos de acção)

3 — Que barreiras/ dificuldades nos podem impedir de desenvolver essas acções?

4 — Que barreiras podem impedir as acções de resultarem em mudança e atingir as nossas visões?

5 — Que acção vamos iniciar e porquê?

6 — Como vamos planear a acção?

7 — Como vamos avaliar se essa acção originou mudanças?

Debate em subgrupo



N Ú C L E O

T E M Á T I C O

4

Fertilidade Humana



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

363



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                                                               S -IVAM
                                                                                                                                                                              Fertilidade Humana

364

Núcleo temático 4: Fertilidade Humana

Í N D I C E — Metodologia para o Aluno/ Grupo Líder

I— Ideias iniciais sobre o Tema / Problema
0 — Ideias iniciais sobre a responsabilidade de ser pai/mãe, a fecundação, o

desenvolvimento embrionário e a saúde da grávida _________________________
0.1 — A decisão de ter filhos _______________________________________________
0.2 — A família, a gravidez e os filhos ________________________________________

0.3 — Assuntos e problemas a resolver sobre a fertilidade humana _________________

II — Investigação
1 — Os filhos e a família ___________________________________________________
1.1 — Rede de valores da vida familiar _______________________________________

1.2 — A atracção do casamento ____________________________________________
1.3 — Maternidade e paternidade responsáveis ________________________________

1.4 — Projecção para o futuro: Quero ser pai/mãe?_____________________________
2— Concepção, desenvolvimento embrionário e parto ___________________________

2.1 — A dinâmica da concepção e as primeiras fases do desenvolvimento embrionário _
2.2 — Desenvolvimento embrionário e fetal ___________________________________

2.3 — Nutrição e protecção pré-natal ________________________________________
2.4 — Influências ambientais no desenvolvimento do bebé e anomalias genéticas _____

3 — Acompanhamento médico durante a gravidez e o parto _______________________
4 — Infertilidade e métodos alternativos à concepção ____________________________

4.1 — Infertilidade masculina e feminina ______________________________________
4.2 — Infertilidade: causas, diagnóstico, tratamento e técnicas de reprodução

medicamente assistida (RMA) _______________________________
4.3 — Reflexão ética sobre a reprodução medicamente assistida ___________________
5 — A clonagem _________________________________________________________

5.1 — Tecnologias do AND recombinante: Genoma humano e alimentos transgénicos __
5.2 — Tecnologias da clonagem terapêutica ou clonagem embrionária: Produção de

órgãos para transplante e cura de doenças ______________________________
5.3 — Tecnologia da clonagem reprodutiva: A reprodução humana é científica e

eticamente possível?! _______________________________________________
6 — Fertilidade humana nos meios de comunicação _____________________________
6.1 — Programas televisivos sobre a fertilidade humana _________________________

6.2 — Análise comparativa entre os vários países de programas televisivos sobre a
fertilidade humana __________________________________________________

7 — O que pensa a comunidade sobre a fertilidade humana _______________________

III — Visões / Objectivos a atingir
1 — Desenvolver visões ___________________________________________________

IV — Acção e Mudança

370
370
371
372

373
373
376
377
378
379
379
380
381
382
383
384
384

386
387
390
390

391

392
393
393

394
395

396



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

365

1 — Realizar acções, mudar e promover a mudança ____________________________ 397

Í N D I C E — Material para os Alunos/ Porta-voz do Grupo…

I— Ideias iniciais sobre o Tema / Problema
0 — Ideias iniciais sobre a responsabilidade de ser pai/mãe, a fecundação, o

desenvolvimento embrionário e a saúde da grávida
0.1 — A decisão de ter filhos

Tempestade de ideias 0.1 ______________________________________
0.2 — A família, a gravidez e os filhos

Questionário e grupo de investigação de ideias 0.2 _________________
0.3 — Assuntos e problemas a resolver sobre a fertilidade humana

Caixa de sugestões de problemas iniciais 0.3 ______________________

II — Investigação
1 — Os filhos e a família

1.1 — Rede de valores da vida familiar
Grupo de investigação 1.1 _____________________________________

1.2 — A atracção do casamento
Grupo de investigação 1.2 ____________________________________

1.3 — Maternidade e paternidade responsáveis
Jogo de papéis 1.3 ___________________________________________

1.4 — Projecção para o futuro: Quero ser pai/mãe?
Questionário e grupo de investigação 1.4 __________________________

2— Concepção, desenvolvimento embrionário e parto

2.1 — A dinâmica da concepção e as primeiras fases do desenvolvimento embrionário
Prática laboratorial 2.1 ________________________________________
Transparências 2.1 ___________________________________________
Relatório em “V de Gowin”______________________________________

2.2 — Desenvolvimento embrionário e fetal
Cartão de orientação para ensinar 2.2 A __________________________
Transparência 2.2 A __________________________________________
Cartão de orientação para ensinar 2.2 B __________________________
Transparência 2.2 A __________________________________________

2.3 — Nutrição e protecção pré-natal
Grupo de estudo 2.3 __________________________________________
Transparência 2.3 ____________________________________________

2.4 — Influências ambientais no desenvolvimento do bebé e anomalias genéticas
Cartão de orientação para a mesa redonda 2.4 A ___________________
Transparência 2.4 A __________________________________________
Cartão de orientação para a mesa redonda 2.4 B ___________________
Transparência 2.4 B __________________________________________
Cartão de orientação para a mesa redonda 2.4 C ___________________
Transparência 2.4 C __________________________________________
Cartão de orientação para a mesa redonda 2.4 D ___________________
Transparência 2.4 D __________________________________________

3 — Acompanhamento médico durante a gravidez e o parto
Cartões de orientação para uso da Internet 3 _______________________
Cartão I ____________________________________________________
Cartão II ___________________________________________________
Cartão III ___________________________________________________

400

401

402

403

406

408

412

414
420
424

425
427
428
432

435
437

438
443
446
449
451
455
457
465

470
470
471
472
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Cartão IV ___________________________________________________
4 — Infertilidade e métodos alternativos à concepção

4.1 — Infertilidade masculina e feminina
Aprender em conjunto 4.1 ______________________________________

4.2 — Infertilidade: causas, diagnóstico, tratamento e técnicas de reprodução
medicamente assistida (RMA)

Cartões de orientação para uso da Internet 4.2 _____________________
Cartão I ____________________________________________________
Cartão II ___________________________________________________
Cartão III ___________________________________________________
Transparências 4.2 ___________________________________________

4.3 — Reflexão ética sobre a reprodução medicamente assistida
Estudos de caso 4.3 __________________________________________

5 — A clonagem
5.1 — Tecnologias do AND recombinante: Genoma humano e alimentos transgénicos

Jogo de papéis 5.1 ___________________________________________
Transparência 5.1 ____________________________________________

5.2 — Tecnologias da clonagem terapêutica ou clonagem embrionária: Produção de
órgãos para transplante e cura de doenças

Criar estudos de caso 5.2 ______________________________________
Cartão A ___________________________________________________
Cartão B ___________________________________________________

5.3 — Tecnologia da clonagem reprodutiva: A reprodução humana é científica e
eticamente possível?!

Notícias em foco e grupo de investigação 5.3 ______________________
Cartão A ___________________________________________________
Cartão B ___________________________________________________
Cartão C ___________________________________________________
Cartão D ___________________________________________________
Transparência 5.3 ____________________________________________

6 — Fertilidade humana nos meios de comunicação

6.1 — Programas televisivos sobre a fertilidade humana
Entrevista e grupo de investigação 6.1 ____________________________

6.2 — Análise comparativa entre os vários países de programas televisivos sobre a
fertilidade humana

7 — O que pensa a comunidade sobre a fertilidade humana
Questionário/ Entrevista 7 __________________________________________________

III — Visões / Objectivos a atingir
1 — Desenvolver visões

Tempestade de Ideias 1 _______________________________________

IV — Acção e Mudança
1 — Realizar acções, mudar e promover a mudança

Grupo de Investigação e assembleia de turma/ escola 1 ______________

473

474

477
477
478
480
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488
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500
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I — Problemas/ Temas  

Actividade 0 — Ideias iniciais sobre a responsabilidade de ser pai/
mãe, fecundação, desenvolvimento embrionário e saúde da grávida

4. Fertilidade Humana                                                                                                     Aluno/ Grupo Líder …

Este tema procura voltar o nosso olhar para uma dimensão específica da nossa
sexualidade: a decisão de ter filhos. Assim, os objectivos das actividades que a seguir se
propõem é analisar as ideias iniciais sobre os vários aspectos a ter em consideração na
decisão de ter filhos e começar uma discussão sobre o processo de concepção, a gravidez,
o parto e os primeiros dias da infância. Também faz referência à infertilidade e tratamentos
possíveis, aos processos de reprodução medicamente assistida (RMA) e à clonagem,
nomeadamente à clonagem humana reprodutiva.

Actividade 0.1 — A decisão de ter filhos
4. Fertilidade Humana                                                                                                     Aluno/ Grupo Líder …

Tempestade de Ideias: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e participa democraticamente.

1 — Organiza a turma por sexo em quatro círculos separados: dois masculinos e dois femininos.

2 — Pede a um grupo de cada sexo para fazer uma lista de todas as razões de que se consigam
lembrar para as pessoas quererem ter bebés. Aos outros dois grupos, pede-lhes para fazerem uma
lista de todas as razões porque as pessoas podem escolher não ter filhos (Tempestade de Ideias 0.1).

3 — Quando os quatro grupos tiverem acabado compara, em turma, as respostas dos rapazes com as
das raparigas e envia estes resultados para divulgar online, através do Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Grupo feminino
Grupo masculino
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Actividade 0.2 — A família, a gravidez e os filhos

4. Fertilidade Humana                                                                                                     Aluno/ Grupo Líder …

Questionário e Grupo de Investigação das Ideias Iniciais: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e participa
democraticamente.

1 — Explica que vais ler, pausadamente em voz alta, afirmações sobre a família e a decisão de ter
filhos e que os teus colegas deverão responder, rapidamente, levantando as mãos com os sinais que
mostram a sua opinião. O que se pretende é uma reacção instantânea, que represente o que eles
pensam agora, pois mais tarde as suas respostas poderão ser diferentes (Questionário e Grupo de
Investigação das Ideias Iniciais 0.2).

2 — Explica os sinais das mãos:

3 — Lê as afirmações e regista ao lado de cada uma delas o número de respostas em cada uma das
opções. Envia os resultados finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.

1. Muito de acordo

2. De acordo

5. Muito em desacordo

4. Em desacordo

3. Não sei ou
não consigo
decidir

Turma em U

De acordoMuito de acordo

Não sei ou
Não consigo decidir

Em desacordo
Muito em desacordo
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Actividade 0.3 — Assuntos e problemas a resolver sobre a
fertilidade humana

4. Fertilidade Humana                                                                                                     Aluno/ Grupo Líder …

Tempestade de Ideias sobre os Problemas Iniciais: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e participa
democraticamente.

1 — Pede aos teus colegas para recordarem todas as dimensões que já foram levantadas sobre a
decisão consciente e informada de ter filhos e colocarem, individual e anonimamente, todos os
assuntos ou problemas que gostariam de resolver nesta área e sugestões para os resolver (Caixa de
Sugestões de Problemas Iniciais 0.3).

2 — Organiza, com o teu professor, as respostas, divulga-as em turma e decidam em conjunto o que
deverá ser colocado online.

3 — Utiliza esta informação para planificar, em turma, as actividades deste tema.

Caixa de
perguntas e

sugestões de
acções
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II — Investigação 

Actividade 1 — Os filhos e a família

4. Fertilidade Humana                                                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

Antigamente, a família crescia praticamente toda na mesma cidade ou vila e as pessoas
casavam com outras que viviam próximo. A dificuldade de mobilidade por falta de transportes e
acessos fazia com que permanecessem perto dos seus pais, irmãos ou primos e tios. A maneira
como a família vive actualmente é muito diferente do passado. Agora, os filhos geralmente saem de
casa para ir para a universidade ou para começar a trabalhar, viajam para outros países e, muitas
vezes, casam com pessoas de zonas geográficas muito distantes. Nos nossos dias, as viagens de
longa distância, as chamadas telefónicas, os sistemas de mensagens e os e-mails tornam possível
visitar a família e manter uma comunicação regular entre a família nuclear — o par casado e os
seus filhos — e a família alargada — outros parentes sem ser os esposos e os filhos.
O desenvolvimento tecnológico e médico contribuiu para a mudança no conceito de família. Basta
pensar como a mobilidade das pessoas afecta a maneira como os membros da família se
relacionam uns com os outros, como diminuiu a taxa de natalidade quando os métodos
contraceptivos se tornaram eficazes ou como o avanço da medicina aumentou a esperança média
de vida e as famílias começaram a ficar com membros mais envelhecidos no seu seio. As famílias
actuais têm menos crianças, mas têm de cuidar de pessoas mais envelhecidas e, muitas vezes, os
filhos adultos continuam em casa dos pais, porque não têm emprego, porque se divorciaram ou,
outras vezes, porque voltam aos estudos e não têm suporte financeiro. A mudança no papel social
da mulher, com as mães a trabalhar a tempo inteiro, alterou as formas de cuidar dos filhos e os
papéis na família. Como podem os papéis tradicionais da família ser alterados? Que
responsabilidades diferentes deverão os maridos e os pais assumir e que nível de independência
deverá ser pedido às crianças para lidarem com isso? Como se adaptou a sociedade para ir ao
encontro dessas necessidades? Esta evolução social faz emergir um conjunto de questões que
devem ser equacionadas na decisão responsável e consciente para ter filhos.

O objectivo destas actividades é ajudar-te a desenvolver competências para tomares
decisões conscientes sobre a fase da vida em que queres ter filhos. Os aspectos biológicos,
psicológicos e sociais da criança e dos pais deverão ser cuidadosamente equacionados.

Actividade 1.1 — Rede de valores da vida familiar

4. Fertilidade Humana                                                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

Actividade 1.1 A

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

Debate em subgrupoIndividualmente

Assembleia de
Turma
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1 — Explica aos teus colegas que com esta actividade se pretende que clarifiquem as atitudes e
crenças pessoais sobre a família, aumentem a sua consciência pessoal sobre os “direitos” e
“deveres” dos filhos, sobre os factores que contribuem para o divórcio e sobre os seus efeitos nos
elementos da família e continuem o debate sobre o papel dos pais na educação da sexualidade dos
filhos.

2— Pede aos teus colegas para realizarem o questionário sobre a “Rede de valores da vida familiar”
individual e anonimamente (Grupo de Investigação 1.1, parte A, inventário).

3— Divide a turma em quatro subgrupos e distribui o mesmo número de questionários por cada
grupo.

4— Discute com os teus colegas a importância de dividir os questionários por sexo e reúne os
resultados por item e sexo. Nesse sentido pode ser desenvolvido um quadro resumo.

5— Coloca no quadro, as contagens obtidas por cada grupo para reunir os resultados da turma.

6— Pede aos teus colegas para, em subgrupo, elaborarem gráficos com os resultados da turma e os
analisarem. Depois, encoraja-os a fazerem, em subgrupo, uma análise das suas atitudes e crenças
em relação à vida familiar, partilhando com os colegas apenas o que acharem oportuno (Grupo de
Investigação 1.1, parte A, debate).

7— Pede ao porta-voz dos grupos para partilharem em turma as suas ideais e elaborarem uma
síntese final para publicar online.

Actividade 1.1 B

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

8 — Pede aos teus colegas para reflectirem, em grupo, sobre as características da vida familiar ao
longo do tempo e sobre os efeitos do divórcio nos vários elementos da família (Grupo de
Investigação 1.1, parte B). Só o porta-voz deve fazer o registo das ideias.

9— Quando os grupos terminarem o debate, pede ao porta-voz dos grupos para partilharem em
turma as suas ideais e elaborarem uma síntese final para publicar online (poderia ter interesse
publicarem todas as situações de divórcio que os grupos referiram).

Debate em subgrupo

Assembleia de
Turma
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Actividade 1.1 C

Estudo de Caso: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

10— Lê a história do dilema da Joana com a irmã em voz alta para a turma (Grupo de Investigação
1.1, parte C) e coloca a questão: “O que deverá a Joana fazer?”

11— Pede aos teus colegas para dizerem tudo o que a Joana pode fazer. Escreve cada sugestão no
topo de uma página nova.

12— Quando as ideias estiverem esgotadas, desenha uma linha a meio de cada página e escreve de
um lado “resultados positivos” e do outro lado “resultados negativos”. Pega na página da primeira
acção e pede aos teus colegas para indicarem todos os resultados positivos e negativos da acção e
escreve-os nas duas colunas respectivas. Repete o mesmo processo para todas as acções.

13— Quando todas as listas estiverem acabadas pega em cada acção e nos seus possíveis
resultados e promove um debate em turma para começar a eliminar as acções que não parecem
realistas ou razoáveis.

14— Pede aos teus colegas para seleccionarem as três soluções melhores e tenta chegar a um
consenso sobre qual delas será a melhor.

15— Elabora, em turma, uma síntese final desta actividade para publicar online.

Actividade 1.1 D

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

16 — Organiza a turma em subgrupos e entrega ao porta-voz as ideias que a maior parte dos pais
tem sobre educarem a sexualidade dos filhos (Grupo de Investigação 1.1, parte D). Pede-lhes para
explicarem porque é que na sua opinião os pais pensam assim e depois partilharem as ideias do
grupo em turma.

17— Elabora, em turma, uma síntese final desta actividade para publicar online.

Contar aos pais
Resultados      Resultados
positivos           negativos
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -

Assembleia de
Turma
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Actividade 1.2 — A atracção do casamento

4. Fertilidade Humana                                                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

1 — Explica aos teus colegas que com esta
actividade se pretende que clarifiquem quais são as
características físicas e de personalidade e qual o
projecto de vida que consideram ideais no(a)
seu(sua) parceiro(a) para casar.

2— Pede aos teus colegas para realizarem o inventário sobre “O teu parceiro ideal para casar”
individual e anonimamente (Grupo de investigação 1.2, parte I).

3— Divide a turma em quatro subgrupos e distribui o mesmo número de questionários por cada
grupo.

4— Discute com os teus colegas a importância de dividir os questionários por sexo e reúne os
resultados por item e sexo. Nesse sentido pode ser desenvolvido um quadro resumo.

5— Coloca no quadro, as contagens obtidas por cada grupo para reunir os resultados da turma.

6— Pede aos teus colegas para fazerem, em subgrupo, uma análise dos dados obtidos no
questionário.

7— Pede aos porta-vozes dos grupos para partilharem em turma as suas ideias. Realça que:
É natural que os participantes tenham escolhido uma pessoa para casar que tenha interesses semelhantes aos
seus, que possa contribuir para o bem estar económico da família, ser forte quando necessitarem do seu apoio,
pensar que vocês são pessoas maravilhosas, ser “bom” no sexo e fazê-los sentir muito felizes. A maior parte das
pessoas casa com outras com religiões, idade, classe social, raça, estilos de vida e educação semelhante
evitando terem os dois que aprender a deitar-se e levantar-se à mesma hora, comer a mesma comida, etc.. Há,
no entanto casamentos que sobrevivem apesar das diferenças, porque o amor ajuda muito a resolver os
problemas.

8— Ainda em assembleia de turma, elaborarem uma síntese final desta actividade para publicar
online.

9 — Recorta e monta o jogo sobre “A atracção do casamento”, para que os teus
colegas possam jogar e reunir as ideias do grupo. Para entregares o jogo aos teus
colegas dobra-o da seguinte maneira (Grupo de investigação 1.2, parte II):

10— Dá tempo para o porta-voz reunir as ideais do grupo às sete perguntas colocadas no jogo.
11— Pede aos porta-vozes dos grupos para partilharem em turma as suas ideias e promove um
debate em que possas clarificar as seis razões principais porque o casamento é atraente:

(1)O casamento proporciona companheirismo, porque é bom ter alguém que sente o compromisso de gastar tempo
contigo e partilhar as ocasiões importantes da tua vida;
(2)O casamento proporciona segurança emocional, porque a intimidade que se cria no casamento pode ajudar a
diminuir o medo, a ansiedade e a insegurança que sentes no dia-a-dia;
(3)O casamento proporciona satisfação sexual, porque sabes que as tuas necessidades sexuais podem ser satisfeitas
numa relação de amor e de cuidado mútuo;
(4)O casamento pode melhorar a tua auto-estima, porque alguém te viu como suficientemente especial para casar e
isso pode fazer-te acreditar que és uma pessoa atraente e com valor;
(5)O casamento pode proporcionar segurança financeira, porque pode haver dois ordenados ou apenas um mas o
outro contribui fazendo coisas que geralmente são pagas.
(6)O casamento pode legitimar a reprodução, porque se queres ter filhos e acreditas que a sociedade penaliza quem
os tem fora do casamento, vais querer casar.

12— Ainda em assembleia de turma, elaborem uma síntese final desta actividade para publicar online.

4

1 2 3
3
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Actividade 1.3 — Maternidade e paternidade responsáveis
4. Fertilidade Humana                                                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1 — Explica ao grupo que o objectivo da actividade é reforçar a importância que tem a maternidade e
paternidade livre e responsável, fruto de uma tomada de decisão avaliada e deseja pelos dois
membros do casal.

2 — Pede a três raparigas e a três rapazes para representarem o papel da Isabel e do Pedro, um
casal com três filhos, da mãe e do pai do Pedro e da mãe e do pai da Isabel (Jogo de Papéis 1.5,
parte I).

3 — Enquanto os personagens preparam o seu papel, pede aos outros colegas para lerem as
questões que visam analisar o que se vai passar a seguir. Explica-lhes que durante a representação
devem tirar notas que os ajudem a responder a essas questões (Jogo de Papéis 1.5, parte II).

4 — Divide a turma em 6 grupos. Cada grupo, deve escolher uma personagem para observar,
cuidadosamente, durante a representação e apresentar a sua observação à turma no final.

5 — Dá início ao jogo de papéis colocando um crachá de identificação em cada personagem (Jogo de
Papéis 1.5, parte III).

6 — Pede ao porta-voz para partilhar em turma as observações do grupo e promove uma discussão
sobre as opiniões de cada grupo. No final, conduz o debate de maneira a que os teus colegas
cheguem à conclusão que esta representação, que poderia ser uma situação real, teve dois
objectivos:

promover a análise e compreensão de diferentes perspectivas face a uma situação de conflito,
qual a sua origem, as razões da sua manutenção e as soluções e alternativas para o mesmo; (2)
realçar a importância que tem a dedicação e implicação do pai na criação dos filhos,
responsabilidade essa que antigamente era apenas responsabilidade da mulher. É importante os
rapazes terem em atenção que o seu papel actualmente é diferente do que viveram os homens de
gerações anteriores.

7 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.

8 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.
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Actividade 1.4 — Projecção para o futuro: Quero ser pai/ mãe?

4. Fertilidade Humana                                                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

1— Explica aos teus colegas que a fecundidade constituiu uma nova possibilidade que deve ser
reconhecida como um facto positivo e enriquecedor da nossa vida. Esta actividade pretende que os
participantes ganhem consciência da sua nova capacidade biológica ter filhos de uma forma
responsável. A adolescência é um período em que se vive fundamentalmente o presente e não se
costuma planear o futuro e, muito menos, planear-se a possibilidade de ter filhos. Por isso, é
importante que pensem no futuro e se projectem nele. Esta projecção no futuro supõe que os
adolescentes se situem na relação sexualidade (prazer+comunicação+afectos) e fecundidade
(maternidade/ paternidade desejada e responsável). Esta actividade tem como objectivo clarificar
valores, crenças possibilidades e também contradições que se colocam no momento de reflectir sobre
a maternidade e paternidade livre e responsável.

2— Pede aos teus colegas para reflectirem, individual e anonimamente, sobre “se querem ter um filho”
(Questionário e Grupo de Investigação 1.4, parte I).

3 — Divide a turma em quatro grupos e distribui o mesmo número de questionários por cada grupo.

4 — Discute com os teus colegas a importância de dividir os questionários por sexo e pede aos
grupos para analisarem os resultados por questão. Depois, encoraja-os a debaterem outros aspectos
específicos que contribuem para a decisão de ter filhos (Questionário e Grupo de Investigação 1.4,
parte II).

5 — Pede aos porta-vozes dos grupos para partilharem em turma as conclusões a que os grupos
chegaram.

6 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.

7 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

Debate em subgrupoIndividualmente

Assembleia de
Turma
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Actividade 2 — Concepção, desenvolvimento embrionário e parto

4. Fertilidade Humana                                                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

O controlo da fertilidade é considerado o comportamento que usa propositadamente
conhecimentos, tais como o sistema reprodutor, o ciclo menstrual, os métodos de
controlo de natalidade e a gravidez, para ter influência sobre a concepção. Há muita
ajuda disponível para as pessoas que querem conceber e para as que não querem.
Os objectivos das actividades seguintes são explorar a dinâmica da concepção e do
desenvolvimento embrionário e fetal, compreender a nutrição e protecção pré-natal e as
influências ambientais no desenvolvimento do bebé e conhecer os exames de
prevenção durante a gravidez, o parto e o período pós-parto.

Actividade 2.1 — A dinâmica da concepção e as primeiras fases do
desenvolvimento embrionário

4. Fertilidade Humana                                                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

Prática Laboratorial: (Re)constrói o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que vão para o Laboratório de Ciências para observarem ao
microscópio óptico composto (MOC) a dinâmica da concepção e das primeiras fases do
desenvolvimento embrionário.

2 — Organiza-os em grupos de dois e pede-lhes para antes de iniciarem a observação ao microscópio
mostrarem o que imaginam que vão observar (Prática Laboratorial 2.1, parte I).

3 — Diz-lhes para fazerem a observação e elaborarem o relatório da prática laboratorial (Prática
Laboratorial 2.1, parte II). (Alternativa: Usar as fotografia da dinâmica da fecundação e das primeiras
fases do desenvolvimento embrionário, observadas ao M.O.C. — Transparências 2.1.)

4 — Explica-lhes que para enriquecerem a discussão dos resultados do seu relatório em turma devem
completar primeiro o estudo do desenvolvimento embrionário através da análise de esquemas (Prática
Laboratorial 2.1, parte III). Não te esqueças de clarificar na reflexão final que como os
espermatozóides com um cromossoma Y nadam mais rápido, há um maior número de concepções de
rapazes, no entanto, os fetos masculinos têm mais probabilidade de ser perdidos em abortos
espontâneos — uma expulsão súbita e involuntária do embrião ou do feto a partir do útero, antes de
ser capaz de uma vida independente. Em muitos dos casos destes abortos espontâneos iniciais, que
geralmente ocorrem durante o primeiro mês de gravidez, a mulher nem percebe que esteve grávida.

5 — Em turma, organiza as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a sua divulgação online.
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Actividade 2.2 — Desenvolvimento embrionário e fetal

4. Fertilidade Humana                                                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

O desenvolvimento embrionário é o período desde a implantação até cerca da oitava
semana. O maior sistema de órgãos do corpo começa a diferenciar-se durante esta fase. O
desenvolvimento do embrião pode ser descrito em dois aspectos gerais: cefalocaudal e
proximodistal. Isto é, por um lado, o crescimento da cabeça (região cefálica) ocorre antes das
outras partes do corpo. Por outro lado, o crescimento do sistema de órgãos que estão situados
perto do eixo central do corpo, que coincide com a espinal medula, (isto é “proximal” para o
eixo) desenvolvem-se antes dos que estão afastados para as extremidades (isto é, “distais”
para o eixo). A relativa maturação antecipada (precoce) do cérebro e do sistema de órgãos
próximos do eixo central permite a esses órgãos terem um papel importante no
desenvolvimento futuro do embrião e do feto.
O desenvolvimento fetal inicia-se no princípio do terceiro mês, quando o feto começa a
parecer humano. Apesar do desenvolvimento pré-natal estar dividido em três fases — fase
germinal, desenvolvimento do embrião e desenvolvimento fetal — os 9 meses de gravidez são
geralmente vistos como consistindo em três períodos de três meses, chamados trimestres.

1 — Pede a três rapazes e a três raparigas
voluntários para constituírem dois grupos de
trabalho. O objectivo é que cada grupo prepare
uma parte da aula para ensinar aos colegas o
“desenvolv imento embr ionár io”  e  o
“desenvolvimento fetal”.

2 — Diz aos grupos para previamente
prepararem a aula fazendo uma pesquisa (na
biblioteca da escola, nos livros de Ciências, na
Internet, etc.) para prepararem material, tal
como, acetatos, slides, fotografias, filmes, etc.
para explicar bem o tema. Se preferirem, podem
usar como ponto de partida a informação que se
apresenta nesta actividade (Cartões de
Orientação para Ensinar 2.2 A e B e
transparências 2.2 A e B).
Recorda-lhes que a escola tem quase de certeza
filmes sobre a gravidez e o parto o que poderá
ser uma estratégia mais agradável que a
exploração de transparências. Chama a atenção
que se apresentarem um filme deverão construir
um “Guião de análise do Filme” para focar a
atenção dos colegas nos acontecimentos mais
importantes de cada fase do desenvolvimento
pré-natal (ver Cartões de Orientação para
Ensinar 2.2 A e B).

3 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores,
desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.
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Actividade 2.3 — Nutrição e protecção pré-natal

4. Fertilidade Humana                                                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Estudo: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente.

1— Organiza grupos para analisarem alguns esquemas sobre a nutrição e a protecção pré-natal e
fazerem alguma pesquisa bibliográfica no mesmo âmbito. Pede ao porta-voz para fazer o registo das
respostas do grupo (Grupo de Estudo 2.3).

2— Pede ao porta-voz de cada grupo para partilhar em turma as ideias do grupo e, se necessário,
ajuda-os a chegarem ao seguinte consenso final:

questão 1:1 —âmnio, 2— líquido amniótico, 3— cordão umbilical, 4— placenta;
questão 2: 1—B, 2— A, 3—C, 4—A, 5— D, 6— A, 7—A, 8— A e B, 9— A, 10— A, 11—
B e 12— A.

3 — Elabora em turma as conclusões finais sobre esta actividade para publicar online.

4 — Sugere aos teus colegas que coloquem em discussão através do Fórum Alunos, Jovens em
Acção as questões que vos preocupam sobre este tema.

Debate em subgrupo



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                                   S -IVAM: I – Investigação
                                                                                                                                                                           Fertilidade Humana

382

Actividade 2.4 — Influências ambientais no desenvolvimento do bebé e
anomalias genéticas

4. Fertilidade Humana                                                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

Mesa Redonda com Convidados: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

1 — Organiza a turma de forma a que se constituam quatro grupos de trabalho. O objectivo é três
grupos preparem um conferencista para ensinar à turma o tema que o grupo preparou e o quarto
grupo prepare uma conjunto de perguntas, depois de ouvir a turma, para fazer a pessoas convidadas.

2 — Pede a cada grupo para seleccionar um dos seguintes tema para investigar, com o objectivo do
porta-voz do grupo se tornar no conferencista da mesa redonda:

Grupo 1 — Implicações da dieta da mãe na saúde do bebé (Cartão de Orientação para a
Mesa Redonda 2.4 A);
Grupo 2 — Outras influências ambientais no desenvolvimento pré-natal como o tabaco,
medicamentos e drogas ilegais tomados pela mãe (pai), (Cartão de Orientação para a
Mesa Redonda 2.4B);
Grupo 3 — Doenças maternas na gravidez e períodos críticos de vulnerabilidade (Cartão
de Orientação para a Mesa Redonda 2.4 C);
Grupo 4 — Anomalias genéticas (Cartão de Orientação para a Mesa Redonda 2.4 D);
Grupo 5 — Convite e interacção com um especialista (obstetra, ginecologista, médico,
professor de Biologia, etc.) e com uma ou várias mães e pais para contarem a sua
gravidez.

3 — Pede-lhes para fazerem uma pesquisa (na biblioteca da escola, nos livros de Ciências, na
Internet, etc.) e prepararem material, tal como, acetatos, slides, fotografias, filmes, etc. que ajudem o
seu Conferencista a explicar bem o tema. Se preferirem, podem usar como ponto de partida a
informação desta actividade (ver acima).

4 — Diz na turma que durante a apresentação dos colegas conferencistas devem ir registando as
perguntas que gostariam de fazer sobre o tema para ficarem completamente esclarecidos.

5 — Pede-lhes que participem no debate, no fim da apresentação dos conferencistas, colocando as
perguntas ou ajudando os conferencistas a responderem às perguntas dos seus colegas.

6 — Na parte final do debate, pede-lhes que utilizem “o que aprenderam de novo” com esta
actividade para responderem às questões que colocaram nas “ideias iniciais da turma” (Actividade
0.3).

7 — Em turma, organiza com os teus colegas as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a
sua divulgação online.
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Actividade 3 — Acompanhamento médico durante a gravidez e o parto

4. Fertilidade Humana                                                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação com uso da Internet: Partilha o conhecimento e participa democraticamente

1 — Organiza a turma de forma a que se constituam quatro grupos de trabalho. O objectivo é que
cada grupo prepare um poster, um folheto informativo ou qualquer material de divulgação para ajudar
os futuros pais a prepararem-se para o acompanhamento médico durante a gravidez e o parto.
Explica aos grupos que o material deve ter apenas a informação necessária, organizada de forma
estética para que seja lida com agrado pelo público a que se destina. As figuras, os esquemas e as
fotografias são geralmente uma boa fonte de informação e motivação.

2 — Pede a cada grupo para seleccionar um dos seguintes temas para elaborar o material de
divulgação:

Grupo 1 — A primeira consulta da gravidez (Cartões de Orientação para Uso da Internet 3,
cartão I);
Grupo 2 — Exames de rotina durante a gravidez (Cartões de Orientação para Uso da Internet 3,
cartão II);
Grupo 3 — Exames complementares durante a gravidez (Cartões de Orientação para Uso da
Internet 3, cartão III);
Grupo 4 — Parto, cuidados pós-parto e amamentação (Cartões de Orientação para Uso da
Internet 3, cartão IV).

3 — Diz aos grupos para, orientados pela informação desta actividade, fazerem uma pesquisa (na
biblioteca da escola, nos livros de Ciências, na Internet, etc.) e prepararem o material de divulgação.

4 — Sugere a cada grupo para oferecer ao resto dos colegas o material que produziu e explicar a
selecção da informação que fez para o construir. Incentiva a turma a fazer questões ao grupo que está
a distribuir o material, para que todos os temas fiquem bem esclarecidos.

7 — Em turma, organiza com os teus colegas as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a
sua divulgação online (enviem o material que elaboraram para divulgação).

Debate em subgrupo
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Actividade 4 — Infertilidade e métodos alternativos à concepção

4. Fertilidade Humana                                                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

A Organização Mundial de Saúde tem definido infertilidade pela ausência de concepção depois de
pelo menos dois anos de relações sexuais não protegidas (OMS, 1990). A infertilidade pode levar à
infelicidade, frustração e mesmo ressentimento nos casais que querem ter filhos. Esta situação pode
ser agravada pela incapacidade de adoptar uma criança. A infertilidade pode ser psicológica,
fisiológica ou uma combinação das duas. Por exemplo, é possível que a ansiedade relacionada com
as relações sexuais resulte na incapacidade do homem ter uma erecção. Os factores fisiológicos são,
por exemplo, infecções no cervix, tecido a bloquear os tubos de Falópio, espermatozóides que têm
uma vida muito curta ou são imóveis e equilíbrios hormonais que inibem a produção de
espermatozóides ou de óvulos. Outros factores que afectam a fertilidade são a idade dos pais, a
frequência de coito por ciclo menstrual e o tempo a que o casal está a tentar conceber.
Os factores de infertilidade podem ser absolutos — esterilidade— ou relativos — hipofertilidade. A
esterilidade deriva de situações irreversíveis em que a concepção só é possível através de técnicas
de procriação medicamente assistida (PMA). Na hipofertilidade ou infertilidade de causa inexplicada, a
concepção poderá ser conseguida, em alguns casos, por outro tipo de terapêuticas.
Em Portugal não se conhecem, nem sequer aproximadamente, o número exacto de casais estéreis,
embora por extrapolação se possa admitir que existem cerca de 250 000 casais, em idade fértil, que
não têm filhos embora o desejem (Santos, 1994).
As actividades seguintes têm como principal objectivo aumentar o conhecimento e clarificar valores
sobre os factores que predispõem para a infertilidade e os passos de prevenção, os possíveis
tratamentos e métodos alternativos para a concepção (inseminação artificial e fertilização in vitro).

Actividade 4.1 — Infertilidade masculina e feminina

4. Fertilidade Humana                                                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

Aprender em Conjunto: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e participa democraticamente.

Factores que
predispõem a
pessoa para
ser infértil

Prevenção dos
factores que
predispõem a
pessoa para
ser infértil

Cadeiras em semi-círculo
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1 — Divide a turma em dois grupos iguais. Distribui os cartões com os “factores que predispõem a
pessoa para ser infértil” (Aprender em Conjunto 4.1, grupo I) a um grupo e os cartões com “meios de
prevenção de cada um daqueles factores” (Aprender em Conjunto 4.1, grupo II) ao outro grupo.

2 — Pede aos membros dos grupos para se moverem na sala e tentarem encontrar a outra pessoa
que tem o cartão que corresponde aos “meios de prevenção” do “factor de infertilidade” que lhe foi
atribuído. Cada um deles deve perguntar ao outro qual é a informação que tem no seu cartão e
discutir com ele se se referem ao mesmo factor de infertilidade.

3 — Se o par sentir que já encontrou o seu parceiro, deve permanecer no jogo e ajudar os outros.

4 — Se algum não encontrar o seu parceiro ajuda-o a fazê-lo. Depois pede aos pares para se
sentarem juntos nas cadeiras colocadas em círculo na turma.

5 — Pede a cada um dos pares para ler em voz alta os seus cartões: primeiro o factor de infertilidade
e depois a identificação dos meios de prevenção para evitar que esse factor de infertilidade surja. Tu e
o teu professor deverão ajudar a clarificar as dúvidas e os problemas que surgirem. A
correspondência final deverá ser:

Doenças de transmissão sexual ( DSTs) e Doença inflamatória pélvica (DIP)  — passos de prevenção 1;
Endometriose — passos de prevenção 2; Infecções pélvicas depois do parto, aborto, cirurgia, ou teste de
diagnóstico invasivo — passos de prevenção 3; Tratamento médico inadequado — passos de prevenção 4;
Exercício, má nutrição e stress — passos de prevenção 5;  Falta de perspectivas no dia-a-dia sobre a
reprodução — passos de prevenção 6;  Fumar, as toxinas ambientais e as drogas — passos de prevenção 7;
Doenças recorrentes — passos de prevenção 8;  Criptorquidia (ausência de um ou dos dois testículos no
escroto, por retenção no canal inguinal ou na cavidade abdominal) e Varicocele (tumefacção nos órgãos
genitais masculinos provocada por dilatação varicosa)   — passos de prevenção 9;  Conhecimento inadequado
sobre a reprodução — passos de prevenção 10; Quimioterapia e radioterapia— passos de prevenção 11.

6 — Ainda em turma, no semi-círculo, pede aos teus colegas para fazerem um debate final sobre os
factores que predispõem para a infertilidade humana fazendo uma síntese dos principais conceitos
aprendidos. Se achares oportuno salienta alguns dos aspectos seguintes:
Infertilidade Feminina
A mulher que usa o dispositivo intra-uterino (DIU) por mais de dois anos sem o substituir aumenta a susceptibilidade a
infecções pélvicas que podem levar à infertilidade. As DSTs também podem levar à infertilidade fazendo cicatrizes e
bloqueando os tubos de Falópio. A infecção do cervix pode mudar o muco cervical e essa mudança pode ser uma ameaça
para a sobrevivência do esperma ou pode causar um muco cervical muito grosso que pode bloquear a passagem do esperma
para o útero. A falha ou a irregularidade da ovulação que podem ser provocadas por anemia, deficiências vitamínicas, má
nutrição, ou stress, também pode ser fonte de infertilidade. A correcção dessas condições muitas vezes produz ciclos
menstruais normais com ovulação regular a meio do ciclo. O mau funcionamento da glândula pituitária também pode impedir
a ovulação, mas o tratamento hormonal regulariza a situação. Em algumas mulheres, a ovulação também pode ser bloqueada
pela presença de uma membrana a rodear o ovário, que pode ser parcialmente removida para corrigir a situação.
A endometriose, uma situação em que as células do endométrio crescem na cavidade pélvica ou prendem-se a si próprias na
superfície externa dos ovários, tubos de Falópio, ou em algum outro lugar da cavidade abdominal, também são uma possível
causa de infertilidade para a mulher. Os sintomas incluem dores na base das costas e dores muito fortes na menstruação e nas
relações sexuais. A endometriose é menos frequente nas mulheres que começam a ter filhos novas. Pode ser tratada pela
remoção cirúrgica das células ou pela administração de hormonas sintéticas. Quando o tratamento está concluído muitas
dessas mulheres podem ter filhos.
O uso regular de duches vaginais e de desodorizantes vaginais pode interferir com a concepção, porque esses produtos
podem conter químicos que ou matam o esperma ou inibem a sua mobilidade.

Infertilidade masculina
A infertilidade pode ser causada pela danificação dos órgãos reprodutores ou ductos. A papeira depois da puberdade pode
produzir uma inflamação testicular que pode danificar os túbulos seminíferos. Qualquer doença como a gonorreia, que produz
cicatrização de tecidos nos vasos deferentes também pode interferir com a fertilidade. A varicocele alarga e danifica as veias
que se dirigem para os testículos ou vasos deferentes, podendo impedir a passagem de esperma.
A ingestão de várias drogas pode diminuir a contagem de espermatozóides e os níveis de secreção de testosterona por vários
períodos de tempo. Por exemplo, os fumadores de marijuana têm uma baixa quantidade de espermatozóides enquanto fumam.
Finalmente, a exposição excessiva do escroto ao calor pode levar a uma diminuição da produção de espermatozóides, que é
comum, por exemplo, nos condutores de camiões de viagens de longo alcance e em quem veste roupas de nylon justas.

Infertilidade do casal
Há casais que não conseguem conceber juntos mas conseguem-no com outras pessoas. Uma das causas desse problema é a
produção pela mulher de anticorpos que reagem contra as células de esperma do homem.

7 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.

8 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção este assunto.
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Actividade 4.2 — Infertilidade: causas, diagnóstico, tratamento e
técnicas de reprodução medicamente assistida (RMA)

4. Fertilidade Humana                                                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

Aprendizagem em vaivém (Jigsaw learning): Identifica os assuntos mais relevantes no tema, partilha o conhecimento, mostra
criatividade, resolve dúvidas e participa democraticamente.

1 — Organiza a turma em 3 grupos, se possível, com o mesmo número de elementos: um grupo
masculino, um feminino e um misto. O objectivo é cada grupo procurar informação na internet
específica sobre infertilidade, a partir das linhas orientadoras distribuídas (Cartões de Orientação
para Uso da Internet 4.2), de acordo com os seguintes temas:

Grupo 1 (feminino) — causas de infertilidade masculina e técnicas de avaliação da
infertilidade masculina (Cartões de Orientação para Uso da Internet 4.2, cartão I);
Grupo 2 (masculino) — causas de infertilidade feminina e técnicas de avaliação da
infertilidade feminina (Cartões de Orientação para Uso da Internet 4.2, cartão II);
Grupo 3 (misto) — Tratamentos para a infertilidade e técnicas de reprodução medicamente
assistida (RMA) (Cartões de Orientação para Uso da Internet 4.2, cartão III).

2 — Quando os grupos terminarem a investigação na Internet pede-lhes para se organizarem em
novos grupos constituídos por elementos de cada grupo inicial. O objectivo é que os elementos de
cada grupo inicial partilhem com o novo grupo a informação que recolheram no seu primeiro grupo
para elaborarem um relatório sobre “Infertilidade: causas, diagnóstico e tratamento” em grupo.

3 — Pede aos porta-vozes destes segundos grupos para apresentarem os seus relatórios em turma.
Promove um debate para analisarem as semelhanças e diferenças entre cada um dos relatórios e
debater por que razões elas surgem.

4 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.

Debate em subgrupo
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Actividade 4.3 — Reflexão ética sobre a reprodução medicamente
assistida

4. Fertilidade Humana                                                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

Estudos de Caso: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento critico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1 — Explica ao grupo que o objectivo da actividade é aumentar o conhecimento e clarificar valores
sobre a reprodução medicamente assistida (RMS).

2 — Pede aos teus colegas que se organizem em grupos mistos e debatam o primeiro dilema, o
“Dilema da Inês e do Alberto” (Estudos de Caso 4.3, parte I).

3 — Quando terminarem, pede ao porta-voz para partilhar em turma as observações do grupo e
promove uma discussão sobre as opiniões de cada grupo, tentando chegar a uma síntese de turma
final sobre: os argumentos que levam algumas pessoas a concordar com um dador de esperma
externo ao casal, os argumentos contra e os aspectos que deveriam estar referidos na Lei sobre esse
assunto.

4 — Lê, em voz alta a opinião do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV)
sobre essa situação e pede aos teus colegas a sua opinião sobre ela (ver abaixo CNECV, pontos 7 a
16)

5 — Repete a mesma metodologia para os outros dois dilemas (Estudos de Caso 4.3, parte II e III)
(ver abaixo CNECV, pontos 18 a 26 para o dilema III).

6 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.

7 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

Dilema I:
Inseminação artificial
com um dador de
esperma

Dilema II:
Fertilização i n
vitro em
“ m ã e  d e
substituição”
( “ b a r r i g a  d e
aluguer”)

Embriões excedentários.
Que fazer agora?

Dilema III:
Que destino para
os  embr iões
congelados?
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CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA
Presidência do Conselho de Ministros

Introdução
A presente reflexão do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida  (CNECV) sobre Procriação
Medicamente Assistida (doravante designada por PMA) foi  suscitada pela apresentação na Assembleia da
República de dois projectos de lei sobre  esta matéria - 90/IX (PS), “Regula as técnicas de procriação
medicamente assistida” e 317/IX (BE), “Procriação medicamente assistida” -, sobre os quais o CNECV foi
solicitado a pronunciar-se. O Conselho entendeu que, dada a relevância e impacto na  sociedade portuguesa da
matéria em consideração, não se deveria restringir à apreciação  dos documentos propostos, competindo-lhe
uma reflexão alargada sobre a  problematização ética da PMA. (…)

Considerações prévias
O CNECV, atento ao exposto e no reconhecimento:
- do profundo sofrimento que a infertilidade/esterilidade pode causar;
- das possibilidades inauguradas pelas técnicas de PMA na superação da  infertilidade/esterilidade;
- do eventual desregramento da prática das técnicas de PMA e a possibilidade de  abusos da sua utilização;
- do imperativo ético de salvaguardar a integridade dos candidatos a pais e dos  profissionais envolvidos, bem

como de zelar pela dignidade do ser humano em projecto;
- do direito de protecção ético-jurídica do embrião, independentemente do seu  estatuto ontológico;
- da moral entendida como consenso social alargado na partilha de convicções

é de parecer que:
1.Os progressos técnico-científicos, em geral, e especificamente as técnicas de PMA, devem não só manter-se
ao serviço da humanidade, mas também privilegiar o respeito pelo ser humano face aos interesses da ciência, no
corroborar do princípio ético do primado do ser humano.
2.Na fidelidade ao desígnio original das técnicas de PMA, e ao abrigo do princípio da beneficência, estas devem
ser utilizadas por razões médicas, em situações de infertilidade e/ou esterilidade, percepcionadas como doença
pelo casal, sendo  sua finalidade a de tentar obter a concepção de um ser humano quando  alterações aos
mecanismos fisiológicos da reprodução o não permitem pelos  meios naturais.
3.As técnicas de PMA não constituem, assim, procedimentos alternativos à reprodução natural, mas antes, de
acordo com o princípio da subsidiariedade, métodos terapêuticos subsidiários.
4.Excepcionalmente e por ponderadas razões estritamente médicas decorrentes da  prevenção da transmissão
de doenças graves de origem genética ou outra, poderão ser consideradas derrogações ao enunciado princípio
da subsidiariedade. Estas derrogações deverão ser autorizadas por uma entidade independente proposta no
ponto 28 do presente parecer.
5. Neste contexto, estas técnicas deverão ser utilizadas como auxiliares da concretização de um projecto
parental, o que implica a consideração não só do  desejo dos candidatos a pais, mas sobretudo dos interesses do
futuro ser humano   que vier a ser concebido através da PMA, na assunção do princípio da  vulnerabilidade que
obriga ao cuidado e protecção do outro, frágil e perecível.
6.São beneficiários das técnicas de PMA os casais heterossexuais, com uma  relação estável, quer hajam
contraído matrimónio, quer vivam em regime de união de facto.
7.As técnicas de PMA deverão utilizar exclusivamente os gâmetas do casal, respeitando-se assim a regra da não
instrumentalização da vida humana,  decorrente do princípio da dignidade humana.
8.Excepcionalmente e por ponderadas razões estritamente médicas, quando esteja  em causa a saúde
reprodutiva do casal, poderá ser considerado o recurso a  doação singular de gâmetas. Esta derrogação deverá
ser autorizada por uma  entidade independente proposta no ponto 28 do presente Parecer.
9.A doação, quando autorizada, não permite qualquer tipo de retribuição, devendo  permanecer absolutamente
gratuita, no respeito pela regra da não  comercialização do corpo humano ou das suas partes que decorre do
princípio da  dignidade humana.
10.No caso de PMA com recurso a dador de gâmetas, deverá ser salvaguardada a  possibilidade de identificação
do dador, a pedido do seu filho biológico e a partir  da maioridade legal deste, no reconhecimento ao direito do
próprio à identidade  pessoal e biológica. A informação genética relevante para a saúde do filho  biológico e não
identificável do dador deverá manter-se permanentemente disponível, podendo ser solicitada, antes da
maioridade do filho biológico, pelos  representantes legais deste.
11. O conhecimento da identidade do dador de gâmetas não poderá implicar, por parte do filho biológico, a
reivindicação de quaisquer direitos em relação àquele  ou de deveres daquele para com o próprio.
12.Os beneficiários das técnicas de PMA devem ser claramente informados acerca  da natureza técnico-científica
do processo, incluindo a descrição das intervenções a que serão sujeitos e seus potenciais benefícios e riscos,
designadamente os que podem afectar os interesses da criança a nascer.
13.A informação prestada deverá igualmente incidir sobre os seguintes aspectos:  psicológicos – tais como o
agravamento do sofrimento psicológico na intensificação de sentimentos de frustração ou de comportamentos
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 obsessivos, sociais – como seja a apresentação de alternativas, nomeadamente a adopção, legais –
particularmente no caso de recurso a dador de gâmetas - económicos – na incerteza do investimento financeiro
alcançar o bem desejado e, mesmo em  caso de sucesso, na dificuldade de previsão de custos totais; e éticos –
quer  relativos ao casal, na perda da privacidade da sua intimidade, quer relativos à  futura criança, na
artificialização da sua geração, quer em relação ao dador.
14.O consentimento deverá ser expresso por escrito e poderá ser revogado a todo o  tempo até ao momento da
transferência, de acordo com o enunciado geral da regra do consentimento informado, decorrente do princípio da
autonomia.
15.Também o dador de gâmetas deverá ser claramente informado acerca da  natureza e implicações do acto a
que se propõe, no cumprimento da regra do  consentimento informado, implicada no princípio da autonomia.
16.De todos os actos que impliquem a utilização das técnicas de PMA deve ser  garantida confidencialidade, no
respeito pelo direito à privacidade individual, com excepção do previsto no n.º 10.
17. Deverá ser garantido aos profissionais de saúde o direito à objecção de  consciência relativamente à
execução das técnicas de PMA, consignado pelo  princípio da autonomia.
18.A implementação das técnicas de PMA deve impedir a produção de um número  de embriões superior ao
destinado à transferência - embriões excedentários -,  atendendo ao princípio do respeito pela vida humana, bem
como reduzir a  incidência de gravidezes múltiplas, na assunção do princípio da responsabilidade  enquanto
obrigatoriedade de prevenir as consequências negativas dos actos  praticados.
19.Todo o embrião humano tem direito à vida e ao desenvolvimento, no corroborar  do princípio universal de que
todo o existente requer existir, pelo que o embrião  originado in vitro deverá fazer sempre parte de um projecto
parental.
20.A promoção da adopção embrionária é o procedimento ético mais adequado no  que se refere ao devir dos
embriões excedentários actualmente existentes, bem como àqueles que, por circunstâncias ou razões
imponderáveis, venham  futuramente a ser excluídos do seu projecto parental originário, pois é o único
procedimento que permite reintegrar o embrião num projecto parental, cumprindo o seu destino originário de
transferência para o útero e garantindo o  seu direito à vida e ao desenvolvimento.
21.Sempre que a adopção embrionária não se verifique num prazo de tempo útil,  comprometendo assim a
possibilidade de vida e de desenvolvimento do embrião,  impõe-se ponderar as possíveis alternativas do destino
a dar aos embriões  excedentários, a saber, a sua disponibilização para investigação científica ou a  sua
destruição.
22.A investigação científica em embriões humanos apenas é eticamente legítima  quando procede em benefício
do próprio embrião. Poderão ser consideradas  derrogações a este enunciado geral quando o único destino
alternativo for o da  destruição do embrião. Nesta situação, os embriões poderão ser utilizados para  investigação
científica que, não actuando em benefício dos próprios, resulte em  benefício da humanidade.
23.Qualquer projecto de investigação científica em embriões humanos deve ser  rigorosamente escrutinado,
pelos órgãos competentes já instituídos para o efeito,  quanto à qualidade científica do projecto e dos
investigadores responsáveis e  quanto ao grau de previsibilidade de benefícios para a humanidade, devendo ser
igualmente objecto de acompanhamento fiscalizador nas suas diversas fases de  desenvolvimento, na
observância das directrizes ético-jurídicas comuns a toda a  experimentação em seres humanos.
24.Nenhum dos investigadores envolvidos em investigação científica em embriões  poderá pertencer a qualquer
centro de PMA e/ou instituição onde se mantenham  embriões criopreservados, a fim de evitar um conflito de
interesses  potencialmente penalizador da vida e desenvolvimento do embrião.
25.A criação de embriões apenas para fins de investigação científica não é  eticamente aceitável.
26.Quando após a fertilização ovocitária ocorrer a formação espontânea de  embriões biologicamente inviáveis,
estes estão, por este facto, excluídos de  qualquer projecto parental e poderão ser disponibilizados para
investigação.
27.As instituições, públicas ou privadas, em que actualmente se pratica PMA  deverão ser sujeitas a um processo
de certificação, devendo as novas instituições  da mesma natureza, públicas ou privadas, a serem criadas, estar
sujeitas a um  processo de licenciamento. Apenas estes requisitos permitirão o controlo público  da actividade e a
transparência do seu exercício.
28.É recomendada a criação de uma entidade independente, de natureza  pluridisciplinar, destinada ao
acompanhamento técnico, ético e social da  utilização das técnicas de procriação medicamente assistida
decorrentes da lei, a  apresentar propostas para acreditação e licenciamento dos centros públicos e  privados de
procriação medicamente assistida assim como ao acompanhamento  das pessoas a serem submetidas às
técnicas de procriação medicamente assistida  e das nascidas com a intervenção dessas técnicas.
Fonte : Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (2004). Parecer nº 44 do
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Procriação Medicamente Assistida. Lisboa:CNECV.
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Actividade 5 — Clonagem

4. Fertilidade Humana                                                                                                              Aluno/ Grupo Líder …

Quando os meios de comunicação fazem da clonagem notícia, geralmente só falam sobre um tipo de
clonagem, chamada clonagem reprodutiva. No entanto, há diferentes tipos de clonagem e as
tecnologias da clonagem podem ser usadas com outros objectivos além de produzir outro organismo
geneticamente igual ao organismo mãe. A compreensão básica dos diferentes tipos de clonagem é a
base para tomar decisões pessoais informadas sobre os actuais assuntos políticos em debate
relacionados com as três tecnologias de clonagem: tecnologia do ADN recombinante ou clonagem
de ADN; clonagem terapêutica e clonagem reprodutiva.
Assim, as actividades seguintes têm como principal objectivo criar condições para que adquiras o
conhecimento básico sobre as técnicas de clonagem e clarifiques valores para tomares decisões mais
informadas sobre a clonagem e participares activamente no cenário político nacional no que concerne
a decisões nesta área.

Actividade 5.1 — Tecnologias do ADN recombinante: Genoma humano
e alimentos transgénicos

4. Fertilidade Humana                                                                                                              Aluno/ Grupo Líder …

Jogo de Papéis: Par t i l ha  o
conhecimento, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1 — Pergunta aos teus colegas quem quer ser personagem da simulação de um debate televisivo
sobre o “Genoma Humano e os alimentos transgénicos”. Explica que os personagens são: um
jornalista moderador; dois biólogos investigadores do Projecto Genoma Humano; dois biólogos
criadores de alimentos transgénicos e a Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências
da Vida (CNEC). Pede aos personagens que preparem o seu papel durante uma semana, ou em
aulas destinadas para esse efeito, recorrendo à informação fornecida como base para orientar a sua
pesquisa na Internet (Jogo de Papéis 5.1, parte I).

2 — Na aula do “Jogo de simulação”, enquanto os personagens revêem o seu papel, pede aos outros
colegas para lerem as questões que visam analisar o que se vai passar no jogo. Explica-lhes que
durante a representação vão ser divididos em grupos para tirar notas que os ajudem a responder a
essas questões (Jogo de Papéis 5.1, parte II).

3 — Divide os observadores do Jogo em 4 grupos. Dois grupos devem completar as questões para o
debate I e os outros dois grupos as questões para o debate II, enquanto observam cuidadosamente
esses aspectos durante a representação. O objectivo é que apresentem as suas observações à turma
no final. Dá início ao jogo de papéis.

4 — Pede ao porta-voz para partilhar em turma as observações do grupo e promove uma discussão
sobre as opiniões de cada grupo.

5 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.

6 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.
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Actividade 5.2 — Tecnologia da clonagem terapêutica ou clonagem
embrionária: Produção de órgãos para transplante e cura de
doenças

4. Fertilidade Humana                                                                                                              Aluno/ Grupo Líder …

Criar Estudos de Caso: Desenvolve a criatividade, mostra pensamento crítico e exerce a cidadania.

1 — Divide os participantes em grupos. Convida-os a desenvolverem estudos de caso (histórias de
vida) para o resto dos participantes, sobre situações que envolvem a necessidade de utilização de
órgãos para transplante ou a cura de Alzheimer ou Parkinson, o que poderia ser conseguido
através do uso da “Clonagem embrionária ou clonagem terapêutica”. Para facilitar a construção
do estudo de caso, sugere-lhes que primeiro estudem com a ajuda da Internet essa técnica de
clonagem (Criar Estudos de Caso 5.2, cartão A). Explica-lhes que o objectivo do estudo de caso é
fazer uma aprendizagem sobre o tópico em estudo através da análise de uma situação inventada que
envolva todos os dilemas emocionais, científicos, éticos e legais que as pessoas envolvidas
poderiam viver. Explica-lhes ainda, que devem fazer questões para conduzirem a discussão do
estudo de caso na turma (Criar Estudos de Caso 5.2, cartão B).

2 — Dá o tempo necessário para os grupos fazerem o seu estudo e depois desenvolverem os seus
estudos de caso. Reforça que a história deve apresentar um assunto para ser discutido ou um
problema para ser resolvido relacionado com a clonagem embrionária.

3 — Troca os estudos de caso de grupo e pede a cada grupo para analisar o caso que lhe foi
atribuído.

4 — Coloca a turma em semi-círculo. Pede ao porta-voz do primeiro grupo para apresentar o caso que
o seu grupo analisou e conduzir a discussão do caso na turma, partindo sempre das ideias do grupo.
Encoraja o grupo que elaborou previamente o estudo de caso a fornecer, quando necessário para a
discussão, os dados que recolheu quando elaborou a sua história.

5 — Repete o mesmo processo para todos os estudos de caso.

6 — Ainda em turma, no semi-círculo, pede aos teus colegas para fazerem um debate final sobre a
clonagem embrionária e a Lei Portuguesa (e de outros países) sobre o assunto e fazer uma síntese
dos principais conceitos aprendidos.

7 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online (não te
esqueças de colocar os vários estudos de caso e as respostas às questões que lá foram colocadas).

8 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

É ético e legal usar
embriões excedentários
da fertilização in vitro
para produzir células
estaminais?
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Actividade 5.3 — Tecnologia da clonagem reprodutiva: A reprodução
humana é científica e eticamente possível?!

4. Fertilidade Humana                                                                                                              Aluno/ Grupo Líder …

Notícias em Foco e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento critico, clarifica
valores e participa democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que o objectivo desta actividade é ficarem conscientes da evolução dos
debates científicos e éticos, que têm acontecido a nível mundial, sobre a clonagem reprodutiva
humana.

2 — Divide os participantes em cinco grupos. Distribui uma notícia de jornal a cada grupo (Notícias em
Foco e Grupo de Investigação, cartão A). Pede a cada grupo para ler a notícia e retirar a informação
mais importante que ela contém sobre a clonagem reprodutiva humana.

3 — Pede ao porta-voz do grupo que possui a notícia mais antiga (8 a 14 de Dezembro de 2001) para
expor em turma o que aprendeu com a sua notícia. Depois, pede o mesmo aos outros grupos pela
seguinte ordem: 2 de Outubro de 2003, 19 de Novembro de 2004, 8 de Março de 2005 e 7 de Julho de
2005.

4 — Distribui agora a cada grupo a informação científica sobre a “tecnologia da clonagem reprodutiva”
para que possam ficar a conhecer como ocorre esse processo (Notícias em Foco e Grupo de
Investigação, cartão B). Pede ao porta-voz de um grupo para, recorrendo a um esquema da clonagem
humana reprodutiva, explicar em turma como ela ocorre (transparência 5.3).

5 — Promove um debate em turma para ficarem a saber o que todos pensam sobre a clonagem
humana reprodutiva. Se os participantes se mostrarem interessados poderão recorrer à internet para
complementar a informação já adquirida (Notícias em Foco e Grupo de Investigação, cartão C).

6 — Quando todos considerarem que já possuem a informação necessária para fundamentar as suas
opiniões sobre a clonagem humana reprodutiva, pede a cada grupo para escrever uma notícia para
um jornal nacional, da vossa localidade ou para o jornal da escola sobre a “Clonagem Reprodutiva
Humana” (Notícias em Foco e Grupo de Investigação, cartão D).

7 — Elabora em turma uma síntese final desta actividade para ser publicada online juntamente com as
notícias elaboradas por cada grupo.

8 — Incentiva a discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre os prós e contras da
clonagem humana reprodutiva.
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Actividade 6 — Fertilidade Humana nos meios de comunicação

4. Fertilidade Humana                                                                                                              Aluno/ Grupo Líder …

A planificação da família ou planeamento familiar inclui, por um lado, os cuidados a ter para só
nascerem o número de filhos que se desejam e na altura que se desejam. Estaremos neste caso
perante a utilização de métodos contraceptivos ou o controlo da natalidade.
Por outro lado, muitas vezes quando os casais decidem aumentar a família têm dificuldades em que
se inicie uma gravidez ou em que ela chegue a termo. Estaremos neste caso perante uma situação de
infertilidade, eventualmente de esterilidade. Torna-se então necessário estudar as causas, programar
uma terapêutica adequada e equacionar a reprodução medicamente assistida. Muito recentemente
ainda se associa à planificação da família a clonagem reprodutiva humana que tem sido cientifica e
eticamente questionada.
Assim, uma vez que o controlo da natalidade é tratado no núcleo temático “sexualidade e reprodução”,
o que se pretende com as actividades seguintes é que se analise como é que os meios de
comunicação tratam a outra componente da fertilidade humana: o desejo de ter filhos. Isto é, que
mensagens e informações divulgam sobre a preparação das pessoas casadas e não casadas para ter
filhos; a gravidez e o parto; os problemas de infertilidade masculina e feminina; as causas, diagnóstico
e tratamento da infertilidade e as técnicas de reprodução medicamente assistida e, mais recente a
possibilidade da clonagem humana com fins reprodutivos.

Actividade 6.1 — Programas televisivos sobre a fertilidade humana

4. Fertilidade Humana                                                                                                              Aluno/ Grupo Líder …

Entrevista com os Pais e Grupo de Investigação: Envolver os pais na educação sexual, partilhar o
conhecimento e valores, clarificar valores, desenvolver o pensamento crítico e participar
democraticamente.

1 — Encoraja os teus colegas a fazerem uma entrevista aos pais sobre os programas de televisão a
que assistiram sobre a fertilidade humana. As suas perguntas podem incidir sobre (Entrevista e Grupo
de Investigação 6.1):

— Assuntos que foram tratados;
— Profissionais que colaboraram;
— Perguntas feitas pelo público;
— A sua opinião sobre o programa;
— A sua opinião sobre o papel da televisão na educação científica e ética nos vários aspectos relacionados

com a fertilidade humana .

2 — Pede-lhes para formarem grupos, organizarem a informação que recolheram com os pais e
acrescentarem o seu conhecimento e opinião pessoal sobre esses programas.

3 — Pede ao o porta-voz de cada grupo para apresentar a sua análise e organizarem um relatório
final para ser publicado neste site.

4 — Incentiva os teus colegas a discutirem o seu trabalho e as suas interpretações e as ideias dos
seus colegas de outras escolas sobre o mesmo assunto, através do Fórum Alunos, Jovens em Acção.

Individualmente
Debate em subgrupo
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Actividade 6.2 — Análise comparativa entre os vários países de
programas televisivos sobre a fertilidade humana

4. Fertilidade Humana                                                                                                              Aluno/ Grupo Líder …

Fórum Alunos: Partilhar visões, desenvolver o pensamento crítico e clarificar valores.

1— Em assembleia de turma decide como estabelecer uma parceria, através dos Fóruns do site, com
uma escola estrangeira que conheças e pede aos teus colegas do outro país para fazerem as
actividades anteriores.

2 — Discute através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso trabalho e as vossas interpretações
sobre o que se passa nesta área em Portugal e o trabalho e ideias dos vossos colegas sobre o que se
passa noutros países.

Parceria

França

Brasil

Dinamarca

    (… )

Portugal
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Actividade 7 — O que pensa a comunidade sobre a fertilidade humana

4. Fertilidade Humana                                                                                                              Aluno/ Grupo Líder …

Os investigadores usam os questionários e as entrevistas para obterem dados sobre o
que as pessoas pensam e sentem, isto é, para compreenderem o que a pessoa sabe
(conhecimento), o que acha certo ou errado (valores), o que pensa (atitudes e crenças) ou
como age (comportamentos). (ver capítulo 1, p.67).

1 — Promove o diálogo em turma para os teus colegas enumerarem os problemas de
investigação que consideram mais relevantes; decidirem se a recolha de dados deverá ser feita
por questionário ou entrevista e decidirem qual será a população alvo. Se desejarem podem
usar como ponto de partida a síntese dos problemas que foram tratados nesta unidade
(Questionário/ Entrevista 7).

2— Organiza grupos de trabalho para elaboração do instrumento de recolha de dados. O porta-
voz deve fazer o registo.

3— Pede ao porta-voz dos grupos para apresentar em turma o instrumento de recolha de dados
de cada grupo (recorrendo ao retroprojector ou a um meio semelhante) e chegarem a um
consenso final sobre o instrumento que irá ser aplicado.

4— Distribui o número de inquiridos que irá ser atribuído a cada colega e pede-lhes que
apliquem o instrumento extra-aulas.

5— Organiza grupos de trabalho para tratarem os resultados:
 no caso de se tratar de entrevistas deverão primeiro ser transcritas extra-aula e depois
analisadas em grupos na aula;
 no caso de questionários, deverás incentivar os teus colegas a utilizarem programas de
computador simples para fazerem o tratamento estatístico.

6 — Pede-lhes que elaborem um relatório final em turma onde claramente refiram: a razão
porque optaram por aqueles problemas de investigação e não por outros, os objectivos, o
instrumento de recolha de dados, a apresentação dos resultados (no caso de entrevista poderá
ser também a sua transcrição), a discussão dos resultados e as implicações da investigação no
promoção da educação sexual na comunidade a partir dos alunos.

7 — Envia os relatórios por turma ou escola, para publicação neste site.
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III — Visões / Objectivos a atingir 

Actividade 1 — Desenvolver visões

4. Fertilidade Humana                                                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

Tempestade de Ideias em “Post-it”: Selecciona problemas para resolver ou ajudar a resolver, partilha visões e
exerce a cidadania.

1 — Explica aos teus colegas que nesta fase do projecto o objectivo é debaterem abertamente todos
os problemas que lhes foram surgindo durante a investigação do tema global seleccionado e
desenvolverem as suas visões para mudarem a situação actual de maneira a alcançar os seus
sonhos.

2 — Encoraja os teus colegas a desenvolverem uma tempestade de ideias em post-it, organizando a
turma em grupos, com um bloco de notas post-it e uma lapiseira.

3 — Pede ajuda a um colega para coordenar esta actividade. Os dois devem preparar questões para
a turma reflectir sobre as suas visões para o futuro. As questões apresentadas podem ser apenas o
ponto de partida para o debate (Tempestade de Ideias 1).

4 — Coloca a primeira questão, em voz alta, à turma e dá aproximadamente 5 minutos para os grupos
responderem, pelo menos com cinco ideias. Cada ideia deve ser escrita numa folha do bloco de post-
it.

5 — No fim dos cinco minutos, o teu colega e tu devem recolher os papéis dos blocos de notas post-it
de cada grupo e colá-los no quadro agrupando os que têm a mesma ideia. Devem verificar com a
turma os grupos de respostas que tu e o teu colega organizaram.

6 — Lê a segunda questão e repete o mesmo método.

7 — Em turma, discute os resultados obtidos e organiza as conclusões finais sobre esta actividade
para fazer a sua divulgação online.

Debate em subgrupo

Tempestade
de ideias em
“Post-it”

Tempestade de Ideias em“Post-it”
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IV — Acção e Mudança    

Actividade 1 — Realizar Acções, Mudar e Promover a Mudança
4. Fertilidade Humana                                                                                                            Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação e Assembleia de Turma ou Escola: Planifica, desenvolve e avalia acções e exerce a
cidadania

1 — Explica aos teus colegas que nesta fase do projecto o objectivo é debaterem abertamente planos
de acção, executarem-nos e avaliarem-nos para originarem as mudanças que lhes permitirão atingir
as vossas visões.

2 — Organiza grupos de trabalho para pensarem na planificação e desenvolvimento da acção. As
questões apresentadas podem ser apenas o ponto de partida para o debate do grupo (Grupo de
Investigação e Assembleia de Turma/Escola 1).

3 — Em turma, pede aos porta-vozes para discutirem as ideias dos grupos e organiza as conclusões
finais para fazer a sua divulgação online.

Debate em subgrupo



Material para os Alunos/ Porta-voz do Grupo…
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I — Problemas/ Temas  

Tempestade de Ideias 0.1 — A decisão de ter filhos

4. Fertilidade Humana                                                                                      Alunos/ Porta-voz do Grupo …

RAZÕES PORQUE AS PESSOAS DECIDEM TER FILHOS

RAZÕES PORQUE AS PESSOAS DECIDEM  NÃO TER FILHOS
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Questionário e Grupo de Investigação de Ideias Iniciais 0.2 — A
família, a gravidez e os filhos

4. Fertilidade Humana                                                                                      Alunos/ Porta-voz do Grupo …
1.Muito
de
acordo

2.  De
acordo

3. Não
consigo
decidir

4 .  Em
desacor
do

Muito em
desacordo

1. A família consiste na mãe, no pai e nos filhos.

2. A família são os pais, os filhos, os avós e os parentes

3. A família é um grupo de pessoas a viverem juntas.

4. As famílias devem fazer pelo menos uma refeição por dia juntos.

5. Os filhos só devem existir quando os casais casam.

6. As mulheres solteiras não deveriam ter filhos.

7. Os homens solteiros não são capazes de criar um filho sozinhos.

8. A inseminação artificial (meio de colocar sémen na vagina ou útero por
outro meio que não seja a relação sexual) é um meio tão aceitável para
engravidar como a relação sexual, quando o sémen é do marido.
9. A inseminação artificial é um meio tão aceitável para engravidar como
a relação sexual com o marido, quando o sémen é de um dador
(desconhecido).
10. A fertilização in vitro (isto é, o processo de remover óvulos do corpo
da mulher, fertilizá-los em laboratório com esperma, obtido por
masturbação, e, depois da fertilização ter sucesso implantar o embrião
cirurgicamente no útero da mulher) é um meio tão aceitável para
engravidar como a relação sexual quando o óvulo e o esperma são dos
pais do bebé que vai ser gerado.
11. A fertilização in vitro é um meio tão aceitável para engravidar como a
relação sexual com o marido quando o óvulo e o esperma são dos pais
do bebé que vai ser gerado, mas o bebé se desenvolve numa “barriga de
aluguer”.
12. A fertilização in vitro é um meio tão aceitável para engravidar como a
relação sexual com o marido, quando o óvulo ou o espermatozóide não
são dos pais do bebé que vai ser gerado.
13. A adopção de crianças só deve ser feita por pessoas casadas.

14. Uma mulher adulta que viva só não deve poder adoptar uma criança.

15. Um homem adulto que viva só não deve poder adoptar uma criança.

16. Deveria ser cientifica e eticamente possível a clonagem de seres
humanos, quando os pais não conseguem engravidar.
17. Deveria ser cientifica e eticamente possível a clonagem de seres
humanos, quando um homem ou um mulher quisesse ter um filho igual a
si.
18. A clonagem no homem só deveria ser possível para a obtenção de
órgãos que possam salvar vidas.
19. A aborto é legal e moralmente aceitável quando 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.
20. A aborto é legal e moralmente aceitável quando há seguros motivos
para prever que o bebé venha a sofrer, de forma incurável, de grave
doença ou malformação, e seja realizado nas primeiras 24 semanas de
gravidez.
21. A aborto é legal e moralmente aceitável quando haja sérios indícios
de que a gravidez resultou de violação da mulher, e seja realizado nas
primeiras 16 semanas de gravidez.
22. Os adultos têm o direito de decidir como é que as crianças se devem
comportar.
23. A educação sexual para as crianças só deverá ser feita pelos pais.

24. Os adolescentes deverão decidir sozinhos com quem vão sair e onde
vão.
25. Os filhos têm o dever de contar aos pais o que acham que os irmãos
fazem de errado.
26. Quando há um divórcio os adolescentes devem poder decidir se
querem ficar com o pai ou a mãe.
27. Quando há um divórcio as crianças devem poder decidir se querem
ficar com o pai ou a mãe.
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Caixa de Sugestões de Problemas Iniciais 0.3 — Assuntos e
problemas sobre a fertilidade humana a resolver

4. Fertilidade Humana                                                                                      Alunos/ Porta-voz do Grupo …

I — ASSUNTOS E PROBLEMAS SOBRE A FERTILIDADE HUMANA
Data de nascimento: _____ / _____________/ _____

Sexo: Masculino  Feminino                                            Nome simulado: _______________________

Indica todos os assuntos e problemas que gostarias de esclarecer relacionados com: a decisão de ter filhos e o
contexto legal; a dinâmica da concepção (fertilização, pré-selecção do sexo, implantação, etc.), o período de
gravidez (desenvolvimento embrionário, saúde e bem estar da grávida, exames de prevenção durante a gravidez,
defeitos no feto e sua detecção, etc.); nascimento e dias pós-parto; infertilidade; fertilização in vitro e inseminação
artificial; adopção, etc.

II — ACÇÕES A DESENVOLVER

Caixa de
perguntas e

sugestões de
acções
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II — Investigação 

Grupo de Investigação 1.1 — Rede de valores da vida familiar

4. Fertilidade Humana                                                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte A

INVENTÁRIO
REDE DE VALORES DA VIDA FAMILIAR

Data de nascimento: ____/ ___________/ ____

Sexo:  Masculino  Feminino

Habilitação Académica: _______________________________________________

As afirmações seguintes representam algumas atitudes e crenças sobre a família. Assinala o espaço
apropriado, dependendo se concordas muito, concordas alguma coisa, não tens opinião, discordas
alguma coisa ou discordas muito com a afirmação em questão.

Concordo
muito

Concordo
alguma
coisa

Não
tenho
opinião

Discordo
alguma
coisa

Discordo
muito

1— A minha família tem sido a influência mais importante na
minha vida.
2— A minha mãe deve ajudar o meu pai com um salário.
3— O meu pai deverá ajudar a minha mãe no trabalho de casa.
4— As crianças são a parte mais importante da família.
5— Eu tenho a responsabilidade de tentar fazer os meus pais
felizes.
6— Eu tenho orgulho nos meus pais como pessoas.
7— É importante que os meus pais sintam orgulho em mim.
8— As pessoas casadas que não têm filhos são mais felizes que
as que têm.
9— O que os meus  amigos pensam sobre mim é mais importante
do que o que os meus pais pensam sobre mim.
10— Eu gostava que a minha relação com o meu par fosse como
a dos meus pais.

Debate

1— Analisa as tuas atitudes e crenças sobre a vida em família, explicando porque respondeste da
maneira que respondeste nas afirmações anteriores.

2— Faz uma lista sobre o que os filhos têm “direito” de receber dos pais e outra lista sobre os
“deveres” dos filhos para com os pais.

Fonte: Greenberg citado por
Greenberg, Bruess, Mullen
(1993). Sexuality: Insights and
Issues . USA: WCB Brown &
Benchmark Publishers.

Individualmente
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Parte B

Debate

A vida da família é pior do que costumava ser?
Dos 1 592 adultos inquiridos [na América, em 1980] 45% pensam que a vida
da família piorou entre 1965 e 1980 e 18% disse que conheciam
pessoalmente situações de abuso de crianças e 18% conheciam casos de
abuso do marido ou da mulher. Vinte e cinco por cento descreveram que os
problemas relacionados com o álcool tem afectado desfavoravelmente a sua
própria vida familiar. Outros acreditam que embora a vida da família tenha
certamente mudado durante a década passada, não tem piorado e pode até
ter melhorado. Eles citam os seguintes desenvolvimentos: maior aproximação
da valorização igual dos papéis de género; mudanças nos papéis de género,
incluindo uma distribuição mais justas dos trabalhos domésticos entre os
membros da família e um aumento de
oportunidades para a mulher trabalhar fora de casa; aumento da
disponibilidade de serviços de alta qualidade para cuidar das crianças e o
benefício do divórcio para as crianças que, de outra maneira, poderiam
crescer numa atmosfera de conflitos constantes.

1— Explica o que é para ti uma família.

2— Na tua opinião em que situação (familiar, idade, situação profissional, etc.) devem as pessoas ter
filhos?

3— Acreditas que a vida da família tem ficado pior ou acreditas que se tem respondido melhor às
necessidades das pessoas? Porque respondeste dessa maneira?

4— Concordas com a afirmação expressa no texto sobre o divórcio? Porquê ou porque não?

5— Na tua opinião quando há um divórcio os adolescentes devem poder decidir se querem ficar com
o pai ou com a mãe? E as crianças? Porquê?

6— Recorda agora uma situação de divórcio que conheças e responde às questões seguintes.
6.1— Conta essa situação (coloca nomes simulados).
6.2— Refere quais foram os factores que, na tua opinião, contribuíram para a decisão que o

casal tomou de se divorciarem.
6.3— Faz uma lista de todos os aspectos positivos e outra dos aspectos negativos que o

divórcio trouxe para:
4.3.1— o homem;
4.3.2— a mulher;
4.3.3— os filhos.

7— Compara o que pensa o teu grupo com as ideias iniciais da turma sobre este assunto (actividade
0.2, afirmações 1 a 7 e 22 a 27).

Debate em subgrupo

Fonte: Greenberg, Bruess, Mullen (1993).
Sexuality: Insights and Issues. USA: WCB
Brown & Benchmark Publishers, p. 408.
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Parte C

Debate

Dilema da Joana

A Joana tem 20 anos, está na universidade e
algumas vezes sai à noite para ir estudar com os
colegas. A sua irmã Susana tem 14 anos e está
no 9º ano de escolaridade. Ambas vivem com os
pais e dependem economicamente deles.

As duas têm muitas vezes problemas uma com a outra. A Joana fica chateada com a relativa liberdade que os
pais dão à Susana. Quando ela tinha 14 anos, os pais mantinham-na sob uma vigilância apertada e queriam
sempre saber para onde ia ou com quem ia e, geralmente, não a deixavam sair à noite. Agora, parece que com a
Susana eles se ralam muito menos, até é frequente ela sair à noite com os amigos.
A Susana ressente-se do facto da Joana ter mais privilégios do que ela e ter todos os resultados académicos e
liberdade que ela queria. Os pais ainda não a deixam ir e vir como ela quer, embora a irmã se limite a informar
para onde vai.

Uma noite a Joana está a caminho de casa, quando um grupo barulhento lhe chama a atenção. Como ela está
perto desse grupo, que se encontra a estragar o jardim, vê que a Susana é uma dessas pessoas que estão a
queimar os baldes do lixo, a estragar as plantas e a fumar. A Joana furiosa dirige-se para a Susana e diz:
“Amanhã quando a mamã e ao papá acordarem vou-lhes dizer o que a sua Susaninha querida faz com os seus
maravilhosos amigos!”

A Susana está verdadeiramente aborrecida e também furiosa responde à Joana: “Se disseres à mamã e ao papá
eu fugirei de casa! Eu sei o que estou a fazer e eu não quero que te metas na minha vida”.

O que deverá a Joana fazer?

Parte D

EDUCAR A SEXUALIDADE DOS FILHOS

Muitos pais parecem querer ajudar os seus filhos a
compreenderem a sexualidade, mas inibem-se de o
fazer por terem quase todos as quatro ideias que a
seguir se apresentam. Explica o que pensas sobre cada
uma dessas ideias dos pais.

1ª Ideia
Acredito que temos que saber muito antes de falar com os
filhos sobre sexualidade.

2ª Ideia
Acredito que a não ser que os pais se sintam completamente
à-vontade com a sua própria sexualidade não deverão chamar
o tema.

3ª Ideia
Tenho medo que se falar muito com os meus filhos sobre sexualidade eles comecem a ter comportamentos
promíscuos.

4ª Ideia
É melhor esperar que os filhos perguntem para falar sobre sexualidade com eles.

Debate em subgrupo

Contar aos pais
Resultados      Resultados
positivos           negativos

-    -
-    -
-    -
-    -
-    -
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Grupo de Investigação 1.2 — A atracção do casamento

4. Fertilidade Humana                                                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

Data de nascimento: ____/ ___________/ ____

Sexo:  Masculino  Feminino

Ano escolaridade/ Habilitação Académica: ___________________________________________

INVENTÁRIO
O teu parceiro(a) ideal para casar

Os computadores podem fazer coisas maravilhosas, desde conhecer a tua conta
bancária até jogares uma partida de xadrez. Imagina que desenvolveste um
programa de computador que vai encontrar o teu parceiro ideal para casares. Para
o usar tens que programar primeiro o computador especificando as características e
qualidades que queres num parceiro para casar. Dá ao computador as informações
respondendo às questões seguintes e vê o que encontraste sobre os teus próprios
desejos.
1— Como é o teu parceiro?

a) Altura _______________               b) Peso _______________

c) Estilo de roupa:

d) Cor do cabelo _______________  e) Cor dos olhos _______________

f) Outros aspectos importantes na aparência:

2— O que faz o teu (tua) parceiro(a) nos tempos livres?

3— Sobre o que pensa o teu (a tua) parceiro(a)?

4— Que idade tem o(a) teu(tua) parceiro(a)? _______________

5— Como o(a) classificas quanto à sua inteligência? _______________

6— Que características especiais tem o(a) teu(tua) parceiro(a)?

7— O que é que interessa especialmente ao(à) teu (tua) parceiro(a)?

8— Porque é que essa pessoa quer casar contigo?

9— Olhando para o meu parceiro ideal para casar aprendi que:

Individualmente

Fonte: Greenberg citado por Greenberg, Bruess, Mullen
(1993). Sexuality: Insights and Issues. USA: WCB Brown
& Benchmark Publishers, p. 415.

A minha parceira
ideal para casar
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Parte II

O casamento
proporciona
companheirismo.
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Jogo de Papéis 1.3 — Maternidade e paternidade responsáveis
4. Fertilidade Humana                                                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

Jogo de Papéis

Personagens
— Isabel   — Pedro   — Rita e Mário (pais do Pedro) — João e Gisela (pais da Isabel)

Situação de partida
A Isabel e o Pedro são um casal que têm três filhos, um bebé de 6 meses, um menino de 3 anos e
uma menina de seis. Ambos são professores de Matemática e a Isabel encarrega-se diariamente de
levar o bebé de manhã à mãe ou à sogra, em dias alternados, e o filho ao infantário. Geralmente é o
pai que leva a filha, a Ana Isabel, à escola primária. A Isabel e o Pedro organizaram-se para poder
cuidar dos filhos de tarde. A Isabel cuida dos filhos nas tardes que tem livres, embora a Ana e o
Pedrinho só regressem a casa às 17.00h. O Pedro cuida dos filhos com a ajuda da mãe, que
frequentemente o substitui para que tenha tempo livre para ele.

O Pedro nunca pediu ajuda à mãe, no entanto, ela aparece sempre em sua casa nas tardes que ele
tem livres, para o ajudar a cuidar do bebé e ajudar os outros netos a fazerem os trabalhos de casa.
Nunca aparece nas tardes que a Isabel tem livres, embora a sua disponibilidade seja a mesma
durante toda a semana.

A Isabel está muito aborrecida com esta situação, porque quando conversou com o Pedro sobre ter
filhos ele sentiu-se capaz de os ajudar a criar sem problemas, assumindo as responsabilidades que
lhe correspondiam. Num domingo de tarde, em que os pais e os sogros se juntaram em sua casa para
lanchar, ela decide clarificar as coisas em família, pois já tinha falado várias vezes com o Pedro e a
situação mantinha-se.

Depois da família tirar uma fotografia dirigem-se para a sala, para lanchar. Leiam atentamente
os papéis que vos foram atribuídos e preparem o argumento para representar a conversa
durante o lanche.
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Jogo de Papéis
Personagem: Isabel

Analisaste com o Pedro como deveriam distribuir as tarefas de casa e as
tarefas para cuidar dos filhos, sempre que planearam ter mais um bebé. Ambos
concordaste com o que ficou decido e sentiste que eram capazes de
desempenhar o vosso papel com êxito. Os dois tendes muito claro que não
quereis que na vossa família aconteça o mesmo que aconteceu na dos vossos
pais: a mãe a cuidar dos filhos e das tarefas domésticas, quase sem tempo para
ela própria e o pai, a trabalhar muito, mas com tempo para sair de casa ou ficar a
ver televisão, sem ajudar a cuidar dos filhos e a tratar da casa.

Jogo de Papéis
Personagem: Pedro

Sentes-te capaz de ajudar a criar os filhos sem problemas, assumindo as
responsabilidades que te correspondem e estás preparado para pôr de parte a
liberdade para fazer o que queres fazer. No entanto, sentes falta do teu tempo
livre e de alguma privacidade. Como a tua mãe se mostra disponível, aceitas a
sua ajuda. Estás de acordo com a Isabel e reconheces que te custa aceitar as
tuas funções de pai, por causa da educação que recebeste. Queixas-te um pouco
da grande responsabilidade que é ficar em casa sozinho a cuidar dos filhos e do
pouco tempo que fica livre para continuares com os teus planos educativos. Por
 essas razões aceitas a ajuda da tua mãe.

Jogo de Papéis
Personagem: Rita e Mário (pais do Pedro)

Não entendeis porque é que a Isabel não aprova que a Rita ajude o filho.
Como avó, muitas vezes ficas chateada porque sentes que eles rejeitam a tua
ajuda, quando tens tanto tempo livre e adoras tratar dos teus netos. Criaste
sozinha o Pedro e sabes como ele sempre precisou de tempo livre para estar
com os amigos ou continuar a estudar. Além disso, acreditas que dar o biberão
ao bebé, trocar a sua fralda, dar o lanche às crianças ou ajudá-los a fazer os
trabalhos de casa e tratar da sua higiene, é tarefa de mulheres e não de
homens. Como avô e homem, concordas inteiramente com a tua esposa, até
porque nunca ajudaste em casa ou a criar o Pedro.
Elaborem um argumento para a conversa à hora do lanche sobre:
—o papel do homem e da mulher na educação dos filhos e nas tarefas domésticas;
—o papel dos avós na educação dos netos e na ajuda aos filhos;
—a origem do conflito, as razões porque se mantém e as soluções para o resolver.

Jogo de Papéis
Personagem: João e Gisela (pais da Isabel)

Compreendeis as razões porque a Isabel está muito aborrecida com esta
situação, mas também entendeis a mãe do Pedro. Quando criaste a Isabel e
os irmãos, o João também só ajudava em casa quando estavas doente.
Como pai, nunca deixaste de ter tempo para ir ao café, trazer trabalho para
continuar em casa, ou ver televisão. Agora é diferente, reconheces que
devias ter ajudado mais a criar os filhos e ajudas, o mais que podes, a Gisela
quando tens algum neto em casa. Os dois adoram cuidar dos netos, mas
reconhecem que já não
 têm a mesma energia para tratar de crianças e que as regras de educação que impõem aos netos
são muito diferentes das que impunham aos filhos.
Elaborem um argumento para a conversa à hora do lanche sobre:
—o papel do homem e da mulher na educação dos filhos e nas tarefas domésticas;
—o papel dos avós na educação dos netos e na ajuda aos filhos;
—a origem do conflito, as razões porque se mantém e as soluções para o resolver.



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                                   S -IVAM: I – Investigação
                                                                                                                                                                           Fertilidade Humana

410

Parte II

DEBATE “Jogo de Papéis — Maternidade e paternidade responsáveis”

PERSONAGENS A OBSERVAR:_______________________________ __

Questões para discussão

1 — Refere como achas que os(a) teus colegas que estavam a representar se sentiram na pele dos
personagem que lhes foram atribuídos e como te sentirias tu se tivesses representado esses papéis.

2— Na opinião deles qual é o papel da mulher na educação dos filhos e nas tarefas domésticas?

3— Na opinião deles qual é o papel do homem na educação dos filhos e nas tarefas domésticas?

4— Na opinião dos personagens qual é o papel dos avós na educação dos netos e na ajuda aos
filhos?

5 — Qual é para eles a origem do conflito e as razões porque se mantém?

6 — Quais foram as soluções que apresentaram para resolver o conflito?

7 — Na tua opinião, quais foram os objectivos da realização desta actividade?
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Parte III

ISABEL

PEDRO

JOÃO

GISELA

MÁRIORITA
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Questionário e Grupo de Investigação 1.4 — Projecção para o futuro:
Quero ser pai/ mãe?

4. Fertilidade Humana                                                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

Quero ser pai/mãe?
Para algumas pessoas a resposta a “Quero ser pai/mãe?” é obvia
e inquestionável; mas para outros não é. Se temos incertezas,
podemos procurar conselhos dos outros e tentar aprender com a
experiência dos outros, mas a última decisão deverá ser de nós
próprios. Aqui está uma amostra de questões que poderás fazer a
ti próprio para explorar os teus sentimentos sobre a paternidade.

Ter e criar uma criança adapta-se ao estilo de vida que eu quero?
1— O que quero da vida?

2—Quando vou estar preparado(a)
para lidar com uma criança e um
emprego ao mesmo tempo?

3— Quando vou estar preparado(a)
para perder a minha liberdade e
ficar mais tempo em casa?
4— Quando vou ter os recursos
necessários para apoiar uma
criança? Que recursos são esses?
5— Estou disposto(a) a gastar pelo
menos 18 anos da minha vida a
estar preocupado com o bem estar
dos meus filhos?
6—Quero que os meus filhos
tenham as minhas ideais e valores?
Quero que tenham a profissão e
façam as coisas que eu não
consegui fazer?

O que tenho de saber para criar uma criança?
1—Gosto de crianças? Quando
estou à volta delas o que penso e
sinto sobre ter uma à volta o tempo
todo?
2—Sinto prazer em ensinar os
outros?
3—Quero dar a uma criança o amor
que ela necessita? É fácil para mim
amar?
4—Sou suficientemente paciente
para l idar de uma forma
responsável com o barulho e a
confusão de uma criança 24 horas
por dia? Que espécie de tempo e
espaço necessito para mim?
5—O que é que a disciplina
significa para mim? O que será
demasiado rigoroso ou não
suficientemente rigoroso para
educar um filho?
6—Como quero cuidar da saúde e
segurança das minhas crianças?
Como cuidarei de mim próprio(a)?
7—Gosto de fazer coisas com as
crianças? Divirto-me com as
actividades que as crianças podem
fazer?
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Parte II

Debate

1— Quando se toma a decisão de sair com um rapaz ou uma rapariga ou iniciar-se as relações
sexuais, têm-se espontaneamente em conta as possíveis consequências ou riscos?

2— Quando é mais fácil tomar uma decisão para ter um filho?

3— Que pessoas vão ter influência nessa tomada de decisão?

4— Como podes ter a certeza de que esta decisão não vai prejudicar outras pessoas (o teu par, o
futuro filho, a família, etc.)?

5— Que razões pode levar uma pessoa a tomar a decisão de ter uma filho?

6— Achas importante as pessoas que decidem ter um filho compreenderem os sentimentos um do
outro sobre a religião, o trabalho, a família, o crescimento da criança e os objectivos para o futuro?
Porquê?

7— Supõe que um deles quer ter um filho e o outro não quer. Como devem decidir?

Debate em subgrupo
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Prática Laboratorial 2.1 — A dinâmica da concepção e as primeiras
fases do desenvolvimento embrionário

4. Fertilidade Humana                                                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Problemas
1— O que distingue o mexilhão macho do mexilhão fêmea e o
ouriço-do-mar macho e fêmea?
2— Qual é a forma e o comportamento dos óvulos e dos
espermatozóides de mexilhão e do ouriço-do-mar, quando
observados ao microscópio óptico composto (M.O.C.)?
3— Como ocorre a fecundação no mexilhão e no ouriço-do-mar,
quando observada ao microscópio?
4— Em que difere a reprodução do homem da reprodução do
mexilhão e do ouriço-do-mar?

5— Como ocorre o início do desenvolvimento embrionário no ouriço-do-mar?

Parte I

Contextualização
A concepção, também chamada fertilização, é a união do espermatozóide com o ovócito e ao produto
desta união é chamado ovo fertilizado ou zigoto. O ovo ou zigoto começa a dividir-se depois do
processo de fertilização começar.

Previsão
Imagina que vais para o teu Laboratório de Ciências e observas ao microscópio óptico composto
(MOC) óvulos e espermatozóides de mexilhão e humanos, o processo de concepção (fertilização) no
mexilhão e as primeiras fases do desenvolvimento embrionário no ouriço do mar. Faz um esquema,
legendado, das células que achas que observarias em cada uma dessas situações, com uma
ampliação de 400 x.

Figura 3: Observação ao microscópio
óptico composto (MOC) do processo
de fertilização no mexilhão (400x).

Figura 4: Observação ao microscópio óptico composto
(MOC) das primeiras fases do desenvolvimento
embrionário no ouriço-do-mar (400x).

Figura 1: Observação ao microscópio óptico
composto (MOC) de óvulos (figura 1 A) e
espermatozóides (figura 1B) de mexilhão (400x).

Figura 2: Observação ao microscópio óptico
composto (MOC) de óvulos (figura 2 A) e
espermatozóides (figura 2B) humanos (400x).

A B A B
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Parte II

Prática laboratorial A
O diagrama em V, parcialmente construído abaixo, vai ajudar-te a responder às questões
centrais ao aplicares os conhecimentos previamente descritos no lado conceptual (lado
do pensamento) ao que estás a ver acontecer ao microscópio (lado metodológico). Para
que isso aconteça, segue a metodologia de trabalho abaixo.

1— Lê as questões centrais (no centro do V) e os acontecimentos que vais observar no laboratório (base
do V).

2— Completa, na base do lado conceptual do V, quais são os conceitos que já conheces que se
relacionam com os acontecimentos que vais observar.

3— Analisa os princípios descritos, no lado conceptual do V, e completa-os com os conhecimentos
que já possuis que podem ser úteis na compreensão da actividade que vais realizar no laboratório.

4— Realiza a actividade laboratorial e faz o registo dos resultados (lado metodológico do V).

5— Descreve os novos conhecimentos adquiridos respondendo às questões centrais (juízos cognitivos).

1. O que distingue os
mexilhões macho e
fêmea?

2. Qual é a forma e o
comportamento dos
óvulos e dos
espermatozóides do
mexilhão quando
observados ao
M.O.C.?

  3. Como ocorre a
  fertilização do
  mexilhão quando
  observada ao
   M.O.C.?

4. Em que difere
a fertilização
no mexilhão
e no
homem?

Objectos: Mexilhões vivos e frescos, bisturi e faca, pinças de dissecção, lâminas e lamelas, água do mar, M.O.C..
Acontecimentos: Abrir o mexilhão introduzindo a faca, pela zona posterior, entre as duas valvas da concha. Cortar o músculo
que une as duas valvas do mexilhão e separá-las. Rebater as brânquias para a parte central, deixando visível as gónadas
adjunto à concha. Perfurar as gónadas com uma pinça ou a sonda canelada e apertar a zona perfurada até sair um líquido
leitoso cor de rosa escuro ou branco amarelado. Retirar uma gota de líquido leitoso que contem os gâmetas. Observar ao
microscópio (400x) os gâmetas femininos, masculinos e a fertilização. Esquematizar com legendas as estruturas observadas.

OBJECTOS/ ACONTECIMENTOS

PRINCÍPIOS
QUESTÕES CENTRAIS

1.Em muitos seres vivos e, em particular, no caso do homem, são
necessários dois seres vivos de sexos opostos, para que possa
ocorrer a fertilização.
2.Os sistemas reprodutores masculino e feminino têm a função de
produzir células sexuais ou gâmetas e possibilitarem o seu encontro.
Na espécie humana, o sistema reprodutor feminino ainda assegurará
o desenvolvimento do novo ser até ao nascimento.
3.A concepção (fertilização) é a união da célula reprodutora
feminina ou ovócito , com a célula reprodutora masculina ou
espermatozóide.
4. A fecundação pode ser externa ou interna. A primeira ocorre fora
do corpo dos seres vivos e a segunda no interior do corpo da fêmea.
5. No homem o espermatozóide é produzido nos testículos, nos
túbulos seminíferos. É muito pequeno (cerca de 0,05 mm) e é
constituído pela cabeça, peça intermediária e cauda ou flagelo, que
possui grande mobilidade. Os espermatozóides que transportam um
cromossoma Y parecem nadar mais rápido que os que transportam
um cromossoma X.
6. Na mulher o ovóc i to  é arredondado e é muito maior que o
espermatozóide (mede cerca de 0,14 mm). É produzido nos ovários e é
constituído, desde a parte mais externa, pelo invólucro, membrana
citoplasmática, citoplasma e núcleo. A sua duração após a ovulação é em
média de um dia. A fertilização só é possível, em média, cerca de 3 dias em
cada ciclo sexual.
7. A fertilização na espécie humana ocorre quando, durante a relação
sexual, o homem deposita na vagina da mulher o esperma. Os
espermatozóides, com o auxílio das suas poderosas caudas, nadam da
vagina até à parte média superior das trompas de Falópio. Dos 200 a 400
milhões de espermatozóides que estão em média numa ejaculação, só um
pode fertilizar o ovócito. Dos milhões depositados na vagina só um em cada
mil chega à proximidade do ovócito; muitos simplesmente saem do corpo da
mulher por causa da gravidade e muitos são mortos pela acidez vaginal. Os
muitos espermatozóides sobreviventes, nadam contra a corrente de fluido
que vem do cervix (colo do útero) até às trompas de Falópio, podendo lá
chegar 60 a 90 minutos depois da ejaculação. Cerca de metade dos
espermatozóides vão para o tubo da trompa errado, que não contem o
ovócito.
8. A fertilização normalmente ocorre no tubo de Falópio. O ovócito contém
cromossomas, proteínas, gorduras e fluidos nutritivos. Está rodeado por
uma camada gelatinosa, chamada zona pelúcida, que tem que ser
penetrada na fertilização. Para penetrar, o espermatozóide secreta a
enzima hialuronidase, que rapidamente adelgaça a zona pelúcida para o
espermatozóide penetrar. Depois dele entrar a zona pelúcida engrossa para
não deixar entrar outros. A concepção ocorre quando os cromossomas
dos dois gâmetas se combinam.

Desenho de óvulos (figura 1), de espermatozóides
(figura 2) e da fecundação (figura 3) no mexilhão (400x).

Ovócito, espermatozóide,
CONCEITOS

RESULTADOS

JUÍZOS COGNITIVOS

LADO CONCEPTUAL LADO METODOLÓGICO

DINÂMICA DA CONCEPÇÃO
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Alternativa prática laboratorial: Usar fotografias das preparações em anexo (Transparências 2.1)

Prática laboratorial B
A colheita de ouriços-do-mar faz-se na baixa mar, entre Maio e Junho. Cada ouriço pode
conservar-se em 500cm3 de água do mar, bem oxigenada, durante 2 a 3 dias.

Problemas
1— O que distingue o ouriço-do-mar macho e fêmea?
2— Qual é a forma e o comportamento dos óvulos e dos espermatozóides do ouriço-do-mar,
quando observados ao microscópio óptico composto (M.O.C.)?
3— Como ocorre a fecundação no ouriço-do-mar, quando observada ao microscópio?
4— Em que difere a reprodução do homem da reprodução do ouriço-do-mar?
5— Como ocorre o início do desenvolvimento embrionário no ouriço-do-mar?

Material para a turma
— 3 Ouriços-do-mar (para tentar assegurar que é um masculino e outro feminino)
— 4 Placas de Petri (para a turma: 3 para B1; 1para B4)
— Material de dissecção(para a turma)
— Pipeta ou conta-gotas (para a turma)
— 5 Vidros de relógio (para a turma: 3 para B1;2 para B2)
— Cloreto de sódio ou potássio a 10% (para a turma)
— Microscópio Óptico Composto (para cada subgrupo)
— Lâminas e lamelas ( para cada subgrupo)
— Água de mar (meio de montagem). Se não tiver água do mar pode fazer uma solução com: 2 litros

de água destilada; 50g de sal grosso; 4.40g de sulfato de magnésio e 7,2g de cloreto de magnésio.
— Papel milimétrico transparente (para cada subgrupo)
— Cutelo (para a turma)
— Lâminas escavadas (para cada subgrupo)
— Azul de Metileno

Procedimento B1
1— Injecta 2 a 3 cm3 de
cloreto de sódio a 10% na
cavidade abdominal pela
região do perístoma, junto à
boca, de 3 ouriços (ver figura
abaixo).

Figura 4.1: Cavidade abdominal do ouriço-do-mar.
2— Identifica 3 caixas de Petri (A, B e C) com um pouco de água do mar filtrada. Coloca cada ouriço
de boca para baixo. Não cubras a caixa.

3— Deixa actuar durante 2 a 3 minutos. Observa a saída dos fluidos sexuais pelos orifícios genitais
situados na face dorsal junto ao ânus.

4— Identifica 3 vidros de relógio (A’, B’ e C’) com água do mar oxigenada. Retira uma porção de cada
um dos fluidos sexuais e coloca-os nos vidros de relógio respectivos.

5— Retira uma gota de cada um deles e observa ao microscópio.

6— Repete o passo anterior mas cora com azul de metileno. Por cima da lamela coloca uma tira de
papel milimétrico transparente.

— Esquematiza e descreve o que observares.
— Determina o tamanho dos óvulos e dos espermatozóides.

Perístoma

Dentes

Brânquias

Pé bucal

Pés ambulacrários
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Procedimento B2
1— Secciona equatorialmente o esqueleto de 2 ouriços do mar (a tentativa é ser um masculino e um
feminino) (ver figura abaixo).

            
Figura 4.2: Gónadas num corte transversal de ouriços-do-mar

2— Retira um fragmento das gónadas de cada um dos ouriços, coloca-as em vidros de relógio
diferentes com água do mar oxigenada e dilacera-as.

3— Retira uma gota de cada um deles e observa ao microscópio.

4— Repete o passo anterior mas cora com azul de metileno. Por cima da lamela coloca uma tira de
papel milimétrico transparente.

— Esquematiza e descreve o que observares.
— Determina o tamanho do óvulo e dos espermatozóides.
— Anota como podes distinguir o ouriço-do-mar macho e fêmea.

Procedimento B3
1— Numa lâmina escavada, junta duas gotas de líquido dos dois vidros de relógio (líquido com
espermatozóides e com óvulos). Cobre com uma lamela.

2— Observa ao microscópio durante algum tempo o comportamento dos gâmetas e as modificações
ocorridas.

— Esquematiza e descreve o que observares.

Procedimento B4
1— Coloca numa placa de Petri uma mistura de óvulos e espermatozóides. Coloca entre
lâmina escavada e lamela uma gota desse líquido. Observa ao microscópio registando as
observações efectuadas.

2— Repete o passo anterior de meia em meia hora. Regista as alterações que ocorrerem.

— Esquematiza e descreve o que observares de meia em meia hora.

Alternativa: Usar fotografias das preparações em anexo (Transparências 2.1)
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Parte III

Concepção Humana
A fertilização produz uma única célula chamada ovo ou zigoto. Na espécie humana esta célula contem 23
cromossomas da contribuição do espermatozóide e 23 cromossomas do ovócito. Esses 23 pares de
cromossomas são o património genético do novo ser e expressam as características herdadas como a cor dos
olhos, o tipo sanguíneo, a cor da pele, etc.. Dois desses cromossomas são chamados cromossomas sexuais; o
ovócito contribui sempre com o cromossoma sexual X e o espermatozóide ou contribui com um cromossoma
sexual Y, gerando um rapaz (XY), ou com um cromossoma sexual X, originando uma menina (XX).

Transporte e implantação – Fase germinal (primeiras duas semanas)

30 horas após o processo de fertilização começar:
A única célula, o zigoto, começa a dividir-se. Inicialmente divide-se em duas células (2 blastómeros), depois
essas duas dividem-se em mais quatro células, essas em oito e assim sucessivamente, até formarem um
conjunto de células que fazem lembrar uma amora – fase de mórula (ver figura abaixo).

3 a 4 dias após o processo de fertilização começar:
A mórula viaja através do tubo de Falópio e entra na cavidade do útero. A mórula agora é uma bola oca que
contem fluído no seu interior e é constituía por cerca de uma centena de células passando a chamar-se
blastocisto.

10 a 12 dias após o processo de fertilização começar:
No blastocisto começa a haver alguma diferenciação de células. Dentro de uma massa grossa de células, que é
chamada, disco embrionário, começam a formar-se duas camadas de células. A camada de células mais
interna torna-se o embrião (este termo é usado para descrever o zigoto desde a implantação até às primeiras 8
semanas de desenvolvimento, ou seja, 2 meses). A outra camada de células, chamadas trofoblastos, secreta
enzimas para erodir o revestimento uterino e o blastocisto se poder prender a si próprio ao endométrio, 7 a 8 dias
após a fertilização. O blastocisto continua o seu crescimento dentro do útero recebendo oxigénio e alimento de
secreções do revestimento do útero (o endométrio). Ao fim de poucos dias, o blastocisto começa a prender-se a
si próprio à parede do útero. A este processo chama-se implantação ou nidação. O endométrio começa a
engrossar e torna-se muito enriquecido em vasos sanguíneos que aparecem como consequência das secreções
hormonais da segunda metade do ciclo menstrual. Forma-se uma “cama” para o blastocisto, que geralmente
se prende na porção superior da parede de traz do útero. Os trofoblastos (primeira camada simples de
células) rapidamente se diferenciam em quatro membranas: uma dessas membranas produz células sanguíneas
até que o funcionamento do fígado se desenvolva no embrião, depois, essa membrana desaparece; noutra
dessas membranas começa-se a formar o cordão umbilical (que contém duas artérias umbilicais e uma veia) e
os vasos sanguíneos da placenta (a placenta é um órgão em forma de disco que está presa à parede uterina e
ligada ao feto pelo cordão umbilical que, por sua vez, está ligado ao bebé pelo umbigo e à sua mãe pela
placenta); a partir da primeira membrana desenvolve-se o saco amniótico e a quarta torna-se no cório que
envolve a placenta.
A implantação está completa 10 a 12 dias após a fertilização começar. Não há sensações físicas que
acompanhem a implantação, por isso é impossível saber exactamente quando acontece. Em algumas mulheres
a implantação é acompanhada por um sangramento que pode ser confundido com o período menstrual e, por
isso, a mulher faz o cálculo errado de quando engravidou.

Utiliza os dados anteriores para interpretares o esquema que representa a fertilização e a nidação
humana (figura 3), respondendo às questões seguintes.

Figura 4.3: Fertilização e nidação (implantação). Fonte: Adaptado de www.schering.pt

1 — Faz a legenda da figura 4.3 (de 1 a 7).

1

22

3
4

5

6

7
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2 — A gravidez ectópica é
caracterizada pela implantação do
blastocisto noutro sítio que não é a
cavidade uterina (figura 4.4). Com
base nos conhec imentos
anteriores explica quais são as
consequências de uma gravidez
ectópica.

Parte IV

Reflexão
Tendo em atenção os conhecimentos adquiridos procura responder às questões seguintes.

1 — Descreve a forma e o comportamentos dos óvulos e dos espermatozóides observados ao
M.O.C..

2 — Comenta se a previsão que fizeste sobre as células que achaste que observarias (parte I) está de
acordo com o que observaste nas práticas laboratoriais anteriores.

3 — Sugere uma das razões porque são concebidos entre 120 a 150 rapazes por cada 100 raparigas.

5 — Coloca uma hipótese para explicar porque razão nascem mais mulheres que homens se são
concebidos mais rapazes.

6 — Explica porque razão se pode afirmar que neste tipo de reprodução é o macho que determina o
sexo do novo ser.

Parte V

Elabora o relatório em V da prática laboratorial, utilizando todos os resultados práticos e
conhecimentos adquiridos com estas actividades (podes utilizar o esquema do V em anexo – Relatório
em “V de Gowing” 2.1 C).

Cervical

Abdominal
Ovárica

Tubal

Tubal
Intersticial

Figura 4.4: Possíveis locais de implantação do
blastocisto na gravidez ectópica.

F o n t e :  G r e e n b e r g ,
Bruess, Mullen (1993).
Sexuality. Insights and
Issues. EUA: WCB Brown
& Benchmark.
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Transparências 2.1 (anexo)

Figura 4.6: Um dos gâmetas do mexilhão da figura 4.5 observado ao M.O.C. (400x) e outro
observado ao M.O.C. em contraste de fase (400x).

Figura 4.5: Mexilhão com gónadas
alaranjadas quando maduras (Reino
Animalia, Filo Mollusca)

123

1 2 3 4
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Figura 4.7: Mexilhão com gónadas esbranquiçadas quando maduras (Reino Animalia, Filo Mollusca)

Figura 4.8: Gâmetas do mexilhão da figura 4.7 observado ao M.O.C. (400x)

Figura 4.9: Fertilização no mexilhão observada ao M.O.C. (400x)

12

1

2

1

2
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Figura 4.10: Cavidade abdominal do ouriço-do-mar.

            

Figura 4.11: Gónadas num corte transversal de ouriços-do-mar com aspecto granuloso e cor
alaranjada (figura 4.10 A ) e com cor esbranquiçada (figura 4.10B)
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5
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Figura 4.12: Fecundação nos ouriços-do-mar (400x).

Figura 4.13: Primeiras fases do desenvolvimento embrionário nos ouriços-do-mar (400x)
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Relatório em “V de Gowin” 2.1 — A dinâmica da concepção e as
primeiras fases do desenvolvimento embrionário

4. Fertilidade Humana                                                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

OBJECTOS/ ACONTECIMENTOS

PRINCÍPIOS

QUESTÕES CENTRAIS

CONCEITOS

RESULTADOS

JUÍZOS COGNITIVOS

LADO CONCEPTUAL LADO METODOLÓGICO

DINÂMICA DA CONCEPÇÃO E PRIMEIRAS FASES
DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO
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Cartão de Orientação para Ensinar 2.2 A — Desenvolvimento do
embrião (primeiros dois meses)

4. Fertilidade Humana                                                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

O primeiro mês
No fim do primeiro mês o embrião mede aproximadamente 5mm e formaram-se no disco
embrionário três camadas de células:

A ectoderme (camada mais externa) que irá originar o sistema nervoso, os órgãos sensoriais,
pêlo, unhas, criar dentes e as outras camadas de pele;
A mesoderme (camada média) a partir da qual se irão formar os sistemas muscular, circulatório,
reprodutor e excretor, o esqueleto e as camadas internas da pele;
A endoderme (camada mais interna) a partir do qual se desenvolvem os sistemas digestivo,
respiratório, glandular e órgãos como o fígado e o pâncreas.

Na 3ª semana depois da concepção aparecem dois sulcos no embrião que se dobram juntos e
formam o tubo neural, ao longo do eixo dorsal do embrião, que depois desenvolve o sistema
nervoso. Durante a terceira semana a cabeça e os vasos sanguíneos começam a formar-se. O
embrião tem aproximadamente 2mm de comprimento.

Por volta da 4ª semana (figura 4.14) começam a formar-se os órgãos do corpo — organogénese. O
coração desenvolve as suas quatro câmaras e começa a pulsar ritmicamente e a bombear o sangue
no embrião que mede aproximadamente 3-4 mm e pesa aproximadamente 0,02g. No fim do primeiro
mês (4ª semana) há o início do desenvolvimento das pernas e braços (ainda pequenos botões). A
boca, os olhos, os ouvidos e o nariz começam a formar-se. O cérebro e outras partes do sistema
nervoso também se começam a desenvolver. Primeiro desenvolvem-se a parte de cima dos braços e
das pernas e depois a parte de baixo. O embrião mede cerca de 4mm. Nesta altura, muitas mães
ainda não sabem que estão grávidas.

Figura 4.14: Embrião com 4 semanas (1 mês): tamanho real 4mm (A e B) e embrião entre a 4ª e a 5ª
semanas (figura 4.14 B )

Fonte de 4.14B e C: Masters, Johnson, Kolodny (1992). Human Sexuality. USA: Harper Collins Publishers, plate
2, Photo 5 e 6.

O segundo mês
A formação da forma — morfogénese — ocorre durante o segundo mês.
Entre a 6ª e 8ª semanas, formam-se as mãos e os pés, seguido dos dedos. A cabeça começa a
arredondar-se e os membros começam a alongar-se e separar-se. Os traços faciais tornam-se
visíveis. Completa-se o lábio superior e as narinas, embora ainda estejam fechadas, e o palato
superior ainda está incompleto. Os dentes primitivos desenvolvem-se a partir das lâminas dentais.
As orelhas externas e as pálpebras também se começam a desenvolver.

B C

Ao longo do sulco neural, já
aprofundado, há a formação
contínua de somitos

A

depressão óptica

A
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Na 7ª semana (figura 4.15 A e B) há a formação indiferenciada dos genitais externos e na 8 ª
semana (figura 4.15C) ocorre a distinção entre o ânus e os genitais e distinguem-se os testículos
ou os ovários. É durante este segundo mês que os impulsos nervosos começam a percorrer o
sistema nervoso. E no fim do mês começam a formar-se os rins do embrião que filtram o seu
sangue e o seu fígado produz eritrócitos. No fim deste segundo mês (8ª semana) considera-se que
o período de formação ou embrionário chegou ao fim. Ocorreu um aumento muito grande de
tamanho: de uma única célula de aproximadamente 0,14 mm de diâmetro o embrião passa a medir
cerca de 30 mm e pesa aproximadamente 0,9g. Durante o período fetal que se segue a ênfase está
mais no crescimento do que na diferenciação.

Figura 4.15: Embrião humano após 7 (figura 4.15 A e B) e 8 (figura 4.15C) semanas da
fertilização: durante as 7ª e 8ª semanas existe uma notável modificação na aparência
externa do embrião, pois, no início deste período o indivíduo ainda parece marcadamente
“embrionário”, enquanto no final a forma é definitivamente humana. Notar a mudança de
posição dos segmentos dos membros, face em maturação e perfil da cabeça com o
aparecimento do pescoço. O tamanho real no final da 8ª semana (2º mês) é 30mm.
Fonte da figura 4.15 A: Raven, Johnson (2002). Biology. New York: McGraw-Hill Higher Education.

B
A

C
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Transparências 2.2 A (anexo)

Figura 4.14: Embrião com 4 semanas (1 mês): tamanho real 4mm (A e B) e embrião entre a 4ª e a 5ª
semanas (figura B )

Fonte de 4.14 B e C: Masters, Johnson, Kolodny (1992). Human Sexuality. USA: Harper Collins Publishers, plate 2, Photo 5 e
6.

Figura 4.15: Embrião humano após 7 (figura A e B) e 8 (figura C) semanas da fertilização
Fonte da figura 4.15 A: Raven, Johnson (2002). Biology. New York: McGraw-Hill Higher Education.
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Cartão de Orientação para Ensinar 2.2 B — Fase do desenvolvimento
fetal (a partir da 9ª semana)

4. Fertilidade Humana                                                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

O terceiro mês
Quando começa o terceiro mês o embrião começa a chamar-se feto. Na 9ª semana (figura 4.16)
distinguem-se as unhas nos digitais, diferenciam-se os genitais masculinos ou os femininos externos,
desenvolvem-se as glândulas anexas no sistema reprodutor masculino e há o desenvolvimento do
cerebelo.

Figura 4.16: Feto humano com 9 semanas (figuras  A e B).
Fonte da figura 4.16 A: Masters, Johnson, Kolodny (1992). Human Sexuality. USA: Harper Collins Publishers, plate 2, Photo 7.

Na 10ª semana, dá-se a diferenciação das camadas internas e externas do olho, aumenta o cérebro
e completa-se a diferenciação dos genitais masculinos ou femininos externos e acelera-se o
crescimento do corpo e do peso do feto que passa a medir aproximadamente 45-50 mm.
Por volta da 10ª semana, no feto feminino aparecem os folículos que originarão os óvulos.
Aproximadamente na 9ª ou 10ª semana, o feto começa a reagir ao mundo exterior voltando-se na
direcção do estimulo externo. Por volta da 11º, 12ª semanas os ovários começam a formar-se.

No fim deste terceiro mês (figura 4.17 A e B) o feto flutua no líquido amniótico mede cerca de 76
mm, pesa 70g e têm os genitais externos quase completamente desenvolvidos porém ainda não é
possível reconhecer o sexo numa ecografia, embora possa começar a ser determinado entre o 3º
e 4º mês. O bebé já se movimenta mas ainda não é perceptível esse movimento. O feto é uma
miniatura humana, com os órgãos principais formados e os olhos também já se distinguem
claramente. A flexão da cabeça diminuiu muito e o pescoço torna-se proporcionalmente mais longo.
As pálpebras encontram-se, fundem-se e ficam unidas até ao 6º mês. As unhas aparecem nos dedos
e os membros superiores estão comparativamente acelerados no desenvolvimento. Nos próximos
dois trimestres ocorrerá a maturação dos órgãos e o crescimento geral.

A B
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Figura 4.17: Feto humano com 12 semanas (3 meses) (figuras  A e B).
Fonte da figura 4.17A: Raven, Johnson (2002). Biology. New York: McGraw-Hill Higher Education.

O quarto mês
Durante o 4º mês (figura 4.18 A e B), o primeiro mês do segundo semestre, ocorre o maior
crescimento do feto, que mede aproximadamente 150 mm e pesa cerca de 200g. Aparece a cobertura
de pêlos primários — o lanugo. A parte de baixo do corpo aumentou muito e a cabeça é agora um
terço do comprimento do corpo. Como no mês anterior, a cabeça e os membros ainda são
desproporcionalmente grandes e, embora o tronco e os membros comecem a aumentar a um ritmo
maior que no resto da vida uterina, a mesma desproporção acontece após o nascimento e em menor
grau durante toda a infância e a puberdade. A pele tem tendência a ficar rosada por causa dos vasos
sanguíneos na superfície da pele.

Figura 4.18: Feto humano com 4 meses (figuras A e B)
Fonte da figura 4.18 A: Raven, Johnson (2002). Biology. New York: McGraw-Hill Higher Education.
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O quinto mês
No final do 5º mês (figura 4.19) as glândulas sebáceas tornam-se activas e o sebo segregado
mistura-se com as células epidérmicas descamadas para formar uma cobertura caseosa para a pele,
o verniz caseoso — vernix caseoso — que protege a pele do líquido amniótico. Durante este mês a
mãe pode sentir os movimentos do feto e no fim do 2º semestre (6º mês) o feto move os seus
braços e pernas tão vigorosamente que a mãe sente os pontapés. No fim do 5º mês, metade do
período da gravidez, o feto mede cerca de 300mm e pesa cerca de 500g.

Figura 4.19: Feto humano com 5 meses (figuras A e B)
Fonte da figura 4.19 A: Masters, Johnson, Kolodny (1992). Human Sexuality. USA: Harper Collins Publishers, plate 4, Photo 12.

O sexto mês
Perto do fim do 6º mês (figura 4.20) a pele está coberta com uma fina penugem (o lanugo) que
escurece e a pele torna-se marcadamente enrugada, provavelmente devido a uma grande diferença
nos ritmos de crescimento dos tecidos cutâneos e subcutâneos. As pálpebras e os supercílios estão
agora bem desenvolvidos. O feto abre e fecha os olhos, chupa os polegares alternando entre
períodos de vigília e sono e é sensível à luz e aos sons. O verniz caseoso é mais abundante O feto
também dá cambalhotas que a mãe sente. Felizmente o cordão umbilical não parte ou enrola de
maneira perigosa. O feto mede cerca de 360 mm e pesa cerca de 1200g.

Figura 4.20: Feto humano com 6 meses.
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O sétimo mês
Durante o terceiro semestre (6º ao 9º mês), as camadas de gordura que se formam abaixo da pele
darão ao tom avermelhado do bebé um aspecto mais rosado e dão-lhe uma forma mais de bebé. O
pêlo da cabeça cresce e os pêlos dos cílios estão bem desenvolvidos. As pálpebras separam-se e a
membrana da pupila desaparece. Os sistemas de órgãos do feto continuam a amadurecer e a
crescer. O coração e os pulmões tornam o bebé capaz de viver fora do útero. O corpo torna-se mais
cheio e arredondado no contorno e a pele perde a sua aparência enrugada devido ao aumento da
deposição de gordura subcutânea. No final deste mês o feto é viável e pode desenvolver-se com
sucesso for a do útero da mãe se nascer prematuramente. Normalmente durante o 7º mês (figura
4.21) o feto volta-se para baixo no útero, por isso no parto sairá primeiro a cabeça, isto é, apresenta
uma posição cefálica. Alguns fetos não dão a volta durante este mês, por isso, se esses fetos
nascem prematuramente pode haver primeiro uma apresentação das nádegas ou dos ombros no
momento do parto, que o poderá complicar. O feto mede cerca de 40 cm e pesa aproximadamente
1700g.

Figura 4.21: Feto humano com 7 meses
Os oitavo e nono meses
No fim do 8º mês o feto mede cerca de 450 mm pesa cerca de 2,4 Kg. e no 9º mês mede cerca de
50 cm e pesa 3,5Kg. Durante o 8º e 9º mês a pele fica cada vez menos avermelhada, as rugas
começam a desaparecer e o feto começa a ganhar cerca de 230g por semana. As unhas atingem o
fim dos dedos e os movimentos do feto começam a ficar limitados, porque o feto cresceu e alargou e
está apertado dentro de um espaço pequeno no útero o que restringe os seus movimentos.
Durante o último mês de gravidez a mãe poderá andar preocupada por lhe parecer que o feto se
tornou menos activo, mas a maior parte das vezes esta mudança na actividade é normal. Os
nascimentos que ocorrerem no fim do 8º mês terão uma elevada taxa de sobrevivência.
Perto do fim do tempo (fim do 9º mês), entre a 38ª e 40ª semanas o nascimento torna-se iminente. A
fina penugem que recobria o corpo do feto, o lanugo, vai desaparecendo progressivamente, excepto
para os pêlos das pálpebras, os cílios e o cabelo. A sua pele torna-se mais rosada e o feto continua
coberto por uma substância serosa protectora, vernix caseoso, que é agora abundante. O formato do
corpo está a tornar-se mais infantil, mas, apesar das pernas estarem a crescer a um ritmo mais
acelerado o seu tamanho não igualou o dos braços na altura do nascimento. O tórax alarga em
relação à cabeça e a parede infra-umbilical do abdómen mostra um aumento relativo, de modo que o
umbigo se vai tornando cada vez mais central. Antes do nascimento o lanugo quase desapareceu, o
umbigo é central e os testículos, que começaram a sua descida no 7º mês, aproximam-se do escroto
e estão geralmente em posição escrotal. Os ovários ainda não estão na sua posição final no momento
do nascimento.
A extensão do período de gestação é de 9 meses, aproximadamente 270 dias. A apresentação mais
provável para o nascimento do bebé será a cefálica.
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Transparências 2.2 B (anexo)

Figura 4.16: Feto humano com 9 semanas (figuras A e B).
Fonte da figura 4.16 A: Masters, Johnson, Kolodny (1992). Human Sexuality. USA: Harper Collins Publishers, plate 2, Photo 7.

Figura 4.17: Feto humano com 12 semanas (3 meses) (figuras A e B)
Fonte da figura 4.17A: Raven, Johnson (2002). Biology. New York: McGraw-Hill Higher Education.
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Figura 4.18: Feto humano com 4 meses (figuras 3A e B)
Fonte da figura 4.18 A: Raven, Johnson (2002). Biology. New York: McGraw-Hill Higher Education.

Figura 4.19: Feto humano com 5 meses (figuras A e B)
Fonte da figura 4.19 A: Masters, Johnson, Kolodny (1992). Human Sexuality. USA: Harper Collins Publishers, plate 4,
Photo 12.
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Figura 4.20: Feto humano com 6 meses .                            Figura 4.21: Feto humano com 7 meses.

Figura 4.22: Desenvolvimento pré-natal
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Grupo de Estudo 2.3 — Nutrição e protecção pré-natal

4. Fertilidade Humana                                                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Debate

As membranas extra-embrionárias proporcionam ao embrião e depois ao
feto um ambiente protector dentro do útero da mãe (figura 4.23). Estas
membranas formam-se, no primeiro mês, a partir das células do embrião e
mais tarde tornam-se nas membranas fetais, que incluem o âmnio, o
cório, o saco vitelino e o alantóide. As células do embrião, como já foi
referido, formam uma massa interna de células que se irá tornar no corpo do embrião e uma camada
de células à sua volta, os trofoblastos. Os trofoblastos implantam-se no endométrio do útero e
tornam-se a membrana coriónica.
Durante a segunda semana depois da fertilização, o cório desenvolvido forma extensões, o cório
frondoso (ou placenta fetal). Estas extensões induzem o tecido do endométrio que envolvem a
mudar, tornando-se a decídula basilar (ou placenta maternal). O cório frondoso e a decídula basilar
formam a placenta. Dentro da placenta, o sangue da mãe e do feto estão muito próximos mas não se
misturam. O oxigénio difunde-se da mãe para o embrião e o dióxido de carbono do embrião para a
mãe. Além disso, esta circulação placentária também deixa passar os nutrientes para o feto ou
substâncias de excreção para a mãe. Certas substâncias como o álcool, as drogas e os antibióticos
atravessam a placenta.
Uma das hormonas libertadas pela placenta é a gonadotrofina coriónica humana (GCh). Esta
hormona é segregada pelos trofoblastos mesmo antes de se tornarem no cório e é a hormona
detectada nos testes de gravidez. A sua acção é idêntica à hormona luteínizante (LH), isto é,
mantém o corpo amarelo activo no ovário para que continue a segregar estrogénio e progesterona
para impedirem a ocorrência da menstruação e ovulações futuras.
Por volta da 10ª semana (3º mês) a segregação da GCh pela placenta diminui e, como consequência,
no ovário, o corpo amarelo começa a regredir. Todavia a menstruação não acontece porque a
placenta continua a produzir estrogénio e progesterona que excede a quantidade que normalmente é
segregada pelos ovários. As elevadas quantidades destas hormonas no sangue inibem a libertação de
LH e FSH para impedir a ovulação. Também ajudam a manter o útero preparado para a gravidez e o
parto e estimulam o desenvolvimento das glândulas mamárias na preparação da lactação.

Debate em subgrupo

Figura 4.23: Estrutura da
placenta: a placenta contém
o  cór io  f rondoso , a
componente fetal, e a
decídua bas i la r,  a
componente maternal. O
sangue fetal desoxigenado
das artérias umbilicais (a
azul) entra na placenta onde
recebe oxigénio e nutrientes
do sangue da mãe. O sangue
fetal oxigenado retorna ao
feto pela veia umbilical (a
vermelho).
Fonte: Raven, Johnson (2002).
Biology. New York: McGraw-Hill
Higher Education.
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Utiliza os dados anteriores para responderes às questões abaixo.
1 — Faz a legenda da figura 4.24.

Figura 4.24: Feto com 14 semanas
Fonte: Masters, Johnson, Kolodny (1992).
Human Sexuality. USA: Harper Collins
Publishers, plate 4, Photo 11.

2 — Utiliza os dados anteriores para identificares quais
das seguintes estruturas são referidas em cada uma das
afirmações abaixo.

Estrutura
A — Placenta     B — Cordão umbilical     C — Âmnio      D — Cório

Afirmações
1— O sangue do feto flui através de duas artérias umbilicais para a placenta e voltam da placenta para o
feto por uma veia. Esses vasos sanguíneos fazem parte de uma estrutura, que quando completamente
desenvolvida possui em média de 50cm de comprimento e de 1 a 2 cm de diâmetro, chamada:
2— Quando expelida no parto tem um contorno circular ou oval e pesa aproximadamente 500g. Os
nutrientes, o oxigénio e as substâncias químicas atravessam essa estrutura que se chama:
3— É um saco membranoso que envolve o embrião e o feto em desenvolvimento. O feto está suspenso
no seu interior no líquido amniótico que mantém a temperatura constante e serve para proteger o feto
de choques ou movimentos bruscos da mãe. O líquido amniótico aumenta até ao sexto e sétimo mês,
depois diminui um pouco. No final da gestação chega, geralmente, a 1litro. Este fluído constitui um meio
flutuante que suporta os tecidos delicados do embrião jovem e permite o movimento livre do feto durante
os últimos estágios da gestação. Também diminuiu o risco para o feto de danos provenientes do exterior.
Contém menos de 2% de sólidos, incluindo ureia, sais inorgânicos, uma pequena quantidade de proteínas
e frequentemente vestígios de açúcares. Nos estágios iniciais assemelha-se ao plasma sanguíneo e,
provavelmente, é na sua maior parte, formado pelo transporte através da membrana amniótica, mas à
medida que a gestação avança torna-se progressivamente mais diluído, parcialmente pela adição de
urina fetal. Existe uma troca rápida entre o líquido amniótico e a circulação materna e fetal, provavelmente
via placenta e rins do feto. A esse saco que contém o líquido amniótico chama-se:
4— À estrutura que perto do fim da gravidez atinge um diâmetro de cerca de 20 cm e contém dois
conjuntos de vasos sanguíneos: artérias e veias, chama-se:
5— É um saco em tecido que envolve a placenta dentro do útero. Chama-se:
6— A circulação do feto ocorre dentro do feto e na parte interna de uma estrutura chamada:
7— A circulação da mãe flui na parede do útero (endométrio) e no lado uterino de uma estrutura
chamada:
8— A linha da vida entre a mãe e o feto é formada pelas seguintes estruturas:
9— Uma função importante dessa estrutura é manter o sistema sanguíneo da mãe e da criança
separados um do outro. No entanto, essa estrutura é permeável, isto é, durante a gravidez, apesar de
permitir que os nutrientes e as substâncias de excreção passem entre a mãe e a criança, essa estrutura
ajuda a manter as bactérias afastadas do feto e permite que os anticorpos (que atacam as bactérias)
atravessem para o feto. Estes anticorpos tornam o bebé imune às doenças a que a mãe está imune,
durante seis meses depois do nascimento. A essa estrutura chama-se:
10— Quando o embrião se desenvolve, essa estrutura secreta a hormona Gonodotrofina Coriónica
Humana (GCH), que é detectável nos testes sanguíneos 8 dias depois da fertilização, justamente quando
os blastocistos se estão a implantar, por isso, a sua presença confirma a gravidez. Esta hormona atinge o
seu máximo 7 semanas após a fertilização e o mínimo às 16 semanas. A sua função é manter o corpo
amarelo do ovário vivo para que possa continuar a segregar estrogénio e progesterona que mantêm o
desenvolvimento do endométrio, para que, por sua vez, possa alimentar o embrião no  início.
Aproximadamente às onze semanas, essa estrutura secreta por si própria progesterona e estrogénio
suficiente para manter a gravidez, e o corpo amarelo morre. Estamos a falar de uma estrutura chamada:
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Transparências 2.3 (anexo)

Figura 4.23: Estrutura da placenta: a placenta contem o cório frondoso, a componente fetal, e a decídua
basilar, a componente maternal. O sangue fetal desoxigenado das artérias umbilicais (a azul) entra na placenta
onde recebe oxigénio e nutrientes do sangue da mãe. O sangue fetal oxigenado retorna ao feto pela veia
umbilical (a vermelho).
Fonte: Raven, Johnson (2002). Biology. New York: McGraw-Hill Higher Education.

Figura 4.24: Feto com 14 semanas
Fonte: Masters, Johnson, Kolodny (1992). Human Sexuality. USA: Harper Collins Publishers, plate 4, Photo 11.
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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

4. Fertilidade Humana                                                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Os factores ambientais que afectam o desenvolvimento pré-natal incluem a dieta da mãe, as doenças
e anomalias da mãe e as drogas. Às anomalias congénitas provocadas por estes factores chamam-se
teratogénios e aos agentes e influências ambientais que as provocam agentes teratológicos. A
identificação dos teratogénios humanos, que começou com a demonstração dos efeitos do vírus da
rubéola, acabou por incluir outras infecções maternas virais e bacterianas.  Além disso, a
multiplicação das drogas para fins tais como o aborto (aminopterina) e a sedação (talidomida),
algumas das quais provaram ser tragicamente teratogénicas, levou a uma pesquisa teratológica muito
concentrada sobre drogas. Paralelamente, ocorreu o reconhecimento do condicionamento genético
de uma lista crescente de anormalidades, incluindo aberrações metabólicas. Estas duas áreas
permaneceram como os dois maiores campos da teratologia actual: o farmacológico e o genético.
O condicionamento genético das anomalias congénitas, se estruturais, metabólicas ou
comportamentais, foi um grande tópico de pesquisa. De acordo com McKusick (1986 citado por
Williams, Warwick, Dyson, Bannister, 1995) ocorrem aproximadamente 2000 defeitos na espécie
humana que se sabe terem, ou presume-se terem um fundo genético. Destes, 1700 são
provavelmente autossómicos e 150 ligados ao sexo. Um exemplo relativamente comum  de uma
anomalia genética autossómica é o síndrome de Down (mongolismo) e de uma ligada ao sexo é a
hemofilia.
Embora a causa exacta da grande maioria das malformações congénitas humanas seja incerta, o
papel dos factores genético e ambiental (incluindo as drogas teratogénicas) não pode ser posto em
dúvida. Quando surge uma anomalia no feto e se fazem estudos familiares adequados, existe
frequentemente uma indicação de mecanismo genético. No entanto, uma frequência elevada de
determinadas anomalias pode estar associada com a condição sócio-económica, as condições
climáticas ou geográficas e a idade da mãe.
Os estudos genéticos sobre as anomalias congénitas são de muito valor para se poder fazer
aconselhamento genético e, também, para se poderem prevenir.

Durante o último trimestre de gravidez o feto ganha peso rapidamente. Nesta fase, a má nutrição da
mãe está relacionada com o baixo peso ao nascer e com o aumento de mortalidade no primeiro ano
de vida. As mulheres bem nutridas têm mais probabilidade de terem bebés com o comprimento
normal ou acima da média e com menos probabilidades das crianças desenvolverem constipações ou
doenças respiratórias mais graves. A noção de que uma mulher grávida tem que comer por dois é
uma concepção errada. Não é a quantidade mas a qualidade da alimentação que é determinante. Se
até à gravidez a alimentação da mulher foi equilibrada, poucas serão as alterações a introduzir. No
entanto, se esse não for o caso, é a altura ideal para mudar alguns hábitos, pois a sua alimentação
reveste-se de uma importância fundamental no desenvolvimento saudável do bebé.
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1 — A alimentação deve incluir alimentos variados, frescos e ligeiros das seguintes categorias:

Hidratos de carbono — pão, arroz, milho, massas, flocos de aveia, batata

Figura 4.25: Hidratos de carbono — pão, arroz, milho, massas, flocos de aveia, batata

São a base fundamental das refeições, pois saciam a fome sem fornecer demasiada energia, contêm
outros nutrientes importantes e não são caros. Além dos hidratos de carbono fornecem proteínas
vegetais, fibras, vitaminas e sais minerais. Cerca de metade das calorias deverão ser ingeridas sob a
forma destes alimentos. Também faz parte deste grupo a farinha e o açúcar, mas estes deverão ser
consumidos em pequenas quantidades, porque para além da energia quase não fornecem outros
nutrientes.
Assim, a grávida deve incluir na sua dieta diária pão integral, batatas assadas com casca, massas,
arroz integral e mistura de cereais para o pequeno almoço que contenham flocos de trigo ou aveia e
frutos secos.

Lacticínios — leite, queijo, iogurtes, queijo fresco e natas

Figura 4.26: Leite, queijo, iogurtes, queijo fresco e natas

Estes alimentos são ricos em vitamina B2 e fornecem importantes quantidades de ferro e cálcio que
são muito úteis para o desenvolvimento saudável do bebé. A grávida deve beber todos dos dias meio
litro de leite e comer iogurtes e queijo.
O ferro é um mineral que facilita a oxigenação de todos os tecidos do organismo, incluindo os do
bebé. O ferro é um componente importante da hemoglobina, que é o constituinte dos glóbulos
vermelhos do sangue que transporta o oxigénio a todas as células do corpo e, durante a gravidez,
também ao feto. A necessidade de ferro diária de mulheres não grávidas, com idades entre os 11 e os
49 anos é de cerca de 15 mg. Para mulheres grávidas a necessidade passa a ser de 30 mg. Boas
fontes de ferro são a carne de vaca e de porco, os ovos, as sardinhas, as cenouras, os legumes de
folha verde, a fruta as nozes, os damascos secos e algumas especiarias, como por exemplo, o caril. O
ferro é mais facilmente absorvido pelo corpo se ao mesmo tempo forem consumidos alimentos ricos
em vitamina C. A falta de ferro conduz a uma anemia que causa fadiga, palidez e dificuldades
respiratórias.
O cálcio também é imprescindível para a grávida, pois a boa saúde dos seus dentes e ossos e dos do
seu bebé dependem dele. O leite e os cereais são boas fontes destes minerais.
O zinco é um mineral importante para o desenvolvimento do cérebro, do sistema nervoso e dos ossos
do bebé. O zinco está presente no pão integral, nos ovos, nas nozes, no queijo curado, na carne, no
peixe e na levedura.
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Carne peixe e outros alimentos proteicos

Figura 4.27: Carne peixe e outros alimentos proteicos

O peixe, a carne (o mais possível aves ou carne de vaca e de porco magra), os ovos, as nozes e as
leguminosas (como a soja), fornecem proteínas de grande valor nutritivo, magnésio e ferro. Os ovos e
a carne deverão ser consumidos duas a três vezes por semana e o peixe (que fornece iodo para o
bom funcionamento da tiróide) deverá ser ingerido pelo menos uma vez por semana. A carne,
sobretudo a de porco é rica em vitamina B1.

Durante a gravidez e o aleitamento a mulher ainda precisa mais de ingerir proteínas. Também não
deve comer carne crua ou mal passada, porque pode conter toxoplasmose que poderá ter um
efeito negativo sobre o bebé. As vísceras dos animais não deverão ser ingeridas pois estão
desaconselhadas pelas doenças associadas aos animais, embora o fígado contenha muito ferro e
vitamina A.
As proteínas são fundamentais para uma alimentação saudável durante a gravidez. Para além de
necessárias ao crescimento e reparação e renovação dos tecidos do corpo da mãe são essenciais
para o desenvolvimento correcto dos ossos, músculos e tecidos do feto.

As mulheres necessitam em geral de 36g por dia de proteínas e as grávidas 42g. Durante a
amamentação precisam de ingerir mais 11g diárias de proteínas: 100g de carne contêm mais ou
menos 72g de proteínas; 6 decilitros de leite ou um ovo 6g; 100g de peixe 20g; 120g de feijão 6 a 9 g
de proteínas.

Toxoplasmose ou doença dos gatos

O agente etiológico é o Toxoplasma gondii, um protozoário intracelular que pertencente à família Sarcocystidae,
da classe Sporozoa. Os hospedeiros definitivos do Toxoplasma gondii são os gatos e outros felídeos. Os
hospedeiros intermediários são os homens e mamíferos não felinos. O homem adquire a infecção por três vias:
a) a ingestão de oocistos provenientes do solo, areia, latas de lixo contaminados com fezes de gatos infectados;
b) a ingestão de carne crua e mal cozida infectada com cistos, especialmente carne de porco e carneiro; c) a
infecção transplacentária, ocorrendo em 40% dos fetos de mães que adquiriram a infecção durante a gravidez. O
período de incubação é de 10 a 23 dias, quando a fonte é a ingestão de carne e de 5 a 20 dias quando se
relaciona com o contacto com animais. Não se transmite directamente de uma pessoa a outra, com excepção
das infecções intra-uterinas. Os oocistos expulsos pelos felídeos esporulam e tornam-se infectantes depois de
um a cinco dias, e podem conservar esta condição durante um ano.
As medidas de controle são as seguintes: evitar o uso de produtos animais crus ou mal cozidos (caprinos e
bovinos); eliminar as fezes dos gatos infectados em lixo seguro; proteger as caixas de areia, para que os gatos
não utilizem; lavar as mãos após manipular carne crua ou terra contaminada; evitar contactos de grávidas com
gatos.

Outras fontes:
http://www.pdamed.com.br/doeinfpar/pdamed_0001_0068.php
http://www.anclivepa-sp.org.br/rev-7-29-02.htm
http://www.drgate.com.br/artigos/infectologia/toxoplasmose.php
http://www.lpda.pt/02companhia/saude_publica.htm
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Fruta e legumes

Figura 4.28:Fruta e legumes na gravidez

Os legumes cozidos, as saladas e a fruta fornecem muitas vitaminas e fibras e os legumes de folha
verde, como a alface, as couves, as nabiças, etc. são particularmente ricos em ácido fólico (uma das
vitaminas B). A fruta e os legumes ricos em vitamina C, tais como as laranjas, promove a absorção de
ferro. As frutas e os legumes, tal como os cereais, possuem fibras que são muito importantes para a
digestão e previnem as hemorróidas. No entanto, não devem ser ingeridas em quantidade excessiva
porque poderão causar prisão de ventre e impedir a absorção de ferro e cálcio.
As vitaminas, que são muito importantes na gravidez, também se encontram preferencialmente na
fruta e nos legumes. A vitamina C, presente na laranja, limão, tomate e morangos, contribui para uma
fácil absorção de ferro. Outra vitamina importante é o ácido fólico, vitamina do complexo B, que
contribui para o desenvolvimento do bebé, especialmente durante as primeiras 12 semanas, enquanto
a formação do corpo e órgãos do bebé está a decorrer. Durante a gravidez o consumo de ácido fólico
deverá ser duplicado. Boas fontes de ácido fólico são os brócolos, a couve-de-bruxelas, a couve-flor, o
feijão verde, as ervilhas, as batatas, os espinafres, as laranjas, as toranjas, as bananas, o pão, o arroz
integral, o leite, o tomate, a alface, a cenoura, os ovos as nozes e o peixe.
A grávida deve combinar nas suas refeições carne, legumes e um copo de sumo de fruta. É muito
importante lavar bem a fruta e os legumes antes de os consumir.

Espinha bífida e anencefalia
A carência de ácido fólico durante a gravidez pode levar um bebé a nascer com algum tipo de defeito na  espinha
dorsal ou no cérebro. Esses bebés sofrem paralisia ou morrem como consequência de graves defeitos
congénitos na espinha dorsal (espinha bífida) ou no cérebro (anencefalia). Entre 50 e 75 por cento destes casos
poderiam ter-se evitado se a mãe tivesse consumido ácido fólico suficiente antes e até um pouco depois de ficar
grávida.
No caso da anencefalia, os bebés morrem antes do nascimento ou pouco depois. No caso da espinha bífida, os
efeitos na pessoa afectada variam dependendo da gravidade. Em geral, os bebés com espinha bífida têm
problemas de aprendizagem e necessitam de algum tipo de ajuda para as ultrapassar.
Outras fontes:
http://www.cdc.gov/ncbddd/folicacid/spanish/
www.entreamigos.com.br/textos/deffis/espbifi.htm
http://www.ultrasom3d.com/Materias/Espinha_Bifida/espinha_bifida.html
http://bebe.sapo.pt/Xz613/524186.html

Gorduras
Deve preferir-se sempre as gorduras
insaturadas como o azeite e o óleo de soja e
de girassol. Por outro lado deve usar-se
pouca manteiga. Os alimentos ricos em
gorduras saturadas deverão ser evitados.
As carnes também têm gorduras. As
gorduras funcionam como energia de
reserva para o organismo, o que é
fundamental durante a gravidez. As gorduras também são uma fonte de vitaminas e têm uma função
importante na formação das estruturas celulares. As gorduras são uma fonte de energia concentrada,
que ajudam a absorver as vitaminas A,D,E e K. As gorduras apresentam-se sob a forma de gorduras
saturadas (por exemplo, na carne e na manteiga) e gorduras insaturadas (na maior parte dos peixes,
em certas margarinas e óleos vegetais e no azeite).
As gorduras devem ser ingeridas com muito cuidado pela grávidas, de forma a não criarem
complicações como o excesso de peso. As grávidas têm que ter especial cuidado com salsichas,
empadas e outros, porque contêm um elevado teor de gorduras saturadas. Deve optar-se por frango
ou peru e retirar-lhes a pele.

MANTEIGA

AZEITE

OLEO
VEGETAL

Figura 4.29: Gorduras na gravidez
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2 — Riscos do chá, café e chocolate para o bebé

Figura 4.30: Riscos do chá, café e chocolate para o bebé

As infusões de plantas secas poderão conter substâncias nocivas. O chá, o café e o chocolate contêm
cafeína que é inofensiva em quantidades reduzidas, mas não se sabe a partir de que limite pode
atravessar a placenta e ser prejudicial para o bebé. Alguns estudos demonstram que a mães que
amamentam e que consomem muita cafeína tendem a ter filhos mais irrequietos.

3 — Riscos do álcool para o bebé

Figura 4.31: Riscos do álcool para o bebé

O álcool atravessa a placenta para a circulação sanguínea do bebé e atinge o seu cérebro, que é
muito mais vulnerável por ainda estar em formação. Vários estudos demonstram que os bebés de
mães que consomem muito álcool nascem com uma série de deficiências físicas e intelectuais,
genericamente conhecidas como síndrome alcoólico fetal (SAF). Os sintomas do SAF incluem
atraso no desenvolvimento e traços fisionómicos característicos, tais como, desenvolvimento
insuficiente do maxilar superior, lábios finos, nariz achatado e olhos muito afastados, geralmente são
mais pequenas que a média e têm cérebros também mais pequenos que a média. Podem ser
mentalmente atrasados, ter falta de coordenação, ter os membros deformados e problemas cardíacos.
Tendem a mamar menos que os outros bebés e a crescer menos que eles. O período crítico para o
desenvolvimento dos traços faciais associados ao SAF parece ser a terceira e quarta semanas do
desenvolvimento pré-natal, quando a cabeça começa a tomar forma.
Como não é conhecida qual a quantidade de álcool que se torna prejudicial para o bebé é
aconselhado que as grávidas se abstenham totalmente do consumo de álcool.

4 — Alimentação vegetariana
Uma alimentação sem leite nem ovos pode conduzir a uma deficiência de cálcio e vitamina B12, por
isso se a grávida for vegetariana deve discutir com o seu médico ou nutricionista o seu plano de
alimentação. Mais ainda do que as outras grávidas, uma vegetariana deve preparar os legumes com
pouca água para manter intacto o seu teor de vitaminas e sais minerais. As ervas aromáticas são
também uma fonte de vitaminas e permitem reduzir o consumo de sal.

5 — Mães adolescentes
As mães adolescentes ainda estão em fase de crescimento, por isso, as suas necessidades
alimentares são maiores que nas mulheres adultas. Precisam ingerir mais cálcio e proteínas e ferro,
pois o risco de anemia é mais elevado. Muitas vezes necessitam de um suplemento de ferro.

Outras fontes:

http://www.viverbem.fmb.unesp.br/docs/S%EDndromeAlco%F3licoFetalsite.
doc
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=PT&Expert=1915
http://www.einstein.br/biblioteca/artigos/149.pdf
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Transparências 2.4 A (anexo)

1— Alimentação da grávida

Figura 4.25: Hidratos de carbono — pão, arroz, milho, massas, flocos de aveia, batata

Figura 4.26: Leite, queijo, iogurtes, queijo fresco e natas

Figura 4.27: Carne peixe e outros alimentos proteicos
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Toxoplasmose ou doença dos gatos

Outras fontes:
http://www.pdamed.com.br/doeinfpar/pdamed_0001_0068.php

http://www.anclivepa-sp.org.br/rev-7-29-02.htm
http://www.drgate.com.br/artigos/infectologia/toxoplasmose.php

http://www.lpda.pt/02companhia/saude_publica.htm

Figura 4.28:Fruta e legumes na gravidez

Espinha bífida e anencefalia

Outras fontes:
http://www.cdc.gov/ncbddd/folicacid/spanish/
www.entreamigos.com.br/textos/deffis/espbifi.htm
http://www.ultrasom3d.com/Materias/Espinha_Bifida/espinha_bifida.html
http://bebe.sapo.pt/Xz613/524186.html
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2 — Riscos do chá, café e chocolate para o bebé

Figura 4.30: Riscos do chá, café e chocolate para o bebé

3 — Riscos do álcool para o bebé

Figura 4.31: Riscos do álcool para o bebé

4 — Alimentação vegetariana

5 — Mães adolescentes

MANTEIGA

AZEITE

OLEO
VEGETAL

Figura 4.29: Gorduras na gravidez

Outras fontes:

http://www.viverbem.fmb.unesp.br/docs/S%EDndromeAlco%F3li
coFetalsite.doc
http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/OC_Exp.php?Lng=PT&Expert=1915
http://www.einstein.br/biblioteca/artigos/149.pdf
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Cartão de Orientação para a Mesa Redonda 2.4 B — Influências
ambientais no desenvolvimento do bebé: Outras influências ambientais
como o tabaco, medicamentos e drogas ilegais tomados pela mãe (pai)
4. Fertilidade Humana                                                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Riscos do tabaco para o bebé

Figura 4.32: Riscos do tabaco para o bebé

Os efeitos do tabaco sobre a saúde são amplamente conhecidos. Também existem provas
concludentes que o consumo de tabaco antes, durante e após o nascimento pode ser prejudicial para
o bebé. O monóxido de carbono e a nicotina passam do sangue da mãe para o do feto, o que implica
uma redução na quantidade de oxigénio disponível para o embrião ou o feto.
A mãe fumar durante a gravidez está relacionado com os seguintes efeitos no bebé: atraso mental,
dificuldades de aprendizagem e vários problemas comportamentais na infância, baixo peso à
nascença (os filhos de mães fumadoras pesam em média menos 200g do que os outros bebés e são
em média 2 cm mais pequenos), aborto, nascimento prematuro ou parto de nado-morto, morte súbita
do bebé.
Os riscos após o nascimento incluem também sofrerem mais frequentemente de asma, doenças das
vias respiratórias, dos ouvidos, nariz e garganta do que os filhos dos não fumadores. O tabaco
diminuiu a produção de leite e o período de aleitamento.

O fumo passivo também deve evitar-se, pois está comprovado que aumenta o número de infecções
respiratórias e parece que existe uma correlação entre o tabaco e a taxa de morte súbita. Se a mãe
não conseguir evitar fumar durante o período de aleitamento, deve fumar depois do bebé mamar e
nunca na sua presença. A grávida deve deixar de fumar e encorajar o seu parceiro a fazer o mesmo
ou, pelo menos, a não fumar na sua presença para que após o nascimento o bebé não se venha
também a tornar um fumador passivo. Se não conseguirem deixar de fumar devem, pelo menos,
tentar reduzir o máximo possível.

Outras fontes:
http://vivasemtabaco.no.sapo.pt
http://www.babysitio.com/bebe/lactancia_tabaco.php
http://www.babysitio.com/embarazo/salud_prenatal_tabaco.php
http://saude.sapo.pt/gkBG/109993.html
http://mujer.terra.es/muj/padres/elbebe/consultorio/portada.cfm?pag=52&ID_consulta=3609
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Riscos para o bebé de medicamentos tomados pela mãe (e pai)

Alguns medicamentos podem prejudicar o desenvolvimento ou provocar malformações no embrião,
sobretudo, quando tomados nos primeiros meses da gravidez. Algumas substâncias de venda livre,
sem prescrição médica, como a aspirina, têm sido relacionadas com anomalias no feto. O uso de
algumas drogas pelo pai também levanta dúvidas sobre os perigos para o feto, não se sabe, por
exemplo, se as drogas podem alterar o material genético do esperma do pai. O uso de algumas
drogas para quem está em contacto com uma mulher grávida pode ser perigoso para o feto, como por
exemplo, a exposição ao fumo do tabaco ou da marijuana.
Alguns medicamentos muito usados podem ser perigosos para o feto. Os “Bebés da talidomida”, na
década 60, são um exemplo disso. A talidomida era vendida na Alemanha e em Inglaterra, sem ser
necessário receita médica, às mulheres grávidas para tratamento da insónia e náuseas. Nos Estados
Unidos os médicos receitaram esse medicamento às grávidas. Vários anos após a sua introdução,
nasceram aproximadamente 8000 bebés deformados de mães que usaram esse medicamento
durante a sua gravidez. Os bebés nasceram só com metade dos braços ou pernas ou mesmo sem
eles.

A talidomida foi um exemplo dramático  dos períodos
críticos de vulnerabilidade a certos teratogénios. O
desenvolvimento rápido das extremidades ocorre durante
o último mês do desenvolvimento embrionário. Os bebés
das mães que tomaram esse medicamento durante essa
fase nasceram com essas deformações.
Algumas hormonas têm sido usadas às vezes em
mulheres com risco de abortar para manter as suas
gravidezes. A “progestin”, que é semelhante em
composição às hormonas sexuais masculinas, quando
tomada na altura em que se diferenciam os órgão sexuais
pode masculinizar os órgãos sexuais externos dos
embriões femininos (cromossomicamente XX) e quando
tomada durante o primeiro trimestre também tem sido
associada ao aumento dos níveis de comportamentos
agressivos durante a infância. Por outro lado, a
“diethylstilbestrol (DES)”, um poderoso estrogénio, foi
dado a muitas mulheres com risco de aborto espontâneo
para manter a sua gravidez entre 1940 e 1960. Esta
hormona foi suspeita de provocar cancro cervical e
testicular em algumas crianças filhas das grávidas que a
usaram e quando, por sua vez, foram mães tinham mais
probabilidade de ter abortos espontâneos e partos
prematuros do que as outras mulheres. Os rapazes das
mães que tomaram DES tinham elevadas probabilidades
de serem inférteis.

As próprias utilizadoras de DES parecem ter alto risco de alguns problemas médicos sérios, tal como
cancro de seio (Rathus, Nevid, Rathus1993).
Também foi receitado a muitas mulheres grávidas complexos multivitamínicos para promover a sua
saúde e ter uma gravidez saudável, mas, altas doses de vitaminas A, B6, D e K têm sido associadas a
defeitos nos recém-nascidos. A vitamina A é associada ao palato fendido e a defeitos nos olhos e a
vitamina D ao atraso mental.
Os tranquilizantes, tais como o valium, podem facilmente atravessar a placenta e suspeita-se que
causa defeitos no feto tais como “lábios de lebre”.
Alguns medicamentos muito usados, tal como a aspirina, podem ser perigosos para o feto. A auto-
medicação, especialmente na grávida, não deve ser feita. O obstetra é que deve dizer quais são os
medicamentos que não afectam o embrião ou o feto.
Outras fontes:
http://www.oei.org.co/sii/entrega14/art08.htm
http://www.saudevidaonline.com.br/corre_7p.htm   |   http://www.drwebsa.com.ar/smiba/med_interna/vol_02/02_04.htm

Figura 4.33: Riscos para o bebé de
medicamentos tomados pela mãe (e pai)
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Riscos para o bebé de drogas ilegais tomados pela mãe (e pai)

Os narcóticos, tais como a heroína e a metadona podem
atravessar a placenta. Os narcóticos são altamente aditivos e
parece que os fetos de mães que os usam regularmente durante
as suas gravidezes podem-lhes ficar adictos dentro do útero.
Esses bebés ao nascer podem sofrer um afastamento e mostrar
tensão muscular e agitação. As mulheres que usam narcóticos
são aconselhadas a avisar os seus obstetras para que sejam
tomadas medidas para ajudar as crianças antes e depois do
parto.
O uso de drogas alucinogénias como a marijuana e o LSD
durante a gravidez têm sido associadas a alterações
cromossómicas no feto. O ingrediente activo da marijuana e o
LSD atravessam rapidamente a placenta. O uso de marijuana
pode levar a diminuir a produção de androgénios nos fetos
masculinos, o que pode interferir com o processo de
diferenciação sexual. As investigações mostram que as crianças
dos infantários cujas mães usaram marijuana durante a sua
gravidez sofrem de mais problemas neurológicos e visuais que as
outras crianças (Friede, 1986 citado por Rathus, Nevid, Rathus,
1993).

Figura 4.34: Riscos para o bebé de drogas ilegais tomados pela mãe (e pai)

Outras fontes:
http://www.acessa.com/viver/arquivo/psique/2004/07/19-gravidez/
http://www.santadelia.com.br/gravidez.html
http://www.adolescente.psc.br/adolescente/index.htm
http://www.pclq.usp.br/autocontrole/depressoras.htm
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Transparências 2.4 B (anexo)

1— Riscos do tabaco para o bebé

Figura 4.32: Riscos do tabaco para o bebé

Outras fontes:
http://vivasemtabaco.no.sapo.pt
http://www.babysitio.com/bebe/lactancia_tabaco.php
http://www.babysitio.com/embarazo/salud_prenatal_tabaco.php
http://saude.sapo.pt/gkBG/109993.html
http://mujer.terra.es/muj/padres/elbebe/consultorio/portada.cfm?pag=52&ID_consulta=3609

2— Riscos para o bebé de medicamentos tomados pela mãe (e pai)

Outras fontes:

http://www.oei.org.co/sii/entrega14/art08.htm
http://www.saudevidaonline.com.br/corre_7p.htm
http://www.drwebsa.com.ar/smiba/med_interna/vol_02/02_04.htm

Figura 4.33: Riscos para o bebé de medicamentos tomados pela mãe (e pai)
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3— Riscos para o bebé de drogas ilegais tomados pela mãe (e pai)

Figura 4.34: Riscos para o bebé de drogas ilegais tomados pela mãe (e pai)

Outras fontes:
http://www.acessa.com/viver/arquivo/psique/2004/07/19-gravidez/
http://www.santadelia.com.br/gravidez.html
http://www.adolescente.psc.br/adolescente/index.htm
http://www.pclq.usp.br/autocontrole/depressoras.htm
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Cartão de Orientação para a Mesa Redonda 2.4 C — Influências
ambientais no desenvolvimento do bebé: Doenças da mãe e outras
complicações que poderão ocorrer no decurso da gravidez
4. Fertilidade Humana                                                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

1 — Rubéola
A rubéola é uma doença provocada por um vírus. Nós somos os únicos hospedeiros deste vírus que é
transmitido através das vias respiratórias. Esta doença é contagiosa na semana que precede o
exantema e na semana que se lhe segue. Caracteriza-se por ser normalmente benigna nas crianças
que, geralmente, apresentam febrícula, tosse ligeira, conjuntivite discreta e congestão nasal. Cerca de
11 a 13 dias depois da infecção surge um exantema de cor rosa pálido, com início na face, e que ao
fim do 1º dia se estende a todo o corpo desaparecendo ao fim de 3 dias, nos casos típicos.

Quando a doença ocorre na mulher grávida não imunizada tem
efeitos teratogénicos (conduz a malformações) para o feto
(rubéola congénita) sendo o risco maior nas primeiras 8
semanas de gestação.
A mulher que contrai rubéola, durante o 1º ou 2º mês da
gravidez, quando ocorre rapidamente maior parte da
diferenciação dos órgãos, pode dar à luz uma criança surda,
com atraso mental, com doenças de coração ou com cataratas.
O risco desses defeitos diminui com o progresso da gravidez.
A maior parte das mulheres tiveram rubéola quando eram
crianças e adquiriram imunidade. As mulheres que não sabem
se já a tiveram devem fazer o teste e se não estão imunes
devem ser vacinadas antes de engravidar. A vacinação
durante a gravidez é considerada de risco, porque a vacina
causa uma sintomatologia da doença muito leve que pode
prejudicar o embrião ou o feto. Aumentar a consciência sobre
os perigos da rubéola durante a gravidez e sobre os efeitos
preventivos da vacinação tem levado a uma grande diminuição
do número de crianças que nascem com defeitos por causa da
rubéola.

Figura 4.35: Rubéola maternal

Outras fontes:
http://kidshealth.org/parent/infections/bacterial_viral/measles.html
http://pediatria.planetaclix.pt/IndiceFram.htm
http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?372
http://www.e-familynet.com/pages.php/PT/000/rubella.htm

2 — Sífilis maternal
A sífilis congénita é uma infecção causada pela passagem
do Treponema pallidum da mãe infectada para o feto. Esta
infecção pode ocorrer em qualquer fase da gestação.
Quando a mulher adquire sífilis durante a gravidez pode
ocorrer aborto espontâneo, morte fetal, o bebé nascer
prematuramente ou ser passada para a criança na forma de
sífilis congénita. A sífilis congénita pode danificar a visão e
audição, danificar o fígado ou deformar os ossos e os dentes
do feto.
Testes de rotina ao sangue precocemente na gravidez
podem diagnosticar a sífilis e outros problemas.

Figura 4.36: Sífilis maternal
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Acreditava-se que a bactéria que causa a sífilis não podia atravessar a placenta nos primeiros meses
de gravidez e que, por isso, o feto provavelmente não contrairia a sífilis se uma mãe infectada fosse
tratada com sucesso com antibióticos antes do 4º mês de gravidez. Entretanto, já se constatou a
presença de Treponema pallidum em dois fetos de 9 a 10 semanas de gestação.

Outras fontes:
http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=3872
http://www.aids.gov.br/assistencia/mandst99/man_sifilis_congenita.htm
http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/sifilis/prevenao.htm
http://www.fmt.am.gov.br/areas/dst/sifilis.htm

3 — Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA)

Figura 4.37: Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH)

O síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) é uma doença de transmissão sexual que destrói os
glóbulos brancos do sangue, que fazem parte do sistema imunitário, tornando o organismo vulnerável
a várias “doenças oportunistas”, com as quais o sistema imunitário saudável consegue lidar e eliminar,
tais como, doenças respiratórias e alguns tipos de cancro. O vírus da imunodeficiência humana (VIH)
que causa a SIDA pode ser transmitido através da placenta e infectar o feto no útero. O VIH também
é transmitido ao bebé na amamentação. As crianças de mães infectadas também podem contrair o
vírus durante o parto, porque há uma ruptura normal de vasos sanguíneos, quer no bebé quer na
mãe, que permite ao vírus ser transmitido através do sangue.
No recém-nascido cuja mãe é seropositiva, a seropositividade do bebé é habitual nos primeiros meses
de vida, devido à passagem de anticorpos maternos através da placenta. Isto não significa
necessariamente que a criança esteja infectada pelo vírus. Estima-se que em Portugal das crianças
filhas de mães seropositivas, aproximadamente 17% nascem seropositivas. Os recém-nascidos que
não estão infectados pelo vírus tornam-se seronegativos ao fim de alguns meses, enquanto as
crianças infectadas permanecem seropositivas.

Outras fontes:
http://www.maclearinghouse.com/PDFs/HIV_AIDS/HIV_Pregnancy_Portuguese.pdf
http://www.bionetonline.org/portugues/Content/hiv_cont3.htm
 http://www.suchtundaids.bag.admin.ch/imperia/md/content/aids/wasbedeutethiv_aids/36.pdf
http://www.aidsmap.com/pt/docs/574CF8C7-FBAB-4F51-B6C1-5B0014F63EF2.asp
http://www.bionetonline.org/portugues/Content/hiv_eth.htm
http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=135
http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=1375
http://www.aidscongress.net/article.php?id_comunicacao=214
http://www.mulherportuguesa.com/content/view/4550/55/

83% seronegativos 17% seropositivos
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4 — Toxemia
A toxemia é caracterizada pela alta pressão sanguínea que pode
afectar a mulher no segundo ou no início do terceiro trimestre da
gravidez.
A sua primeira fase, pré-eclâmpsia, é diagnosticada por uma
proteína da urina, inchaço por retenção de fluído e alta pressão
sanguínea e pode ser relativamente suave. A pré-eclâmpsia pode
restringir severamente a circulação sanguínea para a placenta, por
isso, o bebé pode ser perigosamente afectado. Se a pré-clâmpsia
piora, a mãe pode ter dores de cabeça e problemas visuais pelo
aumento da pressão sanguínea, acompanhado por dores
abdominais. Se não for tratada, pode progredir para uma fase final,
eclâmpsia, que pode levar à morte materna e fetal. Nos bebés que
nascem de mães com toxemia encontram-se altos índices de
prematuridade (80%), muitas vezes motivada pela própria
antecipação do parto, e em 30% dos casos são pequenos para a
idade de gestação.
Há incidência de toxemia em cerca de 10% das gestações, mas na
sua maioria, na forma de pré-eclâmpsia. Assim, para cada 1.000
gestações há 100 gestantes com pré-eclâmpsia (a maioria leve) e
uma com eclâmpsia.

A pré-eclâmpsia não deve ser subestimada. Se a grávida notar qualquer sintoma de inchaço
excessivo e pressão alta, deve comunicar imediatamente ao seu médico. Quanto mais precocemente
diagnosticada, mais efectivo será o tratamento.

Outra fonte:
http://www.e-familynet.com/pages.php/PT/000/eclampsia.htm

5 — Gravidez ectópica
A gravidez ectópica (figura 4.39), também chamada gravidez extra-uterina, acontece quando o ovo
fertilizado se implanta fora da cavidade uterina.

Figura 4.39: Gravidez ectópica

Numa gravidez ectópica, o embrião não se implanta no útero, como deveria, mas num lugar incapaz
de aguentar eficazmente seu pleno desenvolvimento. Geralmente, estas gravidezes ocorrem na
trompa de Falópio antes do embrião chegar ao útero. Estima-se que cerca de 64% das gravidezes
tubárias se solucionam espontaneamente, não sendo necessário fazer nada. Se a gravidez ectópica
não aborta espontaneamente, pode ter que ser removida cirurgicamente se o feto não conseguir levar
o seu desenvolvimento até ao fim. A gravidez ectópica contribui para 3 a 4% da mortalidade materna.

Figura 4.38: Toxemia
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Fonte: Greenberg, Bruess, Mullen (1993). Sexuality. Insights
and Issues. EUA: WCB Brown & Benchmark, p.225.

Outras fontes:
http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?220
http://www.e-familynet.com/pages.php/PT/000/ectopica.htm
http://www.ultrasom3d.com/Materias/Gravidez_Ectopica/gravi
dez_ectopica.html
www.portaldeginecologia.com.br/modules.php?name=News&
file=print&sid=206
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6 — Incompatibilidade Rh

Figura 4.40: Incompatibilidade Rh.

O Rh é uma proteína do sangue que é encontrada nos glóbulos vermelhos de alguns indivíduos
(Rh+). A incompatibilidade Rh acontece quando uma mulher que não tem esse factor, isto é, é Rh
negativa  (Rh-), gerou um bebé Rh positivo, o que pode acontecer se o pai for Rh positivo. Como a
mãe e o feto têm sistemas sanguíneos separados, é improvável que os glóbulos vermelhos Rh
positivos do feto entrem no corpo da mãe Rh negativo. Durante a gestação, a ligação entre a mãe e o
bebé é feita pela placenta. O bebé corre risco quando acontecem algumas hemorragias na placenta
durante o período de gestação, fazendo com que os o sangue do feto passe para a circulação da
mãe. Se ocorre uma troca de sangues, então a mãe produz anticorpos para o sangue Rh positivo do
bebé. Os anticorpos maternais entram no sistema sanguíneo fetal e começam a causar a destruição
dos seus glóbulos vermelhos (eritrócitos). É desta maneira que a eritroblastose fetal, também
conhecida como doença hemolítica do recém-nascido se origina. A Eritroblastose fetal pode causar a
morte do feto durante a gestação ou depois do nascimento. Outras consequências da doença podem
ser deficiência mental, surdez, paralisia cerebral e icterícia, causada pelo excesso de bilirrubina no
sangue - pigmento gerado pelo metabolismo das células vermelhas do sangue - e caracterizada pela
cor amarelada da pele.
A compatibilidade Rh geralmente não afecta o primeiro filho porque a mulher geralmente ainda não
formou anticorpos para o factor Rh.
O avanço da doença depende de como o organismo da mãe reage ao antigénio (Rh positivo do bebé).
Os dois primeiros filhos Rh positivos nascidos de mãe Rh negativa normalmente são pouco afectados.
O problema aparece de maneira mais complicada após a segunda gestação. Isso ocorre porque aos
poucos o organismo da mãe vai-se protegendo (criando anticorpos) para se proteger do antigénio
(Factor Rh positivo) que recebe do feto. Para determinar a gravidade do problema, é possível fazer
exames através do líquido aminiótico. Caso seja detectado que a doença se encontra em estágio
avançado, deve-se optar pelo parto prematuro. O tratamento de bebés que nascem com o problema
pode incluir uma transfusão total de sangue. O bebé recebe sangue Rh negativo, que não é destruído
pelos anticorpos da mãe presentes no recém-nascido, pois não tem o antigénio. Depois de um certo
tempo, as hemácias Rh negativas do bebé são totalmente substituídas por outras Rh positivas.
Para se proteger da Eritroblastose fetal, a mãe Rh negativa que tem parceiro Rh positivo pode receber
gamaglobulina anti-Rh por via injectável logo após o nascimento do primeiro bebé Rh positivo. Essa
substância bloqueia o processo que produz anticorpos contra o sangue Rh positivo do feto. A mãe
recebe uma dose passiva temporária de anticorpos que destroem células sanguíneas Rh positivo,
impedindo assim que a mãe produza anticorpos permanentes.
Outras fontes:
http://www.zipsaude.com.br/links/materia_saude_crianca03.htm | http://www.ufv.br/dbg/labgen/almult.html
www.ufv.br/dbg/bioano02/a2001a08.htm | http://www.escolavesper.com.br/tipos_sanguineos.htm
http://www.feranet21.com.br/questoes/biologia/Citologia/grusan/grusan.htm
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Transparências 2.4 C (anexo)

1 — Rubéola

Outras fontes:
http://kidshealth.org/parent/infections/bacterial_viral/measles.html
http://pediatria.planetaclix.pt/IndiceFram.htm
http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?372
http://www.e-familynet.com/pages.php/PT/000/rubella.htm

Figura 4.35: Rubéola maternal

2 — Sífilis maternal

Outras fontes:
http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=3872
http://www.aids.gov.br/assistencia/mandst99/man_sifilis_congenita.htm
http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/sifilis/prevenao.htm
http://www6.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/saude/vigilancia_saude/doenca_
agravo/0012
http://www.fmt.am.gov.br/areas/dst/sifilis.htm

Figura 4.36: Sífilis maternal

3 — Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA)

Figura 4.37: Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH)

Outras fontes:
http://www.maclearinghouse.com/PDFs/HIV_AIDS/HIV_Pregnancy_Portuguese.pdf
http://www.bionetonline.org/portugues/Content/hiv_cont3.htm
 http://www.suchtundaids.bag.admin.ch/imperia/md/content/aids/wasbedeutethiv_aids/36.pdf
http://www.aidsmap.com/pt/docs/574CF8C7-FBAB-4F51-B6C1-5B0014F63EF2.asp
http://www.bionetonline.org/portugues/Content/hiv_eth.htm
http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=135
http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=1375
http://www.mulherportuguesa.com/content/view/4550/55/

83% seronegativos 17% seropositivos
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4 — Toxemia

Outras fontes:
http://www.e-familynet.com/pages.php/PT/000/eclampsia.htm
www.ciberia.aeiou.pt

Figura 4.38: Toxemia

5 — Gravidez ectópica

Figura 4.39: Gravidez ectópica

6 — Incompatibilidade Rh

Figura 4.40: Incompatibilidade Rh.

Outras fontes:
http://www.zipsaude.com.br/links/materia_saude_crianca03.htm | http://www.ufv.br/dbg/labgen/almult.html |
www.ufv.br/dbg/bioano02/a2001a08.htm | http://www.escolavesper.com.br/tipos_sanguineos.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/fator-rh.php
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Fonte: Greenberg, Bruess, Mullen (1993). Sexuality. Insights
and Issues. EUA: WCB Brown & Benchmark, p.225.

Outras fontes:
http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?220
http://www.e-familynet.com/pages.php/PT/000/ectopica.htm
http://www.ultrasom3d.com/Materias/Gravidez_Ectopica/gravi
dez_ectopica.html
www.portaldeginecologia.com.br/modules.php?name=News&
file=print&sid=206
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Cartão de Orientação para a Mesa Redonda 2.4 D — Algumas
anomalias cromossómicas e genéticas

4. Fertilidade Humana                                                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Uma sessão de aconselhamento genético poderá em muitos casos contribuir para aliviar a
preocupação e incerteza de talvez vir a ter uma criança doente. Este tipo de aconselhamento faz
sentido quando já se teve um filho com uma deficiência, na família ocorreram doenças hereditárias,
um dos parceiros sofre de uma doença hereditária ou a mulher tem mais de 35 anos de idade. As
anomalias cromossómicas podem ser numéricas  ou estruturais e envolver um ou mais
autossomas, cromossomas sexuais ou ambos. As aberrações cromossómicas numéricas incluem os
casos em que há aumento ou diminuição do número do cariótipo normal da espécie humana,
enquanto as aberrações cromossómicas estruturais incluem os casos em que um ou mais
cromossomas apresentam alterações de sua estrutura (ver,  por exemplo,
http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm).
Cada espécie possui um conjunto de cromossomas típico, chamado cariótipo. O estudo morfológico
dos cromossomas mostrou que há dois exemplares idênticos de cada, em cada célula diplóide.
Portanto, nos núcleos existem pares de cromossomas homólogos (figura 4.41).Nas células
somáticas humanas existem 23 pares de cromossomas: 22 pares são semelhantes em ambos os
sexos e são denominados autossomas e o par restante são os cromossomas sexuais, de
morfologia diferente entre si (X e Y). No sexo feminino existem dois cromossomas X e no masculino
existem um cromossoma X e um Y.

Figura 4.41: Cariótipo normal de um homem

As aberrações numéricas dos cromossomas são classificadas em dois grandes grupos:
aneuploidias e euploidias. Nas aneuploidias há um aumento ou diminuição de um ou mais pares de
cromossomas, mas não de todos. A maioria das pessoas aneuplóides apresenta trissomia, isto é, três
cromossomas em vez do par normal de cromossomas, ou, menos frequente, monossomia, isto é,
apenas um representante de um cromossoma.
A causa mais comum da aneuploidia é a não-disjunção meiótica dos cromossomas, uma falha da
separação de um par de cromossomos durante uma das duas divisões meióticas.
As consequências da não-disjunção durante a meiose I e a meiose II são diferentes. Quando o erro
ocorre na Meiose I, os gâmetas apresentam uma célula com ambos os membros do par de
cromossomas e outra que não possui nenhum cromossoma (figura 4.42 A(a)). Na meiose II, formam-
se quatro gâmetas: dois gâmetas cada um com dois cromossomas originário do par que não sofreu
disjunção e dois gâmetas sem nenhum cromossoma desse par (figura 4.42 A (b)). O resultado na
espermatogénese é que dois espermatozóides têm duas células com duas cópias do cromossoma e

Fonte: Lewis (2004). Human Genetics. Concepts
and Applications. Linbon: McGraw Hill.
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dois espermatozóides não têm cópia. Quando o espermatozóide com duas cópias do cromossoma
fertiliza um oócito normal, o zigoto é trissómico (figura 4.42 A (c)) e quando o espermatozóide que
não têm esse cromossoma fertiliza um oócito normal, o zigoto é monossómico (figura 4.42 A (c)).
Quando o erro ocorre na Meiose II, os gâmetas anormais contém duas cópias de um cromossoma
parental e nenhuma cópia do outro ou não possuem um cromossoma (figura 4.42 B (b)). Como duas
células da primeira divisão não são afectadas (figura 4.42 B (a)) na espermatogénese duas células de
espermatozóides maduros são normais (euplóides) e duas têm cromossomas em falta ou extra
(aneuplóides): um é monossómico e outro é trissómico (figura 4.42 B (c)). Na oogénese podem
ocorrer as mesmas anomalias.
Embora as aneuploidias mais frequentemente decorram de erros meióticos, deve-se ter sempre em
consideração a possibilidade delas resultarem de perda cromossómica ou de falta de disjunção das
cromátides durante a primeira divisão mitótica do zigoto, ou durante a segmentação de um dos
blastómeros. Isto é, os indivíduos que manifestam aneuploidias podem ser consequência de
acontecimentos pós-zigóticos.

Figura 4.42: Cromossomas extra e em falta: aneuploidia.
Fonte: Lewis (2004). Human Genetics. Concepts and Applications. Linbon: McGraw Hill.

A célula pode ter cromossomas extra ou em falta de 49 maneiras – uma cópia extra ou em falta de
cada um dos 22 autossomas, mais cinco tipos de combinações anormais dos cromossomas sexuais –
X, Y, XXY, XXX e XYY. Todavia só nove tipos de aneuplóidias são conhecidos em recém-nascidos, os
outros são identificados em abortos espontâneos ou em ovos fertilizados por fertilização in vitro.
Mais de 50% de abortos espontâneos que resultam de um cromossoma extra ou em falta  são
indivíduos 45, X, isto é, com falta de um cromossoma X, triplóides,  ou com trissomia 16. Cerca de 9%
dos abortos espontâneos têm trissomia 13, 18 ou 21. Estas trissomias são raras, afectam só 0,1% de
todas as crianças e dentro desse pequeníssimo grupo mais de 95% dos recém-nascidos com um
número de cromossomas anormal tem um cromossoma extra 13, 18 ou 21 ou um cromossoma extra
ou em falta X ou Y. (Lewis, 2004).

A poliploidia é uma célula com um conjunto inteiro extra de cromossomas. Um indivíduo cujas células
têm três cópias de cada cromossoma é triplóide (3n) (figura 4.43). Dois terços dos triplóides resultam
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da fertilização de um oócito por dois espermatozóides. Os outros casos surgem da formação de
gâmetas diplóides. Dezassete por cento dos abortos espontâneos são indivíduos triplóides. Em quase
todos os casos de triploidia (3n) ou de tetraploidia (4n) acontecem abortos espontâneos. Raros foram
os casos que chegaram a termo e, mesmo assim, eram de natimortos ou de morte neonatal. A
triploidia provavelmente resulta de falha de uma das divisões da maturação no ovócito ou, geralmente,
no espermatozóide. Os tetraplóides são sempre 92, XXXX ou 92, XXYY, resultantes em geral de uma
falha da conclusão de uma divisão por clivagem inicial do zigoto.
A aneuplóidia e a tetraplóidia também surgem durante a mitose, produzindo grupos de células
somáticas com cromossomas extra ou em falta. Um indivíduo com duas populações
cromossomicamente distintas é um mosaico. Se apenas poucas células estão alteradas, a saúde
pode não ser afectada.

Figura 4.43: A poliplóidia em humanos é fatal. Indivíduos com três cópias de cada cromossoma
(triplóides) são responsáveis por cerca de 17% de todos os abortos espontâneos e 18% de
natimortos ou de morte neonatal.
Fonte: Lewis (2004). Human Genetics. Concepts and Applications. Linbon: McGraw Hill.

1— Aneuplóidias autossómicas
A aneuplóidia autossómica mais comum entre os recém-nascidos é a trissomia 21 (figura 4.44).

T i p o  d e
trissomia

I n c i d ê n c i a  n o
nascimento

Percentagens de concepções que sobrevivem 1
ano depois do nascimento

13 (Patau) 1/12 500- 1/21 700 < 5%
18 (Edward) 1/6 000- 1/10 000 < 5%
21 (Down) 1/800- 1/826 85%
Figura 4.44: Comparação entre as trissomias 13, 18 e 21.
Fonte: Lewis (2004). Human Genetics. Concepts and Applications. Linbon: McGraw Hill.

Síndrome de Down ou trissomia 21
O médico Sir John Down, em 1866, descreveu a condição associada aos indivíduos com atraso
mental profundo que mostravam dobras extra nas pálpebras e face achatada, fazendo lembrar uma
herança dos povos da Mongólia, Mongolismo. Durante 1932, os investigadores suspeitavam da
ligação entre o Síndrome de Down e um número de cromossomas anormal. Em 1958, a melhoria das
técnicas de visualização cromossómica revelaram 47 cromossomas nas células dessas pessoas
(figura 4.45 A). Em 1959, os os investigadores implicaram o cromossoma 21.
Uma pessoa com síndrome de Down é geralmente de baixa estatura e o crânio apresenta
braquicefalia, com o occipital achatado. O pavilhão das orelhas é pequeno e dismórfico. A face é
achatada e arredondada, os olhos mostram fendas palpebrais e exibem manchas de Brushfield ao
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redor da margem da íris. A boca é aberta, muitas vezes mostrando a língua sulcada e saliente.
As mãos são curtas e largas, frequentemente com uma única prega palmar transversa ("prega
simiesca").Os pés mostram um amplo espaço entre o primeiro e o segundo dedos.

Figura 4.45: Trissomia 21 ou síndrome de Down: cariótipo (figura A) – 47, XX, +21 e aspecto da mão
(figura B).
Fonte: http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm

Em 1961, os investigadores identificaram o mosaico do síndrome de Down. O mosaico cromosómico
para a trissomia pode levar a uma versão suave do síndrome. É frequente o caso de 1 ou 2 por cento
de pessoas com síndrome de Down que são mosaico, por exemplo a pessoa pode ter o cromossoma
21 extra em 5 a 20% das células fetais. Esse indivíduo pode não estar tão severamente mentalmente
danificado como a pessoa que tem o cromossoma extra em todas as suas células. O fenómeno
depende de que células têm o cromossoma extra, pois o feto com células afectadas no cérebro
mostra um maior estrago mental que o feto com a maior parte das células afectadas na pele. Os
testes pré-natais não revelam quais são as células que estão afectadas.

Trissomia 18 ou síndrome de Edward

Figura 4.46: Trissomia 18 ou síndrome de Edward: cariótipo (figura A) – 47, XX+18 e aspecto da mão
(figura B).
Fonte: Figura 4.46 A http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm e figura 4.46 B Lewis (2004). Human Genetics.
Concepts and Applications. Linbon: McGraw Hill,

A maior parte dos casos de trissomia 18 têm origem na não disjunção na meiose II do oócito. A
trissomia 18 e 13 foram descobertas pelo mesmo investigador em 1960. Só um em 6 000 a 10 000
nasce com trissomia 18, mas o quadro (figura 4.44) mostra que a maior parte dos indivíduos não
sobrevivem ao nascimento, por causa dos graves sintomas que afectam o feto. Esses sintomas
também permitem um fácil diagnóstico do síndrome no diagnóstico pré-natal usando ultrasons.

B

A B

A
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A maioria dos indivíduos com trissomia 18 apresentam trissomia regular sem mosaicismo, isto é,
cariótipo 47, XX ou XY, +18 (figura 4.46 A). Entre os restantes, cerca de metade é constituída por
casos de mosaicismo e outro tanto por situações mais complexas, como aneuploidias duplas,
translocações. As manifestações da trissomia do 18 incluem sempre atraso mental e atraso do
crescimento e, às vezes, malformações graves no coração, o crânio é excessivamente alongado na
região occipital, o pavilhão das orelhas é dismórfico, com poucos sulcos, a boca é pequena, o
pescoço é curto, há uma grande distância inter-mamilar, os genitais externos são anormais, os pés
têm as plantas arqueadas, as unhas costumam ser hipoplásticas e o dedo indicador é maior do que os
outros e flexionado sobre o dedo médio (figura 4.46 B).

Trissomia 13 ou síndrome de Patau
A trissomia 13 (figura 4.47) é muito rara e tem um conjunto de sinais e sintomas  diferente da trissomia
18. O cromossoma extra provém de não-disjunção da meiose I materna e cerca de 20% dos casos
resultam de uma translocação não-balanceada. É clinicamente grave e letal em quase todos os casos
que sobrevivem até 6 meses de idade.

O fenótipo inclui malformações graves do sistema nervoso central, atraso mental acentuado, defeitos
cardíacos congénitos, baço extra, fígado anormal, intestinos rodados e um pâncreas anormal. Com
frequência encontram-se fendas labial e palatina, anormalidades oculares, polidactilia, punhos
cerrados e as plantas arqueadas.

Figura 4.47: Trissomia 13 ou síndrome de Patau - 47, XX,+13.
Fonte: http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm

2— Aneuplóidias dos cromossomas sexuais
As pessoas com aneuplóidias dos cromossomas sexuais têm cromossomas sexuais extra ou em falta
(figura 4.48).Algumas dessas condições podem resultar da não disjunção no homem ou na mulher.

Situação Oócito Espermatozóide Consequência
Normal X Y 46, XY homem normal

X X 46, XX mulher normal
Não disjunção na mulher XX Y 47, XXY síndrome de Klinefelter

XX X 47, XXX triplo X
Y 45, Y não é viável
X 45, X síndrome de Turner

Não disjunção no homem X 45, X síndrome de Turner
(meiose I) X XY 47, XXY síndrome de Klinefelter
Não disjunção no homem X XX 47, XXX triplo X
(meiose II) X YY 47, XYY Jacobs syndrome

X 45, X síndrome de Turner
Figura 4.48: Como é que a não disjunção leva a cromossomas sexuais aneuplóides.
Fonte: Lewis (2004). Human Genetics. Concepts and Applications. Linbon: McGraw Hill.
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Síndrome de Turner (45, X)
O endocrinologista Henry Turner, em 1938, descreveu numa conferência médica sete mulheres
jovens, entre os 15 e os 23 anos, que eram sexualmente subdesenvolvidas, pequenas, dobras de pele
na cabeça na parte de trás do pescoço e cotovelos mal formados. Vários casos foram posteriormente
identificados por médicos que atribuíram estes sintomas a uma insuficiência hormonal, que mais tarde
se descobriu que era causada por um número anormal de cromossomas, a falta de um cromossoma X
(45, X) (figura 4.49).

Figura 4.49: Síndrome Turner (45, X e variantes)
Fonte: http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm

Mais tarde, os investigadores descobriram que só 50% das pessoas com síndrome de Turner são XO,
o resto têm delecções parciais ou são mosaicos, só com algumas células afectadas.
As meninas com este Síndrome são identificadas ao nascimento ou antes da puberdade pelas suas
características fenotípicas distintivas. As anomalias envolvem, então, baixa estatura, disgenesia
gonadal, pescoço alado, tórax largo com mamilos amplamente espaçados e uma frequência elevada
de anomalias renais e cardiovasculares. Na maturidade sexual as raparigas não ovulam nem
menstruam e têm seios pouco desenvolvidos. O útero é muito pequeno, mas a vagina e o cervix são
normais. No entanto, nos ovários os oócitos desenvolvem-se rapidamente durante a infância e
esgotam-se. A inteligência é normal e estas mulheres podem ter uma vida normal se receberem um
suplemento hormonal. Embora as mulheres com este síndrome sejam inférteis, as que são mosaico
podem ter filhos.

Trissomia do X (47, XXX)
Cerca de 1 em 1 000 mulheres tem um cromossoma X extra (figura 4.49), por isso diz-se triplo-X.

Figura 4.50: Trissomia do X (47, XXX)
Fonte: http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm
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Os únicos sintomas parecem ser estatura mais alta e irregularidades menstruais. Estas mulheres não
são fenotipicamente anormais. E, embora raramente sejam atrasadas mentais, tendem a ser menos
inteligentes que as outras. A falta de sintomas associados a este síndrome reflecte o efeito protector
da inativação do X – não todos, mas um cromossoma X é inactivado. Quase todos os casos resultam
de erros na meiose materna. Algumas mulheres com trissomia do X são identificadas em clínicas de
infertilidade e outras em instituições para atrasados mentais, mas provavelmente muitas permanecem
sem diagnóstico.

Síndrome de Klinefelter (47, XXY)
Cerca de 1 em 1 000 tem um cromossoma X extra, que origina o síndrome de Klinefelter (figura 4.51).
Os homens severamente afectados com este síndrome são sexualmente subdesenvolvidos, com
testículos e glândula prostática rudimentares e escasso pêlo púbico e facial. Têm braços e pernas
longos, pés e mãos grandes e podem ter os seios desenvolvidos.

Figura 4.51: Síndrome de Klinefelter (47, XXY)
Fonte: http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm

Este síndrome é a causa genética ou cromossómica mais comum de infertilidade masculina, pois é
responsável por cerca de 4 a 6 por cento da infertilidade no homem. Injecções de testosterona durante
a adolescência podem limitar o crescimento dos membros e desenvolver as características sexuais
secundárias. As pessoas com este síndrome podem aprender lentamente, mas geralmente não têm
atraso mental, a não ser que tenham mais do que dois cromossomas X, o que acontece raramente.
Actualmente, os homens que têm este síndrome só o descobrem quando têm problemas de
infertilidade. Alguns homens com este síndrome são pais, usando a fertilização in-vitro (FIV) e a
injecção de espermatozóides intracitoplasmática (IEIC). Usando estes métodos os médicos podem
identificar e seleccionar os espermatozóides que contêm apenas um cromossoma sexual e fertilizar o
oócito. Os espermatozóides de um homem com o síndrome de Klinefelter têm mais probabilidade de
ter um cromossoma extra (geralmente X ou Y, mas podem ser autossomas) do que os outros homens.

Síndrome 47, XYY ou síndrome de Jacobs
Um em 1 000 homens tem um cromossoma Y extra (figura 4.52). Em 1965, a investigadora Patrícia
Jacobs publicou resultados de uma investigação em que 7 dos 197 presos de uma prisão de alta
segurança tinham um cromossoma Y extra. Outros estudos subsequentes legitimaram a hipótese de
que um cromossoma Y extra predispõem para o comportamento violento. Hoje sabe-se que 96% de
homens XYY são aparentemente normais. Os únicos sintomas atribuídos ao cromossoma extra
podem ser uma elevada estatura, acne e talvez problema na linguagem e na leitura.
Uma explicação para a contínua prevalência de homens XYY nas instituições penais, pode ser mais
psicológica que biológica, pois a elevada estatura pode levar os professores, os patrões, os pais e os
outros a esperar mais dessas pessoas e, alguns deles, podem lidar com esse stress com
agressividade.
Este síndrome pode surgir da não disjunção no homem, produzindo espermatozóides com dois Y.
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Figura 4.52: Síndrome 47, XYY
Fonte: http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm

Outras fontes:
http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm
http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?393
http://www.avispt21.rcts.pt/
http://www.appt-21.rcts.pt/
http://www.centrus.com.br/info_gerais/sd_down/trissomia21.htm
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=PT&Expert=3380
http://www.chc.min-saude.pt/hp/genetica/t13t18.htm
http://www.centrus.com.br/info_gerais/sd_down/fetolab.htm
http://www.gene.com.br/LaboratoriosGeneticos/Citogenetica/view/laboratorio01.htm
http://www.centrus.com.br/boletim_info/2001/boletim-julho-01.htm
http://boasaude.uol.com.br/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=3800&ReturnCatID=1798
http://www.netpsi.com.br/message/48.shtml
http://www.sogimig.org.br/ossonasalfetal/ossonasalfetal.php
http://www.hon.ch/HONselect/RareDiseases/PT/C12.740.700.842.454.html
http://www.cebolinha2001biologia.hpg.ig.com.br/
http://www.orpha.net/static/PT/klinefelter.html
http://www.ufv.br/dbg/trab2002/DHC/DHC011.htm
http://www.genecom.com.br/modules/wfsection/article.php?articleid=32
http://www.fmtm.br/instpub/fmtm/infobio/genetica/sturner.htm
http://www.feminina.org.br/Cient/palestras/pal1.htm
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Transparências 2.4 D
1— Alimentação da grávida

Figura 4.41: Cariótipo normal de um homem

Figura 4.42: Cromossomas extra e em falta: aneuploidia.
Fonte: Lewis (2004). Human Genetics. Concepts and Applications. Lisbon: McGraw Hill.

Fonte: Lewis (2004). Human Genetics. Concepts
and Applications. Linbon: McGraw Hill.

Espermatócito primário

Meiose I

  Espermatozóide

Fertilização de um
oócito euplóide

Meiose II

  Espermatócito
    secundário

Primeira divisão
não disjunção

Segunda divisão
não disjunção

(a) (a)

(b)(b)

(c) (c)

Monossómico Monossómico
Trissómico Trissómico

Euplóide Euplóide Monossómico
Trissómico

A. Não disjunção na meiose I B. Não disjunção na meiose II
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Figura 4.43: A poliplóidia em humanos é fetal. Indivíduos com três cópias de cada cromossoma
(triplóides) são responsáveis por cerca de 17% de todos os abortos espontâneos e 18% de
natimortos ou de morte neonatal.
Fonte: Lewis (2004). Human Genetics. Concepts and Applications. Lisbon: McGraw Hill.

1— Aneuplóidias autossómicas

T i p o  d e
trissomia

I n c i d ê n c i a  n o
nascimento

Percentagens de concepções que sobrevivem 1
ano depois do nascimento

13 (Patau) 1/12 500- 1/21 700 < 5%
18 (Edward) 1/6 000- 1/10 000 < 5%
21 (Down) 1/800- 1/826 85%
Figura 4.44: Comparação entre as trissomias 13, 18 e 21.
Fonte: Lewis (2004). Human Genetics. Concepts and Applications. Lisbon: McGraw Hill.

Figura 4.45: Trissomia 21 ou síndrome de Down: cariótipo (figura A) – 47, XX, +21 e aspecto da mão
(figura B).
Fonte: http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm

A B
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Figura 4.46: Trissomia 18 ou síndrome de Edward: cariótipo (figura A) – 47, XX+18 e aspecto da mão
(figura B).
Fonte: Figura 4.45 A http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm e figura 4.45 B Lewis (2004). Human
Genetics. Concepts and Applications. Lisbon: McGraw Hill.

Figura 4.47: Trissomia 13 ou síndrome de Patau - 47, XX,+13.
Fonte: http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm

2— Aneuplóidias dos cromossomas sexuais

Situação Oócito Espermatozóide Consequência
Normal X Y 46, XY homem normal

X X 46, XX mulher normal
Não disjunção na mulher XX Y 47, XXY síndrome de Klinefelter

XX X 47, XXX triplo X
Y 45, Y não é viável
X 45, X síndrome de Turner

Não disjunção no homem X 45, X síndrome de Turner
(meiose I) X XY 47, XXY síndrome de Klinefelter
Não disjunção no homem X XX 47, XXX triplo X
(meiose II) X YY 47, XYY Jacobs syndrome

X 45, X síndrome de Turner
Figura 4.48: Como é que a não disjunção leva a cromossomas sexuais aneuplóides.
B Lewis (2004). Human Genetics. Concepts and Applications. Lisbon: McGraw Hill.

BA
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Figura 4.49: Síndrome Turner (45, X e variantes)
Fonte: http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm

Figura 4.50: Trissomia do X (47, XXX)
Fonte: http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm

Figura 4.51: Síndrome de Klinefelter (47, XXY)
Fonte: http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm
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Figura 4.52: Síndrome 47, XYY
Fonte: http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm

Outras fontes:
http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm
http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?393
http://www.avispt21.rcts.pt/
http://www.appt-21.rcts.pt/
http://www.brazcubas.br/professores/sdamy/mubc02.html
http://www.centrus.com.br/info_gerais/sd_down/trissomia21.htm
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=PT&Expert=3380
http://www.chc.min-saude.pt/hp/genetica/t13t18.htm
http://www.centrus.com.br/info_gerais/sd_down/fetolab.htm
http://www.gene.com.br/LaboratoriosGeneticos/Citogenetica/view/laboratorio01.htm
http://www.centrus.com.br/boletim_info/2001/boletim-julho-01.htm
http://boasaude.uol.com.br/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=3800&ReturnCatID=1798
http://www.netpsi.com.br/message/48.shtml
http://www.sogimig.org.br/ossonasalfetal/ossonasalfetal.php
http://www.hon.ch/HONselect/RareDiseases/PT/C12.740.700.842.454.html
http://www.cebolinha2001biologia.hpg.ig.com.br/
http://www.orpha.net/static/PT/klinefelter.html
http://www.ufv.br/dbg/trab2002/DHC/DHC011.htm
http://www.genecom.com.br/modules/wfsection/article.php?articleid=32
http://www.fmtm.br/instpub/fmtm/infobio/genetica/sturner.htm
http://www.feminina.org.br/Cient/palestras/pal1.htm
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Cartões de Orientação para uso da Internet 3 — Acompanhamento
médico durante a gravidez e o parto
4. Fertilidade Humana                                                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Debate

Um acompanhamento regular por parte do médico durante a gravidez é importante para garantir a saúde da mãe
e do bebé. É aconselhável consultar o médico logo após a falta da menstruação. Se se pretender e puder planear
a gravidez com antecedência, o ideal é procurar o conselho de um médico antes da concepção. Se se teve
problemas em gravidezes anteriores, se se tem um filho com alguma deficiência grave ou mais de 35 anos o
médico poderá aconselhar um especialista. Todas as mulheres têm direito a vigilância gratuita de saúde, no
centro de saúde e no hospital quando se trata de uma gravidez de risco.

A primeira consulta
Na primeira consulta o médico faz um exame para confirmar a gravidez e perguntará se a mulher tem outros
sintomas típicos de gravidez, tais como, dores no seio e vontade de urinar mais frequente. Também fará
perguntas sobre a sua saúde em geral, se toma alguma medicação nesse momento, informações sobre outras
gravidez anteriores, quando houve, e exames pré-natais anteriores. O exame físico compreende:

-  Análises ao sangue e à urina com determinação do grupo sanguíneo, Rh e testes para despiste de
determinadas infecções, como por exemplo, rubéola ou toxosplasmose;

- Medição da tensão arterial;
- Pesagem e medição da altura;
- Exame ao abdómen, à pele, ao coração, aos pulmões e aos seios;
-  Exame ginecológico, para confirmar as transformações do colo do útero e do útero originadas pela

gravidez, que permite determinar com quantas semanas de gravidez se encontra.
Uma gravidez demora em média 266 dias ou 38 semanas. Assim, calcula-se a gravidez de 280 dias (40
semanas) ou de dez meses de 28 dias. Como na maior parte dos casos a data exacta da concepção não é
conhecida, o cálculo é feito a partir do primeiro dia da última menstruação. Assim, a data de nascimento é
calculada da seguinte maneira:

Data provável do parto = último dia da menstruação+ 7 dias+ 9 meses

Exemplo: DPP = 22 Junho (último dia da menstruação) + 7 dias+ 9 meses; DPP = 29 de Março

1— Imagina que estás grávida ou que uma amiga tua está grávida. Utiliza os calendário obstétricos
online para calculares a data provável do nascimento.

Calendário obstétrico:
https://www.medifusion.com/calcu/obstetric.htm
http://www.clubedobebe.com.br/Manual%20da%20Gestacao/calendarioobstetrico.htm
http://www.e-familynet.com/pages.php/PT/000/calculator.htm
http://www.universodobebe.com.br/site/calculoparto.php

2— Consulta o site http://www.clubedobebe.com.br/ ou outros que consideres oportunos para recolher a
seguinte informação:

2.1— Sinais, sintomas e sensações da grávida em cada mês da gravidez;

2.2— Possíveis preocupações da grávida em cada mês da gravidez.

Debate em subgrupo

CARTÃO I – A primeira consulta da gravidez
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Debate

Exames de rotina durante a gravidez
A gravidez demora algum tempo a tornar-se visível, mas o organismo começa logo a adaptar-se ao seu novo estado, passando
a produzir mais hormonas para criar condições ideais para o desenvolvimento do bebé. Estas alterações hormonais originam
ligeira tensão mamária, cansaço e sonolência, tendência para reagir de maneira emotiva e alguma irritabilidade, vontade de
urinar com frequência, náuseas, vómitos, salivação excessiva, azia e dificuldade de digestão. No quarto mês diminui a
frequência da vontade de urinar, a frequência das náuseas e dos vómitos e os outros sintomas mantêm-se. Surgem de novo
possíveis dores de cabeça, dores nas costas, cãibras, inchaço dos tornozelos, dos pés e às vezes das mãos, aumento do
apetite, aumento da humidade vaginal (perdas vaginais líquidas e de aspecto leitoso), uma “linha escura” que vai do estômago
à região púbica e a formação de manchas escuras no rosto, que desaparecerão depois do parto. As grávidas magras poderão
sentir, no final do quarto mês, leves movimentos do bebé. No quinto mês a mãe já sente claramente o bebé e estes
movimentos são cada vez mais intensos e regulares até que, no nono mês, o bebé move-se menos dentro do útero devido à
falta de espaço. Desde o quinto mês vai havendo o aumento da humidade vaginal (leucorreia) até ao final da gravidez. No
sexto mês aparece uma sensação de dormência na parte baixa do ventre e uma sensação de coceira no abdómen que se
mantêm até ao final da gravidez. No sétimo mês, o bebé “dá a volta” e coloca-se na posição para nascer. A grávida tem, por
vezes, preocupações com o inchaço generalizado do corpo, especialmente no final do dia, por causa da retenção de líquidos
que se verifica nos últimos meses de gravidez. Se este inchaço não for demasiado e não estiver acompanhado de um aumento
da pressão sanguínea é considerado normal, caso contrário, deve-se procurar o médico. A sensação de calor excessivo e
transpiração também é típico a partir do 7 mês, por causa do aumento do nível hormonal. No oitavo mês aparecem como
sintomas novos as contracções de Braxton Hicks, que são absolutamente normais, de intensidade leve e indolores, pois o útero
está a exercitar-se para o trabalho de parto. Próximo do nono mês estas contracções começam a ser mais frequentes e mais
intensas. O colostro também já pode começar a gotejar nos seios, tal como pode acontecer no nono mês. Além dos sintomas
descritos, no nono mês há uma sensação de incómodo ou adormecimento das nádegas e da pélvis, períodos alternados de
maior energia e maior cansaço e aumento ou perda de apetite. O casal termina a sua preparação para o parto. Durante a
gravidez sempre que a grávida sentir dúvidas deve recorrer ao médico. Nas consultas de rotina durante a gravidez o médico
executa, geralmente, o seguinte procedimento:

Medir a pressão arterial: algumas mulheres têm hipertensão que pode originar pré-eclâmpsia;
Análises à urina: podem detectar infecções e infecções urinárias que são muito frequentes na gravidez, a
proteína na urina pode indicar pré-eclâmpsia e a presença repetida de açúcar pode indicar diabetes;
Análises ao sangue: para identificar o grupo sanguíneo e o Rh; a imunização contra a rubéola e a
toxoplasmose; a contagem de hemoglobina para detectar alguma eventual anemia, que ocorre
frequentemente na gravidez (receita de ferro); a sífilis e a Sida ou outras DSTs; malformações fetais da
coluna vertebral que são descobertas pelo aparecimento de uma substância anormal no sangue, a alfa-
fetoproteína (este teste é para detectar a espinha bífida, por isso, se o resultado for positivo recomenda-se a
confirmação por ultra-sonografia e amniocentese);
Análise do muco cervical: o carcinoma do colo do útero é muito raro em grávidas, mas as primeiras
manifestações já podem estar presentes e ser detectadas;
Auscultação dos batimentos cardíacos do bebé e palpação do abdómen: para determinar a posição e o
tamanho do bebé, exame pélvico para confirmar se o tamanho do útero corresponde à fase da gravidez em
que se encontra e se o colo do útero se mantém fechado e exame às pernas para detectar a presença de
varizes e inchaços;
Ultra-som: são ondas sonoras de alta frequência que vão de encontro ao objecto produzindo ecos, que se
transformam em imagens numa tela de televisão. Usa-se para medir o tamanho do bebé, o seu
desenvolvimento, a sua posição no útero, anomalias genéticas, o sexo da criança, o local onde a placenta
está alojada e os batimentos do coração do bebé. As malformações começam a ser aqui detectadas a partir
da 10ª semana;
Ultra-som morfológico: são analisados praticamente todos os órgãos fetais, as suas funções, a morfologia
e a morfometria para analisar as possíveis anomalias detectadas no ultra-som. Também é medida a
translucência nucal, líquido presente na nuca de todos os fetos que quando aumentada, indica maior risco
para as alterações cardíacas e Síndrome de Down, entre outras. É indicado ser feito duas vezes: entre a 11ª
e 13ª semanas e entre a 20ª e 22ª.
Ultra-som em 3D: produz imagens de qualquer estrutura externa ou interna do feto, coloridas e detalhadas,
para facilitar a detecção mais precoce que o ultra-som de alterações anatómicas superficiais ou internas:
defeitos nas orelhas, nos braços, nas pernas, nas mãos, nos pés e casos de lábios leporinos.

1— Consulta os sites abaixo para analisares quais são as consultas de acompanhamento pré-natal.
http://www.ultrasom3d.com/Secao_Gestante/gestante.html | http://www.universodobebe.com.br/site/exames.php |
http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_frame.asp?cod_noticia=122 |
http://www.alobebe.com.br/site/revista/reportagem.asp?Texto=333 |
http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MS/DGS/pt/SER_gravidez+-+cuidados+de+saude.htm | http://ids-
saude.uol.com.br/psf/medicina/tema7/texto105_definicao.asp |  http://www.feliccita.com.br/ManualGest.htm

2— Consulta o s i te  http://www.publico.clix.pt/servico/aconselhamento/gravidas.html e analisa a legislação
portuguesa sobre a gravidez.

CARTÃO II – Exames de rotina durante a gravidez



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                                   S -IVAM: I – Investigação
                                                                                                                                                                       Fertilidade Humana

472

Debate

Exames complementares durante a gravidez
Amniocentese
 A amniocentese foi o primeiro exame desenvolvido para
diagnosticar doenças congénitas no feto, como o síndrome
de Down (figura 4.53). Uma agulha é inserida na cavidade
amniótica para recolher uma amostra (20 ml) de fluído
amniótico, contendo algumas células livres do feto. A
posição da agulha e a do feto são geralmente observadas
por ultra-som, para não ser perigoso nem para a mãe nem
para o feto. As células fetais são depois colocadas a
crescer numa cultura e é examinado o seu cariótipo e
muitas das suas funções metabólicas.

Figura 4.53: Amniocentese
Fonte: Raven, Johnson (2002). Biology. Lisbon: McGraw Hill.

Este exame é normalmente realizado entre a 14ª e 18ª semanas, pois antes dessa altura não há ainda líquido
amniótico em quantidade suficiente. A grande desvantagem desta técnica é demorar cerca de duas semanas até
produzir resultados, o que implica que a gravidez já irá bastante avançada e já se sentirão os primeiros
movimentos do bebé. A amniocentese pode ser realizada em duas etapas gestacionais. No início da gestação
para detectar casos de trissomia 21 ou de espinha bífida e no final da gestação para detectar a possível
presença de pigmentos biliares (bilirrubina), de lecitina ou de esfingomielina. A bilirrubina é o pigmento biliar
presente no líquido amniótico quando o bebé sofre de icterícia grave por incompatibilidade sanguínea materno-
fetal, isto é mãe Rh- e filho Rh+, neste caso, se o nível for muito alto é preciso baixá-lo ou antecipar o parto. A
licitina e a esfingomielina, são substâncias que se encontram normalmente nos pulmões do feto e permitem
que eles se expandam depois do nascimento, quando o bebé começa a respirar. A carência dessas substâncias
é mais comum nos prematuros, por isso, se o médico prevê um parto prematuro pode pedir este exame para
verificar a quantidade destas substâncias e tomar as medidas necessárias. Este exame também é recomendado
a quem já teve um bebé com síndrome de Down ou a mães com mais de 35 anos.

Amostra das vilosidades coriónicas
Actualmente os médicos aumentaram a utilização de um procedimento menos invasivo para a despistagem
genética. Neste procedimento o médico remove células do cório. Este procedimento pode ser usado numa fase
muito inicial da gravidez, por volta da 8ª semana, e dá os resultados muito mais rápido que a amniocentese. Para
testar certas desordens genéticas, o especialista de aconselhamento genético pode procurar três coisas nas
culturas de células obtidas na amniocentese ou na amostra das vilosidades coriónicas:

1º - a análise do cariótipo que pode revelar aneuplóidia (cromossomas extra ou em falta) e alterações cromossómicas;
2º - em muitos casos é possível testar o funcionamento adequado das enzimas envolvidas em desordens genéticas,
por exemplo, a falta da enzima responsável pela quebra da fenilalanina assinala a fenilcetonúria (ver
h t t p : / / w w w . t e c h s . c o m . b r / a p a e / f e n i l c e t o n u r i a . h t m ; http://www.fenilcetonuria.com.br/;
http://www.nutrimais.com/nutri/patol/fenil.asp). No caso da doença fenilcetonúria, por exemplo, a criança não possui
enzimas, em maior ou menor quantidade, para metabolizar e eliminar um aminoácido essencial, a fenilalanina. O
excesso de fenilalanina no sangue é tóxico e atinge o cérebro, o que resulta em atraso mental. Estas crianças também
têm convulsões, problemas de pele e de cabelo, problemas de urina e até invalidez permanente. As crianças nos
Estados Unidos são testadas rotineiramente quanto a este defeito metabólico logo depois do nascimento e, se o defeito
é encontrado, a dieta da criança é alterada para excluir o aminoácido prejudicial tanto quanto possível. Também é
possível detectar a falta da enzima de hexosaminidase A, que leva a acumular o gangliosídeo GM2 nos neurónios de
todo o SNC, inclusive os da retina.  As células vão degenerando progressivamente. Na retina, a região da mácula, que
tem menor número de corpos celulares, destaca-se ao exame do fundo de olho como área mais vermelha (Sinal de
Tay, ou da mácula em cereja). A doença leva à cegueira precoce e a um severo atraso mental. Mutações no gene
HEXA são responsáveis pelo quadro clínico. As crianças afectadas apresentam os primeiros sintomas da doença por
volta dos seis meses de idade, sofrendo inicialmente de falta de tónus muscular e apatia, condição que progride
rapidamente para uma degeneração neurológica progressiva e fatal até os 5 anos de idade (ver
http://genoma.ib.usp.br/exam_tay_sachs.php; http://www.fcm.unicamp.br/departamentos/anatomia/biceroido.html).
3º - o especialista de aconselhamento genético pode procurar uma associação com marcadores genéticos conhecidos
para despistar outras doenças conhecidas.

1— Consulta os sites referidos no texto, ou outros, para procurares mais informação sobre as
anomalias do feto detectadas no início da gravidez e debateres, com os teus colegas, que tipo de
decisões têm os pais que estar preparados para tomar quando decidem ter um filho.

2— Refere sobre que tipo de assuntos ou problemas gostarias de reflectir, como consequência os
conhecimentos que acabaste de adquirir.

CARTÃO III – Exames complementares durante a gravidez

Líquido amniótico

Agulha hipodérmica

Células fetais

Útero
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Parto
Nos primeiros meses o peso da grávida vai aumentando muito lentamente, mas a partir do 4º mês passará a
aumentar cerca de 250g a 500g por semana e no 6º mês de gravidez já terá aumentado 4 a 5 kg. O peso do bebé
também vai aumentado (figura 4.54) e a grávida ficará com mais 10 a 15 kg do que tinha no início da gravidez.

Aumento de peso da mãe 10 a 15 kg
Peso do bebé 3 000 a 3 800 g
Placenta 500g
Líquido amniótico 1 000g
Útero 1 000g
Seios 500g
Volume de sangue adicional 1 500g
Gordura acumulada 1 750g
Água acumulada 2 000g

Figura 4.54: Distribuição do peso da mãe e do bebé no momento do parto

Se a grávida decidir ter o bebé no hospital deve ter a mala preparada 3 a 4 semanas antes do prazo previsto para
o parto. A ida para o hospital depende dos sintomas ou do aconselhamento feito pelo médico. Os sinais do início
do trabalho de parto incluem:
-  a perda do tampão mucoso (um fluxo gelatinoso, muitas vezes com pequenas manchas de sangue que tem
como função “fechar” o colo do útero durante a gestação para o proteger contra as bactérias e os fungos), isto é,
uma hemorragia mais forte do que o corrimento, a que as pessoas chamam “sinal”;
-  perda de líquido amniótico, pois quando se rompe o saco amniótico o líquido pode sair em jorros ou em
pequenas quantidades, assim, mesmo que a grávida ainda não sinta contracções deve dirigir-se de imediato para
o hospital;
- começar a sentir contracções de 10 em 10 minutos e estas surgirem mais fortes ou de forma regular, pois
quanto mais próximo do parto o intervalo com que ocorrem é cada vez menor. No início têm duração curta, e já
no final do trabalho de parto, duram geralmente, de 90 a 120 segundos e são percebidas facilmente, pois na
maioria das vezes, são dolorosas. Estas contracções acontecem porque o organismo deixa de produzir
progesterona (hormona que controla e impede que o útero se contraia) e aumenta a oxitocina, (hormona que
activa as contracções que vão favorecer a dilatação do colo uterino). As contracções podem vir acompanhadas
da saída do tampão mucoso e também de uma sensação de pressão na vagina provocada pelo crânio do bebé,
sobre o períneo e o recto, proporcionando sensações parecidas com as de necessidade de evacuar. Uma
característica típica do trabalho de parto é que entre as contracções, as dores passam, permitindo que a mãe se
recupere e faça exercícios respiratórios para suportar a próxima contracção. Logo após o parto, as contracções
continuam até que a placenta, juntamente com o cordão umbilical sejam eliminados.
Os médicos recomendam que a grávida vá ao hospital, quando as contracções ocorrerem a cada 5 minutos, e
tenham duração de 60 segundos. Mas a grávida deve pedir orientação ao obstetra.
Se a grávida sente uma crescente pressão pélvica, tem sangramento, secreção vaginal abundante, se notar uma
diminuição considerável nos movimentos do bebé e quando as contracções começarem a ser regulares deve
telefonar imediatamente para o médico.

1— Consulta os sites referidos no texto, ou outros, para procurares mais informação sobre:
- as possíveis complicações no parto:
http://www.msd-brazil.com/msd43/m_manual/mm_sec22_249.htm;
-  anestesias possíveis:
http://www.hospitalgeral.com.br/1_com/maternidade/parto/anestesia.htm;
- cuidados a ter com o mãe e o bebé após o parto;
http://www.msd-brazil.com/msd43/m_manual/mm_sec22_250.htm;
- Alimentação do bebé e importância da amamentação
h t t p : / / w w w . a l e i t a m e n t o . o r g . b r / g a l e r i a /  | http://www.aleitamento.org.br/manual/ |
http://www.aleitamento.org.br/pai/dezpassospai.htm

2— Refere sobre que tipo de assuntos ou problemas gostarias de reflectir, como consequência os
conhecimentos que acabaste de adquirir.

CARTÃO IV – Parto, cuidados pós-parto e amamentação
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Aprender em Conjunto 4.1 — Infertilidade masculina e feminina

4. Fertilidade Humana                                                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Grupo I

Factores que predispõe a pessoa para ser infértil

Factor que predispõe a
pessoa para ser infértil:

INFECÇÕES PÉLVICAS
DEPOIS DO PARTO,
ABORTO, CIRURGIA,
O U  T E S T E  D E
DIAGNÓSTICO
INVASIVO

Factor que predispõe
a pessoa para ser
infértil:

E X E R C Í C I O ,  M Á
NUTRIÇÃO E STRESS

Factor que predispõe a
pessoa para ser infértil:
CRIPTORQUIDIA (ausência de
um ou dos dois testículos no escroto,
por retenção no canal inguinal ou na
c a v i d a d e  a b d o m i n a l )  e
VARICOCELE (tumefacção nos
órgãos genitais masculinos provocada
por dilatação varicosa)

Factor que predispõe a
pessoa para ser infértil:

QUIMIOTERAPIA E
RADIOTERAPIA

F a c t o r  q u e
predispõe a pessoa
para ser infértil:

D O E N Ç A S  D E
TRANSMISSÃO
SEXUAL (DSTS) E
DOENÇA
INFLAMATÓRIA
PÉLVICA (DIP)

F a c t o r  q u e
p r e d i s p õ e  a
pessoa para ser
infértil:

DOENÇAS
RECORRENTES

Factor que predispõe a pessoa para ser
infértil:

FUMAR, AS TOXINAS AMBIENTAIS E AS
DROGAS

F a c t o r  q u e
p r e d i s p õ e  a
pessoa para ser
infértil:

ENDOMETRIOSE
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Grupo II

Meios de prevenção de cada um daqueles factores que predispõe a pessoa para ser infértil

Factor que predispõe a
pessoa para ser infértil:

TRATAMENTO MÉDICO
INADEQUADO

Factor que predispõe a
pessoa para ser infértil:

CONHECIMENTO
INADEQUADO SOBRE A
REPRODUÇÃO

Factor que predispõe a
pessoa para ser infértil:

F A L T A  D E
PERSPECTIVAS NO DIA-
A- DIA SOBRE A
REPRODUÇÃO

Meios de prevenção 1
  Cuidadosa selecção dos
possíveis parceiros sexuais.
 A Educação para a saúde
desencora ja encontros
sexuais não protegidos.

 Monogamia.
  Ter todo o direito de fazer perguntas ao parceiro
sobre os riscos de DSTs.
 Contracepção pelo uso do preservativo.
  Uso do preservativo diariamente com novos
parceiros sexuais.
  Testes periódicos a DSTs, se se é sexualmente
activo; as DSTs quer em homens quer em mulheres são
geralmente assintomáticas.
 Mudanças nas atitudes sociais sobre as DSTs para
diminuir o estigma do seu exame de diagnóstico.
 Reconhecer as DSTs e procurar cuidados
médicos. Assegurar que é dado o tratamento correcto a
si e ao seu parceiro, com acompanhamento no futuro.
Acompanhamento rápido e adequado da doença
inflamatória pélvica (DIP) para reduzir o risco de
sequelas.

Meios de prevenção 2

 Se existe uma forte história
familiar sobre endometriose é de
considerar o uso da contracepção
oral e a possível supressão de

 endometriose específica. A contracepção
oral pode suprimir a endometriose, mesmo
nas que não estão em alto risco.

 Diagnóstico e
tratamento em
fases muito iniciais
na mulher.

 Abordagens
cirúrgicas
conservadoras.

Endométrio

Meios de prevenção 3
 A s s e g u r a r  q u e  e s t ã o
disponíveis óptimos serviços para o
parto ou para as cirurgias.

 Usar antibióticos
p r o f i l á t i c o s  e m
situações de alto
risco para prevenir a
infecção.

Meios de prevenção 4

Os pais com dificuldades para
conceber deverão educar-se a si
próprios sobre fertilidade e

procurar cuidados
especializados antes
que a infertilidade se
prolongue.



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                                   S -IVAM: I – Investigação
                                                                                                                                                                       Fertilidade Humana

476

Meios de prevenção 9

A  n ã o  d e s c i d a ,
especialmente intra-
abdominal, dos testículos
deve ser tratada o mais
rapidamente possível .

Os benefícios da vigilância e
tratamento da varicocele são
controversos.

Meios de prevenção 11

Os riscos de prejuízo das gónadas
têm que ser considerados, e se
apropriado, deverá ser realizado
uma recolha de espermatozóides ou
a protecção das gónadas.

Meios de prevenção 10

Assegurar que a informação sobre
reprodução está disponível para:
 os pais

 as escolas

 as confissões religiosas

 e outras fontes.

Meios de prevenção 5

Reconhecer que o exercício regular
enérgico (isto é, excedendo 60
minutos diários), rápida perda de

peso, baixa gordura no corpo e o stress
podem causar uma diminuição da
fertilidade.
A mulher tem um
r i s c o  m a i s
elevado que o
homem.

Meios de prevenção 8
 Muitas doenças agudas e
crónicas causam anovulação (nas
mulheres) e diminuição da
espermatogénese
(nos homens)

 A prevenção destes
efeitos é feita por
t r a t a m e n t o  d a s
doenças primárias.

Meios de prevenção 6

 Discutir a vida familiar com os
pais, pares e profissionais.

  Formular um plano
de vida que permita o
tempo adequado para
os object ivos da
reprodução.

Meios de prevenção 7

Fumar, também como o abuso de
outras substâncias, reduz o
potencial reprodutivo e pode ser
evitado.

As exposições ambientais
estão inadequadamente
estudadas, mas parecem
mais frequentes nos
homens. Podem ser
realizadas análises ao
sémen.
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Cartões de Orientação para uso da Internet 4.2 — Infertilidade: causas,
diagnóstico, tratamento e técnicas de reprodução medicamente
assistida
4. Fertilidade Humana                                                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Procura de informação

História médica do casal
A história clínica deve ser dirigida e detalhada em relação ao passado menstrual, ginecológico e obstétrico, assim
como sobre a presença de hábitos, alergias, doenças sistémicas, cirurgias anteriores e vida sexual. Esses dados
são importantes para se chegar às possíveis causas da infertilidade. Uma revisão detalhada de tratamentos e
procedimentos anteriores relacionados com a infertilidade e o apoio psicológico que será necessário, também é
muito importante. A actividade anterior (actividade 4.1) dá-te algumas informações sobre as possíveis causas de
infertilidade masculina e o tipo de perguntas que o médico irá fazer.

Avaliação básica da infertilidade no homem
1. Análise seminal completa (espermograma e testes funcionais) – Espermograma
A análise ao sémen é uma avaliação realizada na investigação da causa da infertilidade conjugal, para verificar
possíveis factores que comprometem a função reprodutiva masculina. O espermograma é o primeiro exame
laboratorial a ser solicitado sendo necessário pelo menos duas amostras para uma conclusão diagnóstica.
Alterações nos parâmetros seminais podem ser causadas por traumas, infecções, febre, medicamentos, drogas,
hormonas, factores ambientais como a exposição ao calor, roupas apertadas, etc.. Para a realização do exame é
recomendada uma abstinência sexual de 2 a 3 dias antes da colecta que deve ser feita por masturbação.
Posteriormente, é feito ao sémen o seguinte exame: análise física do sêmen – pH, volume, coloração,
viscosidade e odor; contagem dos espermatozóides; motilidade dos espermatozóides – percentagem de
espermatozóides móveis; morfologia dos espermatozóides – percentagem de espermatozóides normais;
vitalidade dos espermatozóides - percentagem de células viáveis; presença de leucócitos – a presença
dessas células em excesso pode indicar infecção; teste hiposmótico – avalia a integridade da membrana dos
espermatozóides; e citologia – presença de outras células no sémen.
2.Capacitação espermática – O processo de capacitação espermática que ocorre durante o percurso dos
espermatozóides na vagina e no útero é fundamental para que ocorra a fecundação. O muco presente no canal
vaginal funciona como uma barreira selectiva natural para os espermatozóides, seleccionando os mais aptos para
dentro do útero. No período da ovulação, o muco forma verdadeiros canais que facilitam a migração dos
espermatozóides em direcção ao ovócito. Os espermatozóides anormais, com pouca ou nenhuma motilidade, não
ultrapassam a barreira cervical e são destruídos. Portanto, o muco cervical exerce um papel fundamental no
processo de fecundação humana, primeiro, como filtro biológico, seleccionando os espermatozóides mais viáveis
e segundo, como reservatório das células espermáticas. Ao penetrarem no útero, os espermatozóides sofrem
modificações estruturais na membrana plasmática, a partir de trocas moleculares com o muco uterino. Estas
modificações provocam alterações químicas fundamentais na penetração do espermatozóide no ovócito,
auxiliando a ligação do espermatozóide à membrana do ovócito.
Assim, também é feito no laboratório um teste de capacitação dos espermatozóides. Os espermatozóides são
separados do plasma seminal através de centrifugação, depois são incubados em meios de cultura com
substâncias que proporcionam as mudanças estruturais e químicas no espermatozóide. A capacitação no
laboratório dá uma estimativa do número de espermatozóides mais viáveis, ou seja, dos espermatozóides que
serão capazes de atravessar o canal cervical, nadar através do muco uterino e chegar ao local da fecundação,
nas trompas.
3.Biópsia testicular (a realizar posteriormente se for necessário)- É efectuada para avaliar a possibilidade de
obter espermatozóides directamente dos testículos ou dos canais testiculares, nos casos em que não são
encontrados na ejaculação. Este problema pode ser provocado por obstrução dos canais espermáticos ou por
haver um defeito na produção primária de espermatozóides.

Procura completar a informação anterior para organizares uma informação clara sobre as causas de
infertilidade masculina, técnicas de avaliação dessa infertilidade e o preço dos exames médicos,
recorrendo aos seguintes sites:
-Clínica e Centro de Pesquisa em Reprodução Humana: http://www.abdelmassih.com.br/tratamento/t_avaliacao.html
-Centro de Reprodução Assistida do Ceará: http://www.clinicaconceptus.com.br/servicos/avaliacao.html
-Manual Merck de Saúde para a Família: http://www.msd.pt/mmerck/default.asp?url=%3Fid%3D266%26cn%3D1721%26ss%3D
-CEMEARE. Centro Médico de Assistência à Reprodução: http://www.cemeare.pt/diagnostico.htm#
Hospital de São Paulo: Setor de Reprodução Humana: http://www.unifesp.br/grupos/rhumana/pergunta.htm
-Fertilidade: http://www.fertilidadeonline.com.br/latam_brazil/concern/Infertility_in_Males/index.jsp
-Outros (…)

CARTÃO I — Causas de infertilidade masculina e técnicas de avaliação dessa infertilidade
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História médica do casal
A história clínica deve ser dirigida e detalhada em relação ao passado menstrual , ginecológico e obstétrico,
assim como sobre a presença de hábitos, alergias, doenças sistémicas, cirurgias anteriores e vida sexual. Esses
dados são importantes para se chegar às possíveis causas da infertilidade. Uma revisão detalhada de
tratamentos e procedimentos anteriores relacionados com a infertilidade e o apoio psicológico que será
necessário, também é muito importante.
A actividade anterior (Actividade 4.1) dá-te algumas informações sobre as possíveis causas de infertilidade
feminina e o tipo de perguntas que o médico irá fazer.

Avaliação básica da infertilidade na mulher
1. Exame físico
Faz-se uma avaliação ginecológica detalhada que inclui a palpação das mamas, por exemplo, para detectar
nódulos ou galactorreia e o exame ginecológico com espéculo vaginal  para detectar pólipos, cervicites, vaginites,
etc..Os registos da temperatura basal do corpo e a ultra-sonografia vaginal são fundamentais para complementar
o exame físico.
2.Registos da temperatura basal do corpo (TBC)
É pedido à mulher para registar a sua temperatura corporal diariamente. A diminuição da produção de estrogénio
perto da ovulação faz com que a temperatura basal caia 0,3 graus. Quando a ovulação ocorre, a temperatura
basal aumenta cerca de 0,6 graus como resultado da produção de progesterona pelo corpo amarelo. Assim, os
médicos podem determinar se a ovulação está a decorrer normalmente, através da medição diária da
temperatura basal do corpo.

Gráfico 4.1: Ciclo menstrual (ciclo do endométrio e temperatura corporal basal num ciclo menstrual sem gravidez
(A) e com gravidez (B)).

Fonte: Benson, Pernoll (1994). Handbook of Obstetrics and Gynecology. Lisbon: McGrraw-Hill, Inc.

3.Avaliação do ciclo ovulatório e da reserva ovariana
Cerca de 25% da infertilidade é causada por distúrbios da ovulação, entre eles os ovários policísticos. A avaliação
do ciclo ovulatório pode ser feita de várias maneiras, mas uma forma objectiva é fazer uma ultrasonografia
transvaginal e exames de sangue para avaliar as hormonas, de preferência no mesmo dia da ultra-sonografia.
Estes dois exames podem determinar com precisão a ovulação da mulher.
A ultrasonografia é a transmissão de ondas sonoras de alta frequência cuja reflexão mostra as estruturas e os
órgãos internos, dando um detalhado esboço do sistema reprodutor. O estudo do ovário por ultrasonografia, tem
diagnosticado casos de endometrioses e outras patologias expansivas do ovário. Permite, também, o tratamento
endosonográfico de algumas condições anormais, substituindo procedimentos mais invasivos.
A ultrasonografia transvaginal também fornece informações importantes sobre o potencial da paciente para o
tratamento futuro. O volume dos ovários e a contagem dos folículos quantificam a reserva ovariana da paciente e

CARTÃO II — Causas de infertilidade feminina e técnicas de avaliação dessa infertilidade
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isso será importante para o médico indicar uma estimulação ovariana adequada. Este exame será útil para
diagnosticar alterações no útero (miomas e alterações anatómicas, pólipos), nas trompas e nos ovários (massas
ovarianas, endometriose, aderências pélvicas).
Os exames ao sangue para dosagem das hormonas FSH (folículo-estimulina) e Estradiol realizadas no terceiro
dia do ciclo menstrual são testes simples e com alto valor prognóstico para avaliar a reserva ovariana, isto é a
quantidade de óvulos presentes no ovário.
Também há à venda vários kits de predição da ovulação. Esses kits medem o nível da hormona luteínizante (LH),
a hormona que provoca a ovulação a meio do ciclo menstrual. Também podem ser usados testes à urina para
medir a quantidade de progesterona durante as várias fases do ciclo. Também podem ser monitorizadas outras
hormonas (tais como a prolactina, hormonas da tiróide e a hormona foliculoestimulina (FSH)).

Outros exame complementares
1.Esterosalpingografia - A maior parte das mulheres que procuram tratamento para a infertilidade já realizou
este exame alguma vez. Um liquido especial (que aparece no Raio-X) é injectado dentro do cervix e preenche a
cavidade uterina e os tubos de Falópio. Se os tubos não estiverem bloqueados, o líquido vai espalhar-se pela
cavidade abdominal, indicando que estão abertos. A cavidade uterina também pode ser examinada verificando-se
a presença de pólipos ou lesões. O objectivo é avaliar a permeabilidade e a anatomia das trompas de Falópio,
pois cerca de 25% de toda infertilidade é causada por factores tubários. No entanto, este é um exame limitado, já
que não diferencia as malformações uterinas ou se existe doença peritoneal.
2.Esteroscopia - Exame que permite visualizar directamente a cavidade uterina, avaliando o endométrio (pólipos,
endometrites, etc.) e a presença de miomas submucosos. Complementa os exames como Esterosalpingografia e
a esterosonografia. Na esteroscopia o útero é dilatado e é observado através de um estereoscópio que é um
instrumento comprido, estreito e iluminado inserido através do cérvix até ao útero. Podem ser identificadas desta
maneira anomalias tais como pólipos, fibromas e aderências que são retiradas por este método sem a
necessidade de cirurgia abdominal.

Exames de pouca utilidade numa primeira investigação
1.Avaliação do muco cervical
O muco cervical pode ser avaliado pela sua elasticidade, a sua natureza imediatamente antes da ovulação (pode
ser fino (não espesso), aquoso, salgado e elástico) e pela presença de células, detritos e nível adequado de pH
(grau de acidez ou alcalinidade).
2.Biópsia endometrial
É uma avaliação complementar da função ovulatória. É realizado um exame ao microscópio de tecido retirado
do endométrio e são estudadas as secreções que a progesterona produz no endométrio para dar informação
futura sobre a normalidade da ovulação da mulher. Como este procedimento é mais invasivo que outros métodos
e pode ser algo desconfortável para algumas pacientes, o seu principal papel na avaliação da infertilidade não
está na análise da ovulação, mas sim no diagnóstico de defeitos da fase lútea. Geralmente a biópsia é realizada 2
a 3 dias antes do início esperado da menstruação.
3. Exame pós-coital e pesquisa de anticorpos anti-espermatozóide: Duas a quatro horas depois do casal ter
tido relações sexuais, o muco cervical é examinado ao microscópio. O médico procura as várias condições do
muco cervical que podem ser fatais para o esperma (por exemplo, demasiada viscosidade ou demasiado pouco
sal). Os espermatozóides são contados e é determinada a sua capacidade para viajar, quanto mais móbil for o
espermatozóide maior é a probabilidade de concepção.)
4.Testes imunológicos - Não têm provado valor algum em pacientes com infertilidade, a não ser naquelas com
história de dois ou mais abortos.
5.Laparoscopia - É um procedimento cirúrgico e não deve ser realizado até que a avaliação básica tenha sido
realizada no casal. Em alguns casos, a laparoscopia pode ser indicada para procurar aderências pélvicas ou
endometriose.

Procura completar a informação anterior para organizares uma informação clara sobre as causas de
infertilidade feminina, técnicas de avaliação dessa infertilidade e o preço dos exames médicos,
recorrendo aos seguintes sites:
-Clínica e Centro de Pesquisa em Reprodução Humana: http://www.abdelmassih.com.br/tratamento/t_avaliacao.html
-Centro de Reprodução Assistida do Ceará: http://www.clinicaconceptus.com.br/servicos/avaliacao.html
-Manual Merck: de Saúde para a Família:
http://www.msd.pt/mmerck/default.asp?url=%3Fid%3D266%26cn%3D1721%26ss%3D
- Portal de Ginecologia: http://www.portaldeginecologia.com.br/modules.php?name=News&file=article&sid=100
-CEMEARE. Centro Médico de Assistência à Reprodução: http://www.cemeare.pt/diagnostico.htm
-Hospital de São Paulo: Setor de Reprodução Humana: http://www.unifesp.br/grupos/rhumana/fiv.htm
-Hospital de São Paulo: Setor de Reprodução Humana: http://www.unifesp.br/grupos/rhumana/pergunta.htm
-Fertilidade: http://www.fertilidadeonline.com.br/latam_brazil/concern/Infertility_in_Females/index.jsp
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Os exames para detectar as causas da infertilidade, determinam a causa em aproximadamente 85% dos casos.
Só as causas identificadas podem ter tratamento. A paragem da ovulação pode ser restabelecida através de
terapia hormonal ou aumentando as substâncias gordas através de terapia nutricional. O bloqueio dos tubos de
falópio pode ser resolvido com técnicas microcirúrgicas.
Quando o homem não é fértil pode ser usada a inseminação artificial (IA) (introdução através de meios
mecânicos de esperma de um homem dador através da vagina da mulher).
Para ajudar a mulher cujos tubos de Falópio estão irremediavelmente bloqueados os médicos em clínicas da
especialidade podem unir o esperma do parceiro ao óvulo fora do corpo da mulher. Deixa-se o ovo fertilizado
desenvolver-se numa caixa de Petri e depois implanta-se no útero da mulher para criar a gravidez. Neste caso, o
zigoto ou zigotos continuam a ser incubados in vitro, até que se dê a sua segmentação em 2 a 8 células, e são
transferidos para o interior das trompas uterinas ou para o útero. Este procedimento é conhecido como
fertilização in vitro seguida de transferência de embriões (FIVETE).
Há ainda mais duas técnicas muito comuns de procriação medicamente assistida: a transferência intratubária de
gâmetas (GIFT) e a transferência intratubária de zigotos (ZIFT). Na transferência intratubária de gâmetas
(GIFT) os espermatozóides e os ovócitos previamente isolados são transferidos para o interior das trompas
uterinas para aí se dar a fertilização, por isso, esta fecundação é feita in vivo, dentro do corpo da mulher. Na
transferência intratubária de zigotos (ZIFT), os gâmetas são colocados em contacto numa caixa de Petri, in
vitro, em condições apropriadas para a sua fusão. O zigoto ou zigotos resultantes são transferidos para o interior
das trompas uterinas.

1 – Técnicas simples para tratamento da infertilidade
A fertilidade de muitos casais pode ser melhorada com algumas técnicas simples, como por exemplo:
 a mulher ficar deitada de costas durante uma hora depois do coito ajuda os espermatozóides a viajarem através
da vagina até ao útero em vez de saírem;
 ter relações sexuais mais frequentes, especialmente perto do período de ovulação pode ser suficiente para
alguns casais conceberem;
 a posição coital do homem por cima aumentará as probabilidades de concepção;
 colocar uma almofada debaixo das nádegas da mulher também pode ajudar o esperma a não escapar da sua
vagina;
 identificar a altura da ovulação para ter relações sexuais perto dessa altura, pode aumentar as probabilidades
da concepção, quando a ovulação ocorre.

2 – Inseminação artificial
A inseminação artificial é a introdução, através de meios
mecânicos (um fino cateter), de esperma de um homem dador
através da vagina da mulher, sem qualquer anestesia ou
internamento. Previamente, o útero da paciente é estimulado a
produzir ovócitos e os espermatozóides são capacitados em
laboratório. Há dois tipos de inseminação artificial: Inseminação
artificial com um dador (IAD) ou heteróloga e inseminação
artificial com o marido (IAM) ou homóloga.

Figura 4.55: Inseminação intra-uterina ou inseminação artificial.
Fonte: http://gineco.com.br/infertil9.htm

A IAM é geralmente tentada quando o marido tem alguns problemas tal como o ducto urinário mal colocado,
impotência ou baixa contagem de espermatozóides. Os espermatozóides são recolhidos pelo casal e trazidos
para a clínica ou o homem masturba-se na clínica. Os espermatozóides são depois introduzidos no útero da
mulher através de uma seringa ou pela colocação do sémen numa cápsula cervical colocada contra o cérvix.
A inseminação artificial com um dador que não seja o marido é feita quando não há marido ou quando o marido
não produz espermatozóides (uma condição chamada azospermia), tem uma contagem de espermatozóides
demasiado baixa para assegurar a fertilização (oligospermia), tem espermatozóides que não são
suficientemente viáveis para a inseminação ou a combinação dos dois últimos. O dador é seleccionado por
factores de saúde e escolhe-se um que seja fisicamente e no background genético parecido com o marido,
embora a sua identidade seja desconhecida para os receptores. Por razões legais, se o marido conseguir
produzir uma quantidade mínima de espermatozóides, alguns médicos misturam o seu sémen com o do dador
antes de inseminar a mulher.

CARTÃO III — Tratamentos para a infertilidade e técnicas de reprodução medicamente assistida



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual    Guia de Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

481

3 – Fertilização in vitro (FIV)
A fertilização in vitro (FIV), popularmente chamada “bebé proveta”, é um meio para tornar possível a concepção
fora do corpo da mulher, no laboratório, realizando as seguintes fases:
Estimulação controlada dos ovários: Primeiro, a mulher recebe indutores da ovulação para fazer-se uma
estimulação ovárica controlada. A estimulação controlada dos ovários tem por objectivo tornar o ambiente
ovariano mais adequado ao crescimento folicular o que, potencialmente, melhora a qualidade dos ovócitos. Com
a estimulação dos ovários, vários folículos entram em crescimento, aumentando-se assim o número de ovócitos
por ciclo.

Punção dos folículos ovarianos: Em seguida, com o auxílio de uma ultrasonografia transvaginal o médico, com
a paciente anestesiada, procura folículos maduros no ovário, indicando que os ovócitos II estão prontos a serem
libertados, e insere uma agulha para separar os folículos do ovário e aspirar o seu conteúdo (punciona os
folículos) (figura 4.56). À medida que os tubos com o líquido folicular vão sendo obtidos eles são encaminhados
para o laboratório adjacente à sala cirúrgica, pois o tempo é de importância crítica na captura dos ovócitos II
maduros.

Figura 4.56: Recolha de ovócitos com o auxílio de ultra-som.
(Ver: Clínica e Centro de Pesquisa em Reprodução Humana: http://www.abdelmassih.com.br/tratamento/t_avaliacao.html;
Hospital de São Paulo: Setor de Reprodução Humana: http://www.unifesp.br/grupos/rhumana/fiv2.htm)

Classificação dos ovócitos capturados: Com o auxílio de um estereomicroscópio, o líquido folicular de cada
tubo obtido no centro cirúrgico, é transferido para uma placa de meio de cultura e examinado à procura do
ovócito. Uma vez identificado, o ovócito é transferido para outra placa contendo apenas meio de cultura, onde
será classificado.

Figura 4.57: Classificação dos ovócitos capturados.
Fonte: Hospital de São Paulo: Setor de Reprodução Humana: http://www.unifesp.br/grupos/rhumana/fiv2.htm

Inseminação dos ovócitos e cultura in vitro: Enquanto estão a ser retirados os ovócitos da mulher, o homem recolhe o
sémen por masturbação e os espermatozóides são preparados em laboratório. Após um período de liquefação, o sémen é
preparado por diversas técnicas laboratoriais, de acordo com cada paciente, e os melhores espermatozóides são
seleccionados. Os ovócitos, obtidos por via transvaginal, foram deixados numa estufa de CO2 e a 37ºC e nos
espermatozóides, colhidos por masturbação, foram separados os espermatozóides mais competentes de modo a
que, para cada óvulo a ser fecundado, haja cerca de 50 a 100 mil espermatozóides móveis. Na etapa seguinte,
totalmente desenvolvida em laboratório, os óvulos e espermatozóides são colocados num meio especial de
cultura para que ocorra a fecundação. Se a fertilização for bem sucedida, dará origem a pré-embriões, que serão
transferidos para o útero da paciente em 48, 72 ou até 120 horas após a colecta dos óvulos. A incubação dos
espermatozóides com os ovócitos é feita numa estufa de CO2 a 5% e à temperatura de 37º C, por um período de
12 a 18 horas.

Ultrasonografia

Útero

Ovário
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Decorrido este período, ou seja, na manhã seguinte, os ovócitos são examinados para verificar se foram
fertilizados. Em boas condições laboratoriais e partindo-se de ovócitos maduros e sémen de boa qualidade, pode-
se esperar que, pelo menos, 80% dos ovócitos inseminados sejam fertilizados.

Figura 4.58: Cultura de fertilização in vitro.
Fonte: Hospital de São Paulo: Setor de Reprodução Humana: http://www.unifesp.br/grupos/rhumana/fiv2.htm

Transferência de pré-embriões: Os pré-embriões são transferidos em fase de clivagem (3 dias após a
fertilização) ou no estágio de blastocisto (6 dias após a fertilização) (figura 4.58).

Figura 4.59: Desenvolvimento embrionário pré-implantatório na espécie humana.
Fonte: Hospital de São Paulo: Setor de Reprodução Humana: http://www.unifesp.br/grupos/rhumana/iiu.htm

Os embriões até o momento da transferência são mantidos em estufa de CO2 a uma temperatura de 37º C. É
extremamente importante que a transferência seja feita junto ou dentro do laboratório onde se encontram os
embriões. A transferência ocorre com a paciente em posição ginecológica. 

Figura 4.60: Transferência de embriões para o útero: um cateter (cânula) introduzido pela vagina, passa pelo colo do útero
até atingir a cavidade uterina. Uma vez atingida, os pré-embriões são transferidos.
Fonte: Hospital de São Paulo: Setor de Reprodução Humana: http://www.unifesp.br/grupos/rhumana/fiv2.htm

4 – Injecção intracitoplasmática de espermatozóides
Mário Sousa, investigador Português do Laboratório de Biologia Celular, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel
Salazar, descreve assim o seu trabalho sobre a utilização da microinjecção intracitoplasmática de
espermatozóides (ICSI) na Medicina da Reprodução (Sousa, 1999, p.4-12):

Entre 1993 e 1995, a nossa equipa de investigação desenvolveu duas tecnologias revolucionárias que
permitiram curar cerca de 99% das esterilidades de causa masculina (8% da população). Os pacientes
masculinos que apresentam espermatozóides em número demasiado baixo, com morfologia
excessivamente anormal, ou com baixa motilidade, não conseguem fecundar os ovócitos. Baseados em
experiências animais, injectamos com uma micropipeta (diâmetro de 5 µm) um espermatozóide para dentro
de cada ovócito, de que resultou fecundação, implantação e recém-nascidos normais (figura 4.61). A
microinjecção intracitoplasmática de espermatozóide (ICSI) permitiu deste modo a obtenção de embriões
viáveis sem fusão prévia entre os gâmetas. Conseguimos, assim, os primeiros bebés-ICSI em França e
depois em Portugal, havendo no nosso País já umas centenas de gravidezes. A razão, em termos
moleculares deste sucesso residiu no facto de termos descoberto que a microinjecção provoca, tal como a
estimulação eléctrica, um aumento da [Ca2+]. Esta tecnologia foi depois melhorada e aplicada
primeiramente pelo nosso grupo aos pacientes com espermatozóides totalmente imóveis e aos pacientes
sem erecção por estarem paralisados após traumatismo da coluna com lesão medular.



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual    Guia de Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

483

Finalmente, como havia pacientes sem espermatozóides, isolamos espermatídeos (células haplóides) de
biopsias testiculares, microinjectamos os ovócitos com células imaturas, e conseguimos os primeiros bebés
neste tipo de pacientes, primeiro em França, depois em Espanha e finalmente em Portugal, onde decorrem
mais seis gravidezes (figura 4.62).

Fonte: Sousa (1999). Da clonagem animal à clonagem humana. Métodos e aplicações da clonagem. In Freitas, Dourado,
Vilaça (Eds.). BioEducação. Revista da Ordem dos Biólogos. Lisboa: Ordem dos Biólogos.

Procura completar a informação anterior para organizares uma informação clara sobre as técnicas de
reprodução medicamente assistida (RMA), recorrendo aos seguintes sites:
- Clínica e Centro de Pesquisa em Reprodução Humana: http://www.abdelmassih.com.br/tratamento/t_tratamentos.html
- Centro de Reprodução Assistida do Ceará: http://www.clinicaconceptus.com.br/servicos/inseminacao.html
-  M a n u a l  M e r c k :  d e  S a ú d e  p a r a  a  Família:
http://www.msd.pt/mmerck/default.asp?url=%3Fid%3D266%26cn%3D1721%26ss%3D
-Williams: http://www.urologychannel.com/whfc/portuguese.shtml#arte |AVA Clinic: http://www.avaclinic.com/index_portugal.html
-CEMEARE. Centro Médico de Assistência à Reprodução: http://www.cemeare.pt/diagnostico.htm
-Hospital de São Paulo: Setor de Reprodução Humana: http://www.unifesp.br/grupos/rhumana/fiv2.htm
-Hospital de São Paulo: Setor de Reprodução Humana: http://www.unifesp.br/grupos/rhumana/pergunta.htm
-Fertilidade: http://www.fertilidadeonline.com.br/latam_brazil/treatment/The_Doctors_Visit/index.jsp

Figura 4.61: Microinjecção
i n t r a c i t o p l a s m á t i c a  d e
espermatozóides (ICSI):
(A). Imobilização do espermatozóide,
por esmagamento do flagelo (f) com a
micropipeta de injecção (mpi). Note
que a cabeça (h) do espermatozóide,
que contem o núcleo, e a porção
inicial do flagelo, que contem o
centríolo, não são lesadas pela
micropipeta de injecção.
(B a F). Sequencia da microinjecção.
Note que o ovócito está fixo pela
micropipeta de contenção (mpc); que
o 1º glóbulo polar (Pb1) està às 6
horas de modo a que a penetração
pela mpi seja feita na região equatorial
do ovocito e assim não se lesem os
cromossomas femininos (MII); e que
a p ó s  a  m i c r o i n j e c ç ã o  o
espermatozóide (Sz) fica bem preso
no ooplasma. As setas são o
espermatozóide.

Figura  4 .62: Microinjecção
intracitoplasmática de espermatídeos
redondos (ROSI).
(A). Biopsia testicular, onde se pode
observar um espermatídeo redondo, com
bordos de citoplasma (c), núcleo(n), e
vesícula acrosómica (v); Er, eritrócito (7
mm); Sc, espermatócito em divisão.
(B). Note o espermatídeo redondo (seta)
no ooplasma, após a microinjecção.
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Transparências 4.2 (anexo)

Gráfico 4.1: Ciclo menstrual (ciclo do endométrio e temperatura corporal basal num ciclo menstrual
sem gravidez (A) e com gravidez (B)). Fonte: Benson, Pernoll (1994). Handbook of Obstetrics and
Gynecology. Lisbon: McGrraw-Hill, Inc.

Figura 4.55: Inseminação intra-uterina ou inseminação artificial. Fonte: Gineco.com.br
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Figura 4.56: Recolha de ovócitos com o auxílio de ultra-som. (Ver: Clínica e Centro de Pesquisa em
Reprodução Humana: http://www.abdelmassih.com.br/tratamento/t_avaliacao.html; Hospital de São Paulo: Setor de
Reprodução Humana: http://www.unifesp.br/grupos/rhumana/fiv2.htm)

Figura 4.57: Classificação dos ovócitos capturados.
Fonte: Hospital de São Paulo: Setor de Reprodução Humana: http://www.unifesp.br/grupos/rhumana/fiv2.htm
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Figura 4.58: Cultura da fertilização in vitro
Fonte: Hospital de São Paulo: Setor de Reprodução Humana: http://www.unifesp.br/grupos/rhumana/fiv2.htm

Figura 4.59: Desenvolvimento embrionário pré-implantatório na espécie humana.
Fonte: Hospital de São Paulo: Setor de Reprodução Humana: http://www.unifesp.br/grupos/rhumana/iiu.htm

Figura 4.60: Transferência de embriões para o útero: um cateter (cânula) introduzido pela vagina,
passa pelo colo do útero até atingir a cavidade uterina. Uma vez atingida, os pré-embriões são
transferidos.
Fonte: Hospital de São Paulo: Setor de Reprodução Humana: http://www.unifesp.br/grupos/rhumana/fiv2.htm
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Figura 4.61: Microinjecção intracitoplasmática de espermatozóides (ICSI):
(A). Imobilização do espermatozóide, por esmagamento do flagelo (f) com a micropipeta de injecção (mpi).
Note que a cabeça (h) do espermatozóide, que contem o núcleo, e a porção inicial do flagelo, que contem
o centríolo, não são lesadas pela micropipeta de injecção.
(B a F). Sequencia da microinjecção. Note que o ovócito está fixo pela micropipeta de contenção (mpc);
que o 1º glóbulo polar (Pb1) està às 6 horas de modo a que a penetração pela mpi seja feita na região
equatorial do ovocito e assim não se lesem os cromossomas femininos (MII); e que após a microinjecção o
espermatozóide (Sz) fica bem preso no ooplasma. As setas são o espermatozóide.
Fonte: Sousa (1999). Da clonagem animal à clonagem humana. Métodos e aplicações da clonagem. In Freitas,
Dourado, Vilaça (Eds.). BioEducação. Revista da Ordem dos Biólogos. Lisboa: Ordem dos Biólogos.

Figura 4.62: Microinjecção intracitoplasmática de espermatídeos redondos (ROSI).
(A). Biopsia testicular, onde se pode observar um espermatídeo redondo, com bordos de citoplasma (c),
núcleo(n), e vesícula acrosómica (v); Er, eritrócito (7 mm); Sc, espermatócito em divisão.
(B). Note o espermatídeo redondo (seta) no ooplasma, após a microinjecção.
Fonte: Sousa (1999). Da clonagem animal à clonagem humana. Métodos e aplicações da clonagem. In Freitas,
Dourado, Vilaça (Eds.). BioEducação. Revista da Ordem dos Biólogos. Lisboa: Ordem dos Biólogos.
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Estudos de Caso 4.3 — Reflexão ética sobre a reprodução
medicamente assistida

4. Fertilidade Humana                                                                                             Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Debate I

Dilema da Inês e do Alberto
A Inês tem 28 anos e é professora de Inglês numa escola do Gerês onde o Alberto, o marido, é Biólogo. O
Alberto gosta de fazer alpinismo nos tempos livres e considera-se em muito boa condição física para os seus 30
anos. Casaram há 5 anos e há 3 que estão a tentar ter um filho. Como não conseguem, começaram a ficar
bastante angustiados! Ele pensava frequentemente: “Eu sempre tive boas ejaculações e erecções! As mulheres
sempre me acharam muito másculo. O problema é de certeza da Inês.“
Uma tarde, a Inês procurou a sua ginecologista, sozinha, porque teve vergonha de dizer ao marido que gostava
que ele a acompanhasse já nesta primeira consulta. Ela sabia que, muito provavelmente, o Alberto também teria
que fazer exames. Não entendia porque razão ele se estava a tentar manter afastado do assunto, embora
dissesse o contrário! A médica da Inês fez-lhe um exame ginecológico detalhado. A Inês pediu-lhe para lhe ir
explicando tudo. Primeiro fez-lhe perguntas sobre a sua história ginecológica: as características do seu ciclo
menstrual, a sua história contraceptiva, gravidezes anteriores, cirúrgias prévias (especialmente pélvicas),
infecções anteriores, exames de Papanicolaou anteriores e terapias, alimentação, estabilidade no peso e
exercício físico. Depois, palpou-lhe os seios e examinou-os. Em seguida, explicou-lhe que iria fazer um exame
introduzindo dois dedos na vagina (toque vaginal) para com a ajuda de uma mão no abdómen sentir o tamanho
e a posição do útero, das trompas e dos ovários e, depois, iria usar um espéculo vaginal para examinar
cuidadosamente a vagina e colo do útero e investigar a presença de pólipos, doenças no colo do útero
provocadas por gonorréia, herpes, clamidia e infecções bacterianas (cervicites) ou infecções da vagina, muitas
vezes associadas a infecções da vulva (vulvovaginites) que podiam ser provocadas por tricomonas
(Trichomonas vaginalis), por micoses (por Candida albicans) ou por microorganismos banais de origem diversa
que só sobrevivem em circunstâncias particulares, como o estafilococos, estreptococos, os colibacilos etc.. Para
terminar, faria um exame citológico (Papanicolaou) para detectar células pré-cancerosas do colo do útero e
evitar o cancro. No fim da consulta, a ginecologista pediu à Inês para começar a fazer o registo da sua
temperatura basal, colocando o termómetro no ânus logo que acordasse, antes de fazer qualquer actividade.
Também a aconselhou a fazer uma ultrasonografia transvaginal e a fazer exames ao sangue para avaliar as
hormonas e complementar a avaliação do seu ciclo ovulatório. Aconselhou-a a falar com o marido e a sugerir-
lhe que fosse ao seu médico, pois era aconselhável que fizesse um teste inicial para avaliar a sua fertilidade.
Explicou-lhe que a análise ao sémen geralmente exclui um grande número de causas para a infertilidade
masculina.

Quando a Inês regressou à ginecologista com o marido, trazia o resultado de todos os exames e o gráfico que
construiu com as medições da sua temperatura.
 “Aparentemente está tudo bem consigo Inês. Por estes exames não há razões para não poder engravidar. Antes
de fazer outros exames complementares convém que o Alberto faça o exame ao sémen”, disse a médica.
O tempo passou, o Alberto tem azoospermia (não produz espermatozóides) que é provocada pela falta de
células germinativas dos espermatozóides nos túbulos seminíferos. Não se conseguiu determinar porque razão
isso lhe aconteceu. Se querem ter um filho só há suas alternativas: a adopção e a inseminação artificial com
um dador de esperma.

1 — O que deverão a Inês e o Alberto fazer?
2 — Se decidirem ter um filho por inseminação artificial com um dador exterior ao casal (isto é, reprodução
medicamente assistida heteróloga) a criança tem o direito de conhecer a identidade do seu pai biológico?
3 — Achas que os casais que procriam recorrendo a um dador exterior ao casal vão conseguir manter os seus
projectos como casal, uma vez que o bebé é apenas biologicamente filho de um deles? Explica a tua opinião.
4 — Como deveria ser a lei do nosso País para regulamentar estas situações?
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Debate II

O Dilema da Maria e do casal Silva

Em 1985 a Maria e o marido tinham 18 anos e já tinham filhos. Nesse ano fizeram um acordo com o Silva,
também com 18 anos na altura, para que ele pudesse ter um filho uma vez que a sua mulher era infértil e não lhe
podia dar o filhos que ambos desejavam tanto. Nesse sentido, fizeram um contrato onde definiram que a Maria
seria uma mãe substituta (“barriga de aluguer”) e o Silva seria o pai natural da criança. O contrato definiu que o
papel de Maria como mãe substituta significa ser capaz de conceber a criança e compreender que o acordo é
para o melhor interesse da criança e, por isso, ela e o marido não deverão formar ou tentar formar uma relação
de maternidade/ paternidade com a criança que a Maria vai conceber, transportar até ao fim da gravidez e depois
renunciar livremente à sua custódia e entregar a criança, imediatamente depois do nascimento, ao Silva, pai
natural. Aí terminam os direitos de maternidade da Maria. O contrato também definiu que a Maria, mãe substituta,
seria inseminada artificialmente com o esperma do Silva que seria o pai natural e biológico da criança. Em
troca recebia 10 000 euros. O Silva, como pai natural, também deveria pagar todas as despesas médicas durante
a gravidez e o parto não cobertas pelo sistema nacional de saúde.

Em 1986 uma batalha penosa pela custódia da bebé
nascida da mãe substituta levantou um intenso debate
internacional sobre as “barrigas de aluguer” e a ausência de
legislação nesta área. A Maria concordou em ser
artificialmente engravidada com os espermatozóides do
Silva e transportar o feto até ao nascimento, mas quando o
bebé estava quase a nascer começou a pensar de maneira
diferente. A sua ligação emocional ao bebé começou a
crescer  e logo depois do seu nascimento começou a insistir
que queria ficar com a criança. Seguiu-se uma batalha
judicial em que a prática das “mães substitutas” estava a ser
julgada por si própria, independentemente deste caso
específico. O tribunal determinou que o contrato entre a
Maria e o Silva era legal e obrigava-a a dar a criança, que
deveria permanecer sobre a custódia do casal Silva.
Mais tarde, o Supremo Tribunal invalidou o contrato por
causa dos seus fundamentos, era “a venda de uma criança
ou, pelo menos, o direito de uma mãe vender a sua criança
que estava em causa.”
No entanto, foi permitido que o bebé vivesse sobre a
custódia do casal Silva e à mãe de substituição foi permitido
o direito a visitas liberais.

1 — Na tua opinião, o Silva é o pai ou apenas o dador de esperma?
2 — A Maria é a mãe ou apenas um útero de aluguer?
3 — Um pai/ mãe pode concordar em fazer um contrato para dar o seu filho(a)?
4 — Os contratos das “mães de substituição” são legais? São éticos? São socialmente aceitáveis?
5 — O pai tem que aceitar o bebé depois do nascimento? Por exemplo, se o bebé nasceu com uma anomalia, o
pai tem que aceitar o bebé ou pode recusá-lo?
6 — O que pensas sobre o diagnóstico genético pré – implantacional para ser possível seleccionar um embrião
sem anomalias genéticas? E para ser possível seleccionar um embrião do sexo que os pais querem?
7 — A nova mãe tem que adoptar o bebé para que ele seja seu?
8 — O marido da “mãe de substituição” tem algum direito moral ou legal ou alguma responsabilidade para com o
bebé? E sobre a mulher? E sobre o pai biológico do bebé?
9 — A “mãe de substituição” pode ser considerada responsável se prejudicar o feto por ter comportamentos não
saudáveis, como por exemplo, fumar ou consumir álcool?
10 — Como deveria ser a lei no nosso País para regulamentar as “barrigas de aluguer”?E para regulamentar o
diagnóstico genético pré-implantacional?
NOTA: Esta história é verídica. Para mais informação sobre o assunto podes recorrer às seguintes informações disponíveis na
Internet:
-Acordo feito no dia 6 de Fevereiro de 1985, por e entre MARY BETH WHITEHEAD, uma mulher casada (à frente referida como
“Substituta”), RICHARD WHITEHEAD, o seu marido (à frente referido como marido “Husband”), and WILLIAM STERN, (à frente
referido como “Pai natural”):
 http://eric_goldman.tripod.com/contracts/babymcontracts.htm
-Chesler (1995): http://www.wakeup.org/anadolu/05/4/book.html
-Galeschools: http://www.galeschools.com/womens_history/trials/babym.htm
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Debate III

O Dilema do Mário
O Mário é médico numa Clínica Obstétrica e Ginecológica, faz inseminação artificial (IA), fecundação in vitro com
transferência dos embriões para o útero (FIVETE) e transferência tubar de gâmetas (GIFT), de zigotos (ZIFT) ou
de embriões (TET). Quando na GIFT transfere ovócitos e espermatozóides, previamente preparados em
laboratório, para uma ou ambas as trompas de Falópio fica sempre na expectativa que a fecundação ocorra para
o casal ficar feliz. Essa expectativa mantém-se quando faz in vitro a fecundação de embriões com
espermatozóides e depois os transfere na fase inicial de zigoto (ZIFT) ou mais tarde como embriões (TET) para
as trompas de Falópio.
Também já utilizou as várias técnicas de fecundação assistida em função da causa de infertilidade do homem ou
da mulher. Lembra-se que ainda há pouco tempo usou a dissecção parcial da zona pelúcida do ovócito (PZD)
para reduzir a espessura da sua membrana externa e facilitar o acesso do espermatozóide ao ovócito. Noutras
situações, também já injectou alguns espermatozóides dentro do ovócito entre a zona pelúcida e a membrana
citoplasmática, isto é, fez uma inseminação sub-zonal (SUZI). Actualmente, a técnica de fecundação assistida
que mais utiliza é a injecção intracitoplasmática do espermatozóide (ICSI).

Nos raros momentos que pára de trabalhar sente-se plenamente satisfeito pela grande quantidade de casais que
já ajudou a realizar o seu sonho. No entanto, não se esquece da grande discussão ética que algumas técnicas de
procriação medicamente assistida levantam por, no passado, terem criado um grande número de embriões
excedentários que estão congelados. “É verdade que o número de embriões a implantar é sempre objecto de
discussão.”, pensa o Mário, “A ética não se pode sobrepor à medicina e determinar à priori qual é o número de
embriões que considera como excessivo para transferir para a mãe, mas a reflexão ética pode receber
argumentos da medicina para limitar este número por razões de respeito pela saúde da mãe e dos nascituros. A
verdade é que na maior parte dos países europeus só podem ser transferidos para a mãe 3 embriões. Mas,
quando usamos técnicas de fertilização in vitro é muito arriscado só fecundarmos os 3 embriões que poderão ser
transferidos, pois a fecundação nem sempre acontece como desejado. Que fazer com os embriões
excedentários?”, continua Mário a pensar. “Quase todos concordam que a produção de embriões excedentários é
um efeito colateral negativo da procriação medicamente assistida (PMA). Do ponto de vista estritamente ético
pode-se dizer que, em condições semelhantes de riscos e de resultados, devem ser privilegiados os métodos que
eliminam à partida a possibilidade de obtenção de embriões excedentários. Esta é uma das razões porque
investiguei tanto a ICSI.”, reflecte Mário. “Mas mesmo que agora se evite produzir embriões excedentários e que
todos os Centros de Procriação Medicamente Assistida  conseguissem reduzir quase a zero a produção de
embriões excedentários, que destino dar aos que já estão congelados?, pensa, “Só vejo três hipótese possíveis:
1ª) manter os embriões indefinidamente congelados, até ao aparecimento de um pedido de adopção intra-uterina;
2ª) descongelá-los e deixa-los morrer; ou
3º) entregá-los para investigação científica.”Conclui Mário.

1 — Qual é a tua opinião sobre a adopção intra-uterina? Em
que te baseias para ter essa opinião?

2 — O que pensas sobre a possibilidade de descongelar os
embriões para os deixar morrer? Porque pensas dessa
maneira?

3 — Algumas pessoas pensam que o embrião congelado
merece todo o respeito devido a uma pessoa, mas que esse
embrião sem projecto de vida uterina, por ninguém o querer
adoptar, perde o direito à vida e ao desenvolvimento. Por
isso, considera-se que se lhe dá mais dignidade se ele
prestar um serviço à ciência, para a eventual ajuda para a
descoberta de tratamentos relacionados com doenças
graves (assunto que se relaciona com a investigação em
células estaminais embrionárias). O pressuposto subjacente
consiste em pensar que é mais digno para o embrião sem
projecto de vida intra-uterina servir para qualquer coisa do
que morrer sem utilidade.
O que pensas sobre esta opinião? Porquê?

4 — Como deveria ser a lei do nosso País para
regulamentar estas situações?

Embriões excedentários.
Que fazer agora?
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Jogo de Papéis 5.1 — Tecnologias do ADN recombinante: Genoma
humano e alimentos transgénicos

4. Fertilidade Humana                                                                                               Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

   SIMULAÇÃO DE UM DEBATE TELEVISIVO
Personagens
— João (Moderador)
— Regina (Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida)
— Rosa e Francisco (Biólogos investigadores do Projecto Genoma Humano)
— Isabel e Pedro (Biólogos criadores de alimentos transgénicos)

Situação de partida
Um canal de televisão decidiu fazer um debate sobre o “Projecto Genoma Humano” e sobre “Alimentos
transgénicos”, na sequência do desenvolvimento da técnica de clonagem do “ADN recombinante” que levantou
um conjunto de questões éticas e sociais que exigem o domínio pela população em geral de fundamentos
biológicos básicos que lhes permita tomarem decisões conscientes, ética e biologicamente fundamentadas, em
relação a algumas questões cruciais relacionadas com estes assuntos.

Agora seis colegas farão o papel do moderador, da Presidente do Conselho Nacional de Ética para as
Ciências da Vida, de biólogos investigadores do Projecto Genoma Humano e de biólogos criadores de
alimentos transgénicos. Leiam atentamente os papéis que vos foram atribuídos e preparem o argumento
para representar a seguinte situação:
Já todos foram maquilhados na televisão, os holofotes acenderam, as câmaras estão a postos e o debate vai
começar. O moderador do debate, que é um(a) famoso(a) jornalista, apresenta os seus convidados e coloca um
crachá no seu peito (Jogo de papéis televisivo 5.1, parte III), com o seu nome e profissão bem visíveis, e começa
o debate introduzindo o tema. Cada um de vocês tem conhecimentos científicos e sociais diferentes e uma
maneira diferente de viver e entender a vida, por isso, dareis a vossa opinião em relação aos diversos temas.

SIMULAÇÃO DE UM DEBATE TELEVISIVO
Personagem: Regina (Presidente do Conselho Nacional de Ética para as CV)

Estás muito segura do teu conhecimento sobre ética, tens uma postura simpáticas e és
assertiva quando informas ou fazes perguntas. Esperas que te façam perguntas na terceira
parte do debate, mas se não fizerem pedes a palavra e salientas a posição do Conselho
Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre a clonagem de plantas e animais não
humanos.
Recorreste a documentos de base que circulam na Internet para te preparares:
—Parlamento Europeu (Maio, 2001). STOA – Avaliação das opções científicas e técnicas. Nota informativa nº 14/
2001. Embriões, investigação científica e legislação europeias. Portugal: Parlamento Europeu:
http://www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/briefings/14_pt.pdf
—Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (1997). Parecer 21/CNECV/97 sobre Implicações Éticas
da Clonagem. Lisboa: CNECV: http://www.cnecv.gov.pt/NR/rdonlyres/8EA5B11B-914D-4C81-B24F-
DFEC00015EB0/0/P021Clonagem.pdf
— Serrão, D. (2003). Livro Branco: Uso de embriões humanos em investigação científica. Lisboa: Ministério da
Ciência e do Ensino Superior, Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia.
— Vaticano (1997). Declaração universal sobre o genoma humano e os direitos humano s :
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/documents/rc_pa_acdlife_doc_08111998_genom
a_po.html
— Clonagem aci digital: http://www.acidigital.com/clonagem/index.html
— DHNET, Enciclopédia Digital dos Direitos Humanos:
http://www.dhnet.org.br/direitos/direitosglobais/paradigmas_textos/genomahum.html

Elabora um argumento para o debate televisivo que permita tornar bem claro para a assistência:
 Alguns documentos para repensar as nossas visões pessoais sobre a ética da clonagem em plantas e
animais não humanos;
 A posição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e outras opiniões que consideres
relevantes;
 Exemplos do dia-a-dia que mostram o que as pessoas pensam sobre esse assunto; e
 Se se deve educar os filhos e a população em geral para analisarem criticamente a clonagem nas plantas e
nos animais não humanos e como é possível fazê-lo.
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   SIMULAÇÃO DE UM DEBATE TELEVISIVO
Personagem: João (Moderador)

Foste responsável pela organização do debate e pela escolha dos convidados.
Recorreste a quatro documentos de base que circulam na Internet para preparares as
questões para os diferentes especialistas (Nota: reparaste que em brasileiro às células
estaminais chamam-se células tronco, por isso avisas o público desse sinónimo):

— Teresa Pinto (1996). O Nosso Futuro Genético. Conhecer, Analisar e Manipular
Informação Genética: Implicações Sociais, Éticas e Legais. In  TiO - Projecto Terceira
Idade On Line: http://www.byweb.pt/genoma/index.html
— Organização Mundial da Saúde. 20 Questões sobre Alimentos Geneticamente
Modificados - http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/20questions/en/
—Parlamento Europeu (Maio, 2001). STOA – Avaliação das opções científicas e técnicas.
Nota informativa nº 14/ 2001. Embriões, investigação científica e legislação europeias.
Portugal: Parlamento Europeu: http://www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/briefings/14_pt.pdf
—Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (1997). Parecer 21/CNECV/97 sobre Implicações Éticas
da Clonagem. Lisboa: CNECV: http://www.cnecv.gov.pt/NR/rdonlyres/8EA5B11B-914D-4C81-B24F-
DFEC00015EB0/0/P021Clonagem.pdf

Organizas o debate em três partes. Primeiro, a tua preocupação é fazer perguntas aos biólogos investigadores
no Projecto Genoma Humana para que fique bem claro o que é o Projecto e quais são as implicações para a
sociedade desse avanço científico. Incentivas os convidados a usarem transparências ou outro material didáctico
para elucidarem bem o público. Também incentivas o público a fazer questões aos convidados ou a tecer
comentários sobre o que estão a ouvir. Na segunda parte do debate, segues a mesma metodologia para os
biólogos que fazem criação de alimentos geneticamente modificados. Por fim, na terceira parte do debate, fazes
questões ao público, que preparaste previamente, para saberes a sua opinião sobre os vários aspectos em
debate e pedes aos teus convidados para comentarem a reacção do público ás tuas questões, tendo a
preocupação de pedir sempre a intervenção da Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da
Vida.
Durante o debate, pegando nas palavras dos vários intervenientes, deixas bem claro os vários conceitos, para o
público que está a assistir ao programa ficar bem esclarecido.

Elabora um argumento para o debate televisivo que permita aos convidados tornarem claro para a assistência:

1.Sobre o conhecimento do genoma humano:
 O que é o Projecto Genoma Humano?
 Que tipo de informação genética pode/deve ser produzida sobre cada pessoa?
 Quem deve controlar o uso e divulgação dessa informação genética?
 Poder-se-ão criar livrarias biológicas de ADN? Para toda a população ou para grupos específicos? Para que
grupos?
 A informação genética pré-existente, deverá ser excluída do processo médico antes deste ser fornecido às
companhias seguradoras ?
 Será ético educar e preparar uma criança para os problemas de saúde que terá de enfrentar no futuro
provocados pelo conhecimento do seu património genético?
 Quais são as implicações sociais, éticas, legais e económicas inerentes à capacidade futura de se
desvendarem doenças insuspeitas, como consequência da pesquisa do genoma de cada indivíduo? (…)

2. Sobre alimentos transgénicos ou geneticamente modificados:
 O que são organismos geneticamente modificados (GM) e alimentos geneticamente modificados (GM)?
 Porque são produzidos os alimentos GM?
 Os alimentos GM são avaliados de maneira diferente dos alimentos tradicionais?
 Como são determinados os potenciais riscos para a saúde humana dos alimentos GM?
 Quais são os principais pontos de preocupação quanto à saúde humana?
 Como é feita a análise de risco para o meio ambiente da existência de alimentos GM?
 Quais são os pontos de preocupação em relação ao meio ambiente?
 Que tipo de alimentos GM estão internacionalmente no mercado? (…)
3. Perguntas finais:
 Qual é a posição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre a clonagem nas plantas e
animais não humanos?
 Quais são os exemplos do dia-a-dia que mostram o que as pessoas pensam sobre esse assunto?
 Deve-se educar os filhos e a população em geral para analisarem criticamente a clonagem nas plantas e nos
animais não humanos e como é possível fazê-lo?
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   SIMULAÇÃO DE UM DEBATE TELEVISIVO
Personagem: Rosa e Francisco (Biólogos investigadores do Projecto Genoma

Humano)

Fostes convidados por um jornalista para participar num programa de televisão
para falar sobre o vosso trabalho: “O Projecto Genoma Humano”.
Recorram à informação básica abaixo, produzida no vosso Centro de
Investigação para informação do público em geral sobre a técnica de clonagem
que lá utilizavam, e a documentos simples que circulam na Internet para
informarem correctamente as pessoas e as ajudarem a tomar decisões
conscientes neste domínio. Tiveram a preocupação de preparar algum material
didáctico, como por exemplo, transparências (ver Jogo de papéis televisivo 5.1,
Parte IV), para esclarecerem melhor o público. (Nota: repararam que em
brasileiro às células estaminais chamam-se células tronco, por isso avisam o
público desse sinónimo):

TECNOLOGIA DO ADN RECOMBINANTE
A tecnologia do ADN recombinante, também é chamada clonagem de ADN, clonagem molecular ou clonagem
génica. Esta técnica surgiu na década de 70 e hoje é uma prática muito comum nos laboratórios na biologia
molecular.

O ácido desoxiribonucleico (ADN) é uma molécula que contém a informação genética das células de um ser
vivo. A sua informação é baseada na leitura de sequências de três conjuntos de pares de bases, chamadas:
Adenina (A), Guanina (G), Citosina (C) e Timina (T). A cada segmento de ADN que codifica uma única proteína,
chama-se gene. Os genes são herdados dos progenitores e determinam as características genéticas dos
indivíduos.
“Clonar” uma parte do ADN é produzir cópias idênticas dessa parte e quando desejado inseri-las no genoma de
outro ser vivo. Para isso, faz-se a transferência do fragmento de ADN que nos interessa, de um organismo
escolhido, por exemplo o homem, para um elemento genético auto-replicador, tal como o plasmídeo de uma
bactéria – célula hospedeira estrangeira, que gera múltiplas cópias do mesmo fragmento de ADN ou do(s)
mesmo(s) gene(s) (figura 4.63).

Figura 4.63: Bactéria mostrando o plasmídeo - molécula de ADN circular
extracromossómica, distintas do genoma normal da bactéria -
que poderá ser usado como um elemento genético auto-
replicador, isto é, como um vector de clonagem.

Os plasmídeos e outros tipos de vectores de clonagem são usados pelos investigadores do Projecto Genoma
Humano para criar genes e outras peças dos cromossomas para gerar material idêntico suficiente para avançar
nos seus estudos. Outros vectores de clonagem que existem, além dos plasmídeos bacterianos, são os vírus,
cromossomas artificiais bacterianos (BACs) e cromossomas artificiais de levedura (YACs). Esta tecnologia é
importante para aprender sobre outras tecnologias relacionadas, tal como a terapia de genes, a engenharia
genética dos organismos e sequênciar genomas.  A terapia de genes pode ser usada para tratar certas
condições genéticas através da introdução de vírus vectores que transportam cópias correctas dos genes em falta
dentro das células do organismo hospedeiro. Genes de diferentes organismos podem melhorar o sabor e o valor
nutricional dos alimento – alimentos geneticamente modificados ou alimentos transgénicos - ou dar
resistência a tipos particulares de doenças das plantas.

A “clonagem de um Gene” é feita pelo seguinte processo (figura 4.64):
1.Um fragmento de ADN contendo o gene de interesse é isolado do ADN cromossómico, usando enzimas de
restrição.
2. O plasmídeo é cortado com a mesma enzima de restrição.
3. Une-se o fragmento de ADN cromossómico ao plasmídeo (vector de clonagem) passando a chamar-se
molécula de ADN recombinante.
4. Introduz-se o ADN recombinante nas células hospedeiras adequadas, para este vector de clonagem são as
bactérias, para que possa então ser reproduzido juntamente com o ADN da célula hospedeira.

APLICAÇÃO:
TERAPIA DE GENES |
ENGENHARIA GENÉTICA |
SEQUÊNCIA DE GENOMAS

PlasmídeoCromossoma
bacteriano
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Projecto Genoma Humano
O Genoma humano é o número total de cromossomas humanos, 23 pares de cromossomas, ou seja todos os
seus genes. Os genes têm a informação para todas as proteínas que o organismo necessita e que determinam na
pessoa o seu aspecto, metabolismo, resistência a infecções e a outras doenças e todo o seu funcionamento.
Assim, conhecer o genoma é importante porque pode ajudar a resolver todas as doenças que têm uma
componente genética.
O Projecto Genoma Humano, iniciou-se em 1990, com um programa internacional de 15 anos, para registar os
80000 genes que codificam a informação que constroem e mantêm a vida humana. A finalidade do projecto era
detectar e localizar os genes causadores de doenças hereditárias, a fim de que, por meio da tecnologia do ADN
recombinante se tornasse possível a prevenção e a erradicação dessas doenças. Os objectivos do projecto eram:
 Identificar os genes do ADN humano;
 Determinar a sequência dos 3 biliões de bases químicas que constituem o ADN;
 Registar a informação em base de dados;
 Desenvolver tecnologias de sequenciação de uma modo rápido e eficiente;
 Desenvolver ferramentas para a análise de dados;
 Dirigir as questões éticas, legais e sociais que derivam do projecto.
Em Fevereiro de 2001 o mapa genético humano estava completo e em 2003 foi divulgado como definitivo,
estando descritos 30 000 genes.

Figura 4.64: Clonagem de ADN em plasmídeos.
Fonte: U.S. Department of Energy Office of Science, Office of Biological and Environmental Research, Human Genome Program:
http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/publicat/primer/fig11a.html

Para mais informação:
— U.S. Department of Energy Office of Science, Office of Biological and Environmental Research, Human Genome Program:
http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/publicat/primer/fig11.ht
— BBCMundo: http://www.bbc.co.uk/spanish/extra0006genomac.htm
— Teresa Pinto (1996). In TiO - Projecto Terceira Idade On Line: http://www.byweb.pt/genoma/index.html
— 10 Em Tudo: http://www.10emtudo.com.br/artigos_1.asp?CodigoArtigo=4&Pagina=4

 Elabora um argumento para o debate televisivo que permita tornar bem claro para a assistência:
 O que é o Projecto Genoma Humano;
 Que tipo de informação genética pode/deve ser produzida sobre cada pessoa;
 Quem deve controlar o uso e divulgação dessa informação genética;
 Se é possível criar livrarias biológicas de ADN, se é possível para toda a população ou só para grupos
específicos;
 Se na vossa opinião a informação genética pré-existente, deverá ser excluída do processo médico antes
deste ser fornecido às companhias seguradoras;
 Se na vossa opinião será ético educar e preparar uma criança para os problemas de saúde que terá de
enfrentar no futuro provocados pelo conhecimento do seu património genético;
 Quais são as implicações sociais, éticas, legais e económicas inerentes à capacidade futura de se
desvendarem doenças insuspeitas, como consequência da pesquisa do genoma de cada indivíduo. (…).

Fragmento de ADN
cromossómico para ser
clonado

Cortar moléculas de ADN com
enzimas de restrição para gerar
sequencias complementares no
vector e no fragmento

Vector de ADN

Juntar o vector e o
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cromossómico usando a
enzima ADN ligase

Molécula de ADN
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na bactéria

Molécula de ADN
recombinante

Cromossoma
bacteriano
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SIMULAÇÃO DE UM DEBATE TELEVISIVO
Personagem: Isabel e Pedro (Biólogos criadores de alimentos

transgénicos)

Fostes convidados por um jornalista para participar num programa de televisão
para falar sobre o vosso trabalho: “Alimentos transgénicos”.
Recorreste à informação básica apresentada pelos vossos colegas que
trabalham no “Genoma Humano”, porque a técnica de clonagem utilizada é a
mesma: Tecnologia do ADN recombinante. Preparam a vossa intervenção
recorrendo, se necessário, à transparência usada pelos vossos colegas e
utilizando documentos que circulam na Internet sobre o mesmo assunto, para
informarem correctamente as pessoas e as ajudarem a tomar decisões
conscientes neste domínio. Tiveram a preocupação de preparar algum material
didáctico, como por exemplo, transparências, para esclarecerem melhor o
público.

Alimentos geneticamente modificados
Os alimentos transgénicos são os alimentos em que foram introduzidos entre seus genes um novo gene ou
fragmento de ADN, pelo processo de ADN recombinante ou engenharia genética. A tecnologia do ADN
recombinante permite a transferência específica de novos genes para uma planta, alterando, portanto, a sua
composição. Essa alteração envolve efeitos intencionais, relacionados à característica do gene introduzido, e
efeitos não intencionais, decorrentes dessa inserção ou da manipulação genética conduzida. Os riscos potenciais
estão, portanto, associados ao novo ADN introduzido, ao produto de expressão desse ADN (proteína) ou a efeitos
não intencionais.

Para mais informação:
— Alimentos transgénicos - Copacabana Runners: http://www.copacabanarunners.net/alimentos-trangenicos.html
Brian Tokar: www.ecosur.net/riesgos_ biologicos.html
— Organização Mundial da Saúde. 20 Questões sobre Alimentos Geneticamente Modificados -
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/20questions/en/
— Geocities:  http://www.geocities.com/la_cou/ecologia/gen1.html
— Geocities: http://www.geocities.com/la_cou/ecologia/biotecno.html
— Ecologistas en Acción: http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=2406

Elabora um argumento para o debate televisivo que permita tornar bem claro para a assistência:
 O que são organismos geneticamente modificados (GM) e alimentos geneticamente modificados (GM)?
 Porque são produzidos os alimentos GM?
 Os alimentos GM são avaliados de maneira diferente dos alimentos tradicionais?
 Como são determinados os potenciais riscos para a saúde humana dos alimentos GM?
 Quais são os principais pontos de preocupação quanto à saúde humana?
 Como é feita a análise de risco para o meio ambiente da existência de alimentos GM?
 Quais são os pontos de preocupação em relação ao meio ambiente?
 Que tipo de alimentos GM estão internacionalmente no mercado? (…)
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Parte II

Questões para debate I

Genoma Humano

   SIMULAÇÃO DE UM DEBATE TELEVISIVO

1— Explica o que é o Projecto Genoma Humano.

2— Refere qual é o tipo de informação genética que pode/deve ser produzida sobre cada pessoa na opinião dos
especialista do debate e na opinião do público presente.

3—  Indica quem deve controlar o uso e divulgação da informação genética das pessoas na opinião dos
especialista do debate e na opinião do público presente.

4— Explica se na opinião dos especialistas se poderão criar livrarias biológicas de ADN para toda a população
ou para grupos específicos. Diz qual foi a opinião dos participantes no debate.

5— Refere se na opinião dos especialistas e do público presente a informação genética pré-existente sobre uma
pessoa, deverá ser excluída do processo médico antes deste ser fornecido às companhias seguradoras.

6— Explica se na opinião dos especialistas e do público presente será ético educar e preparar uma criança para
os problemas de saúde que terá de enfrentar no futuro provocados pelo conhecimento do seu património
genético.

7— Indica, com base no debate e nos teus conhecimentos, quais são as implicações sociais, éticas, legais e
económicas inerentes à capacidade futura de se desvendarem doenças insuspeitas, como consequência da
pesquisa do genoma de cada indivíduo.
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Questões para debate II

Alimentos Transgénicos ou geneticamente modificados

   SIMULAÇÃO DE UM DEBATE TELEVISIVO

1—  Explica o que são organismos geneticamente modificados (GM) e alimentos geneticamente modificados
(GM).

2— Refere porque são produzidos os alimentos GM.

3— Indica se na opinião dos especialista do debate e na opinião do público presente os alimentos GM são
avaliados de maneira diferente dos alimentos tradicionais.

4— Explica como é que na opinião dos especialistas são determinados os potenciais riscos para a saúde
humana dos alimentos GM.

5— Refere quais são, na opinião dos especialistas e do público presente, os principais pontos de preocupação
quanto à saúde humana dos alimentos GM.

6— Explica como é feita a análise de risco para o meio ambiente da existência de alimentos GM.

7— Indica quais são os pontos de preocupação em relação ao meio ambiente dos alimentos GM.

8— Indica, com base no debate e nos teus conhecimentos, que tipo de alimentos GM estão em Portugal e
internacionalmente no mercado.

9— Explica qual é a posição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre a clonagem nas
plantas e animais não humanos.

10— Indica, com base no debate e nos teus conhecimentos, se se deve educar os filhos e a população em geral
para analisarem criticamente a clonagem nas plantas e nos animais não humanos e como é possível fazê-lo.
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Parte III

CARTÕES

REGINA
Presidente do Conselho Nacional
de Ética para as Ciências da Vida

JOÃO
Jornalista Moderador do Debate

ROSA E
FRANCISCO

Biólogos investigadores do
Projecto Genoma Humano

ISABEL E
PEDRO
Biólogos Criadores de
Alimentos Transgénicos
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Transparência 5.1 (anexo)

Parte IV

Figura 4.63: Bactéria mostrando o plasmídeo - molécula de ADN circular extracromossómica,
distintas do genoma normal da bactéria - que poderá ser usado como um elemento genético
auto-replicador, isto é, como um vector de clonagem.

Figura 4.64: Clonagem de ADN em plasmídeos.
Fonte: U.S. Department of Energy Office of Science, Office of Biological and Environmental Research, Human Genome Program:
http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/publicat/primer/fig11a.html
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Criar Estudos de Caso 5.2 — Tecnologia da clonagem terapêutica ou
clonagem embrionária: Produção de órgãos para transplante
e cura de doenças

4. Fertilidade Humana                                                                                               Alunos/ Porta-voz do Grupo …

TECNOLOGIA DA CLONAGEM TERAPÊUTICA
OU “CLONAGEM EMBRIONÁRIA”

Esta clonagem exige a produção de embriões humanos para usar
em investigação. O objectivo deste processo não é criar clones
humanos, mas recolher células estaminais que podem ser
usadas para estudar o desenvolvimento humano e tratar doenças.
Nas fases iniciais do desenvolvimento do embrião as células
podem “diferenciar-se” em todos os tipos de células existentes no
organismo – músculos, pele, ossos, coração, cérebro, etc. – por
isso, são chamadas células estaminais e os cientistas estão
muito entusiasmados com a possibilidade de explorar e controlar o
poder natural destas células para curar vários tipos de doenças.
As células estaminais são retiradas do ovo depois de ser ter
dividido durante 5 dias (blastocisto). O processo de extracção
destrói o embrião, o que levanta um grande número de
preocupações éticas. Muitos investigadores esperam que um dia
as células estaminais possam ser usadas para substituir células de
corações doentes, Alzheimer, Parkinson, cancro e outras doenças
ou até para produzir órgãos inteiros a partir de células únicas.
Ainda é necessário fazer muito trabalho antes da clonagem
terapêutica se tornar uma opção real para o tratamento de
doenças.

Outra fonte promissora de células estaminais poderia ser a medula óssea dos adultos. As células estaminais
da medula óssea produzem normalmente glóbulos vermelhos  e células da medula óssea. Nos Estados Unidos
os cientistas identificaram uma célula estaminal na medula óssea de adultos que pensam poder desenvolver-se
noutro tipo de células.
Outra opção como fonte de células estaminais é o sangue do cordão umbilical que é normalmente deitado fora no
parto. Algumas empresas, mediante um pagamento, já recolhem o sangue da placenta para o armazenar e
utilizar se a criança um dia precisar, uma vez que são 100% compatíveis consigo próprio e também poderão ser
uma fonte de células estaminais compatíveis com os irmãos, pais e avós do bebé. Estas células do sangue são
retiradas sem afectar a mãe ou a criança.

Como se podem clonar órgãos para fazer transplantes?

Para se produzir um órgão para transplante teria que se seguir as seguintes fases:
1.Extrair o ADN da pessoa que necessita do órgão transplantado;
2. Inserir esse ADN num ovo ao qual se retirou o núcleo.
3.Deixar do ovo contendo o ADN do doente começar a dividir-se em células estaminais embrionárias.
4. Recolher as células estaminais que poderão ser usadas para gerar um órgão ou um tecido.
Em teoria o órgão clonado poderia ser transplantado para o doente, sem risco de rejeição do tecido.

CARTÃO A

É ético  e legal usar
embriões
excedentários da
fertilização in vitro
para produzir células
estaminais?

R E C O L H E R  C É L U L A S
ESTAMINAIS | GERAR TECIDOS E
ÓRGÃOS PARA TRANSPLANTE |
CURAR DOENÇAS COMO
ALZHEIMER OU PARKINSON

CARTÃO A
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Têm que ser feitas muitas mudanças antes da clonagem de órgãos se tornar uma realidade. Outra aplicação
potencial da clonagem para o transplante de órgãos é a criação de porcos geneticamente modificados a partir dos
quais poderiam ser recolhidos órgãos adequados para transplantes humanos. O transplante de órgãos e tecidos
de animais para humanos é chamado xenotransplante.
Se os órgãos pudessem ser gerados a partir de embriões humanos clonados a necessidade de doação de órgãos
poderia ser significantemente reduzida.

Entrevista ao professor Sobrinho Simões
Fonte: Público 05-01-2003

A clonagem de órgãos pode vir a melhorar a qualidade das pessoas ou mesmo resolver um
problema crónico que tenham. Mas, mesmo assim, isso vai criar um mundo novo, não é?

Vai. As pessoas pensam que, quando falamos em clonagem de órgãos, estamos a falar de um embrião
com forma humana que vai ser estilhaçado para que dele se possa retirar o fígado. E isso não é
verdade. Já se fez um rim a partir de células estaminais embrionárias. Elas foram colocadas num molde
com a forma de um rim e deram-lhes os factores de crescimento apropriados para que se
diferenciassem no sentido de um rim. Já se fizeram rins para vacas e outros animais, por exemplo. E
deu certo.
E já se estão a fazer corações?
Não, acho que não. O coração é um órgão muito mecânico e tem cavidades e válvulas. É muito mais
difícil de fazer do que um fígado, que é um órgão compacto. O exemplo mais bonito que há [dessa
técnica] é o da criação de rins. Agora é que se está a começar também a ensaiar tentativas com o
fígado. Há já investigação no sentido de, sem trocarmos os órgãos, substituirmos as células que eles já
têm. Portanto, não se fazem corações, mas já se conseguiu em ratinhos com necrose do músculo
cardíaco colocar lá células capazes de regenerar os tecidos do coração. Não é um transplante tal como
o conhecemos hoje em dia.

Para mais informação:
— Ministério da Ciência e Tecnologia: http://www.mct.gov.br/especial/clone03.htm
— Ministério da Ciência e Tecnologia: http://www.mct.gov.br/especial/clone02.htm
— 10 Em Tudo: http://www.10emtudo.com.br/artigos_1.asp?CodigoArtigo=17&Pagina=5
— Museu de Ciência da Universidade de Lisboa e outros museus europeus e pelo site ECSITE:
http://www.bionetonline.org/portugues/Content/sc_tool.htm#
— Clonagem aci digital: http://www.aciprensa.com/clonacion/terapeutica.htm
— Serrão, D. (2003). Livro Branco: Uso de embriões humanos em investigação científica. Lisboa: Ministério da
Ciência e do Ensino Superior, Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia.
— Parlamento Europeu (Maio, 2001). STOA – Avaliação das opções científicas e técnicas. Nota informativa nº 14/
2001. Embriões, investigação científica e legislação europeias. Portugal: Parlamento Europeu:
http://www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/briefings/14_pt.pdf
— Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (1997). Parecer 21/CNECV/97 sobre Implicações Éticas
da Clonagem. Lisboa: CNECV: http://www.cnecv.gov.pt/NR/rdonlyres/8EA5B11B-914D-4C81-B24F-
DFEC00015EB0/0/P021Clonagem.pdf
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CONTA UM CASO IMAGINADO SOBRE
 CLONAGEM EMBRIONÁRIA

Para que possas construir o estudo de caso na turma
deves ter em atenção os seguintes dados:

1. A clonagem embrionária poderá vir a ser aplicada
ao tratamento e cura de doenças
Doença de Parkinson, doenças cardíacas, paralisia, acidentes
vasculares cerebrais, diabetes e doença de Alzheimer. A
Doença de Alzheimer é uma doença que ocorre numa fase
tardia da vida. Por razões que se desconhecem, as células de
zonas específicas do cérebro vão morrendo lentamente, o que

causa dificuldades cognitivas progressivas, como perda de memória e dificuldades linguísticas.
2. A clonagem embrionária também poderá vir a ser aplicada no transplante de órgãos
Se os órgãos pudessem ser gerados a partir de embriões humanos clonados a necessidade de
doação de órgãos poderia ser significantemente reduzida.
3. Na clonagem há destruição do embrião
As células estaminais são retiradas do ovo depois de ser ter dividido durante 5 dias (blastocisto).
Nesta fase, o embrião mede cerca de um quarto do tamanho de uma cabeça de alfinete. O
processo de extracção das células estaminais destrói o embrião. Os cientistas esperam poder
utilizar, no futuro, células estaminais retiradas de adultos, depois do devido consentimento.
4. As situações de vida criadas podem incluir, por exemplo, histórias como as seguintes:
- Um bebé de 3 anos que nasceu de fertilização in vitro necessita de um transplante de medula
para não morrer. A mãe quer descongelar embriões excedentários para que os médicos recolham
células estaminais e produzam a medula necessária…
- Um avô que é muito dedicado aos filhos e aos netos começa a desenvolver rapidamente
Alzheimer. O filho recorre aos médicos e pede que façam clonagem das células do seu avó em
embriões dele e da sua mulher. Explica que a sua mulher não se importa de fazer estimulação
ovárica para produzir vários óvulos que serão fecundados in vitro com o seu próprio esperma...

Elabora um cartão com o estudo de caso e as questões para o debate. Algumas questões
poderão basear-se nos seguintes aspectos:

- Um embrião é um ser humano ou apenas uma bola de células?
- Os direitos do embrião prevalecem sobre os direitos de um adulto ou de uma criança que padece
de uma doença incurável?
- É correcto utilizar um embrião como uma "fábrica" de células estaminais?
- Quando é que um embrião ou feto se torna num ser humano?
- O que se deveria fazer com os embriões excedentários? Deveriam ser simplesmente eliminados,
ou deveriam ser utilizados para a investigação da cura de doenças?
- Existem outras fontes de células estaminais?
- Será ético centrar a investigação médica na obtenção de células estaminais adultas, se
entretanto morrerem pessoas doentes que as células estaminais embrionárias poderiam ter
curado?
- Deveria a utilização de embriões para células estaminais ser permitida se a medula óssea dos
adultos pudesse produzir células estaminais igualmente boas?
- Será aceitável criar um embrião com a única intenção de o utilizar para investigação antes de o
eliminar?
- Como é que te sentirias se o teu ovo ou espermatozóides armazenados fossem misturados com
um ovo ou espermatozóide completamente desconhecidos, criando um embrião com o único
objectivo de investigação?
- É melhor utilizar um embrião clonado (num ovócito não fertilizado e introduzir o seu próprio ADN
poderia dar origem a um embrião que seria um clone seu) ou um embrião excedentário, que tem
uma combinação genética única?
- Se nunca houve a intenção do embrião clonado (num ovócito não fertilizado e introduzir o seu
próprio ADN poderia dar origem a um embrião que seria um clone seu) chegar a bebé, será que
"tem os mesmos direitos" que um embrião criado para ser implantado no útero?
- Quem tem prioridade nos direitos: o adulto em fase terminal ou o embrião congelado?
- Será que as vantagens da investigação das células estaminais prevalecem sobre os danos que
possam vir a ser causados?

É ético  e legal usar
embriões
excedentários da
fertilização in vitro
para produzir células
estaminais?

CARTÃO B
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Notícias em Foco e Grupo de Investigação 5.3 — Tecnologia da
clonagem reprodutiva: A reprodução humana é científica e
eticamente possível?!

4. Fertilidade Humana                                                                                               Alunos/ Porta-voz do Grupo …

A SEMANA EM FOCO- - -- - -  -de 8 a 14 de Dezembro de 2001
Centro de Informação das Nações Unidas em Portugal: http://www.onuportugal.pt/sem20011214.pdf

Numa série de medidas sobre assuntos jurídicos, a Assembleia Geral da ONU, decidiu, a  12 de Dezembro, criar
um grupo de peritos para estudar a elaboração de uma convenção  internacional contra a clonagem reprodutiva
de seres humanos e exortou à continuação do  trabalho sobre um projecto de acordo contra o terrorismo. Por
recomendação da Sexta Comissão (Jurídica), a Assembleia Geral aprovou por  consenso uma resolução que visa
o início de negociações formais sobre uma convenção internacional sobre a questão, assim que se tiver chegado
a acordo sobre o mandato das  negociações. O tratado foi proposto pela França e a Alemanha, cujo
representante disse, num  debate da comissão, que a ameaça que a clonagem reprodutiva  representava para a
dignidade  humana era, por si só, uma razão suficiente para que a comunidade internacional se esforçasse  por
criar um instrumento legalmente vinculativo contra ela.  A resolução sobre a clonagem foi uma das 21 decisões e
resoluções aprovadas a 12 de  Dezembro, com base em relatórios da Comissão Jurídica. (p.4)

Clonagem humana - - - - - - - - - - - - - - - - 2 de Outubro de 2003
Koichiro Matsuura (2003). Clonagem humana. Universidade Federal de Minas Gerais (2003). Boletim Informativo.
Nº1410, ano 29, 02.10.2003: http://www.ufmg.br/boletim/bol1410/segunda.shtml

Dolly está morta. O primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta foi sacrificado em Fevereiro deste
ano. Isso aconteceu pouco depois de o nascimento de um clone humano ter sido anunciado ao público, embora a
notícia não tenha sido confirmada. A morte de Dolly teve menos repercussão que o seu nascimento. Mas está
claro que ela levanta a questão dos efeitos de longo prazo da clonagem sobre o próprio organismo clonado. E, de
certo modo, garante aos humanos algum adiamento ou prorrogação. (…) O objectivo da clonagem reprodutiva,
por outro lado, é chegar ao nascimento de uma criança que seria a réplica cromossómica de outro indivíduo. Mas
clonar um organismo não é o mesmo que copiar uma pessoa. Há evidências disso nos mecanismos da
reprodução sexual natural: os gêmeos verdadeiros são, sem dúvida, indivíduos diferentes, mas, mesmo assim,
são mais semelhantes entre si do que seriam dois clones. Aqueles que associam a clonagem à realização dos
mitos seculares da imortalidade ou ressurreição, ou, ainda, a uma busca impossível por cópias deles mesmos ou
de outros, utilizam representações equivocadas e perigosas da genética.
Os clones humanos certamente não seriam monstros, mas poderiam rejeitar o projecto normativo que comandou
o seu nascimento. Precisamos investigar mais a fundo, examinando as motivações por trás de tal projecto e as
visões de raça e de sociedade humanas subjacentes a ele. Esse tipo de manipulação consideraria os clones
como portadores de um genoma específico, escolhido por suas propriedades específicas. Não é difícil imaginar
as consequências psicológicas e sociais desastrosas que poderiam advir desse tipo de eugenia.
A natureza fornece a cada indivíduo uma identidade genética única e singular. Abrir mão dessa riqueza natural
pode, algum dia, levar-nos a uma divisão genética artificial entre humanos dotados de genomas originais e
humanos cujos genomas são clonados. Será que a humanidade já não sofre tipos de discriminação que
cheguem? Na melhor das hipóteses, a ideia da clonagem humana baseia-se numa série de fantasias e
concepções equivocadas; na pior delas, no desejo de utilizar a genética para finalidades decididamente
questionáveis, quer comerciais, ideológicas ou práticas.
A proibição da clonagem humana reprodutiva, recomendada primeiramente na Declaração Universal do Genoma
Humano e dos Direitos Humanos, ratificada pela Assembleia Geral da ONU, em 1998, é, portanto, irrevogável. A
Unesco foi a primeira organização intergovernamental a propor um programa consistente para tratar da bioética,
com a criação do Comité Internacional de Bioética, dez anos atrás, seguida pela formação do Comité
Intergovernamental de Bioética.(…) O homem não é um mamífero qualquer. Os animais podem ser reproduzidos
por meio da clonagem. Mas os humanos são moldados pela educação, ciência e cultura, não pela clonagem.

ONU Pode Votar Hoje para Proibir Todas as Formas de Clonagem Humana - -  - 19 de Novembro de 2004
Clara Barata (2004). Público, 19-11-2004
A clonagem volta hoje a ser discutida nas Nações Unidas e, se não houver um acordo entre os países em Nova
Iorque, é bem possível que seja votada uma proposta para proibir todas as formas de clonagem. Mas, se assim
for, o mundo estará longe de ter encontrado uma voz única, pois países pioneiros na investigação sobre células
estaminais embrionárias, como o Reino Unido, já anunciaram que não vão acatar uma proibição total, mesmo que
essa seja a decisão da maioria. Ontem, as esperanças de um acordo concentravam-se numa proposta
apresentada pela Itália.
Em disputa estão duas propostas: a da Costa Rica, apoiada pelos EUA e também por Portugal, pretende proibir
todas as formas de clonagem humana; a outra, apresentada pela Bélgica e defendida por países mais avançados

CARTÃO A
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na área da clonagem terapêutica, faz uma distinção: advoga a proibição da clonagem reprodutiva, com o
objectivo de fazer nascer um bebé que seja a fotocópia genética de outra pessoa, mas autoriza a clonagem de
embriões para obter células estaminais. Os cientistas esperam usar estas células em tratamentos para doenças
hoje incuráveis mas, para as colherem, têm de destruir os embriões.
Estas duas posições têm permanecido inconciliáveis. Se chegar a haver uma votação, a proibição total da
clonagem era ontem apoiada por 62 países, contra 22 a favor da proposta belga - embora os países muçulmanos
fossem assediados pelos dois lados. Só que, se for votada a proibição total, isso acabará por ser
contraproducente. Ficaria oficializado o fosso entre os países que querem investigar sobre células estaminais e
os que são contra a destruição dos embriões. "Não podemos apoiar tentativas de proibir ou restringir de forma
não razoável a clonagem", disse o embaixador britânico na ONU, Emyr Jones Parry.
É por isso que a Itália contorna a questão propondo uma declaração - em vez de um tratado, pois este seria
vinculativo - sobre a clonagem, e utilizando um fraseado suficientemente ambíguo para satisfazer todos.
"Há dezenas de maneiras de interpretar as declarações", comentou Bernard Siegel, do Instituto de Política
Genética, um grupo de pressão nos EUA que apoia a clonagem terapêutica, citado pela AP. "Esta seria uma
forma das Nações Unidas deixarem cair o assunto."
Mas ontem ainda não era claro que a formulação encontrada pela Itália - que apoia a Costa Rica - seria aceite. O
texto sugeria que os países proibissem as tentativas de criar "vida humana" através da clonagem. Mas esta frase
não é aceitável pela Bélgica, que defende a proibição do uso da clonagem para criar "seres humanos."
É que muitos dos que são favoráveis à clonagem terapêutica acreditam que os embriões com cinco ou seis dias
que seriam destruídos são vida, mas não seres humanos. "Procuramos uma ambiguidade que permita a ambos
os lados aceitar um texto único. Infelizmente, “vida humana” não é uma expressão suficientemente ambígua para
a podermos aceitar", disse à AP o diplomata belga Marc Pecsteen.

ONU pede proibição de clonagem com fim terapêutico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -8 de Março de 2005
AFP, 2000 Agence France-Presse (2005). ONU pede proibição de clonagem com fim terapêutico. In AFP, 8 de Março de 2005:
http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI484441-EI297,00.html

A Assembleia-Geral da ONU aprovou hoje uma polémica declaração instando aos governos que proíbam
qualquer forma de clonagem humana, inclusive a terapêutica. A decisão representa uma vitória para os Estados
Unidos. Depois de quatro anos de debates, o texto foi aprovado por 84 países, contra 34 e 37 abstenções.
Opine: você concorda com a decisão?
China, Bélgica e Grã-Bretanha declararam imediatamente que não se sentem comprometidas com a declaração
da ONU, que não é vinculante. A administração do presidente americano, George W. Bush, fez uma vigorosa
campanha pela proibição total da prática.
Durante os debates, os 191 países-membros da ONU pronunciaram-se unicamente contra a clonagem com fins
reprodutivos. Mas muitos - a maioria cientistas - são favoráveis à clonagem terapêutica para pesquisas com
células-tronco [células estaminais], na esperança de um dia descobrirem remédios para doenças como o mal de
Alzheimer ou lesões na medula espinal. Vários países muçulmanos abstiveram-se de votar porque não chegaram
a um consenso sobre o tema. O embaixador britânico na ONU, Emyr Jones Parry, condenou, sem citar
nominalmente os Estados Unidos, "a intransigência daqueles que não estão dispostos que outros Estados
soberanos" possam defender a clonagem com fins terapêuticos.

Cientista não crê em clone humano neste século - - - - - - 7 de Junho de 2005
Fonte: Reuters Limited (2005): http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI546233-EI297,00.html

Não haverá clones de seres humanos neste século porque essa actividade é perigosa, complicada e não é ética,
disse hoje o cientista sul-coreano encarregado de uma inovadora pesquisa com células-tronco [células
estaminais].
"Não acho que haja qualquer chance de ser criado um ser humano clonado dentro dos próximos cem anos, pelo
menos", disse Woo-Suk Hwang, chefe da equipe sul-coreana que clonou o primeiro embrião humano para fins de
pesquisa. Em declarações dadas em um painel de pesquisadores, Hwang classificou a eventual clonagem de
seres humanos como algo tolo e egoísta. "A clonagem de seres humanos é absurda. Para ser curto e grosso, ela
não é ética, não é segura e é tecnicamente impossível", disse Hwang.
O cientista tornou-se manchete no mundo todo, no mês passado, depois de ter realizado uma das promessas
básicas das pesquisas envolvendo células-tronco - que um pedaço da pele pode ser retirado de um paciente e
usado para criar células-tronco.
Os pesquisadores acreditam que as células-tronco poderiam ser treinadas para fabricar pele, que seria usada em
transfusões ou no transplante de órgãos - entre os potenciais receptores estariam jovens com diabetes, pessoas
com o mal de Parkinson e outras que sofreram lesões na coluna vertebral.
Segundo Hwang, sua pesquisa não envolve a clonagem de seres humanos, mas o uso de óvulos tirados de
mulheres e nos quais se coloca o material genético de seres humanos adultos, criando células que nunca se
transformariam em um ser humano adulto. No mês passado, o presidente dos EUA, George W. Bush, mostrou-se
preocupado com a pesquisa de Hwang e ameaçou vetar uma lei que poderia permitir a remessa de mais verbas
federais para a pesquisa com células-tronco nos Estados Unidos.
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TECNOLOGIA DA CLONAGEM REPRODUTIVA

A clonagem  reprodutiva é a tecnologia usada para gerar um
animal que tem o mesmo ADN nuclear que outro animal que existe
ou que já existiu.
A Dolly foi criada pela tecnologia de clonagem reprodutiva, num
processo chamado “transferência nuclear da célula somática”
(SCNT) . Neste processo os cientistas transferem o material
genético do núcleo da célula de um dador adulto para um ovócito
cujo núcleo, e portanto o seu material genético, foi removido.
O ovócito reconstruído contém o ADN da célula dadora que tem que ser tratada com químicos ou corrente
eléctrica para estimular a divisão celular. Quando o embrião clonado atinge um estágio adequado é transferido
para o útero de uma fêmea hospedeira onde continua o seu desenvolvimento até ao nascimento (figura 4.65).

Figura 4.65: Funcionamento da transferência nuclear da célula somática no processo de clonagem.

O funcionamento da transferência nuclear da célula somática no processo de clonagem pode ser descrito em
quatro fases iniciais cruciais (figura 4.65):
1.Remoção da célula doadora da mãe biológica. Só algumas células funcionam como células doadoras, mas
para que a doação do núcleo seja funcional não é necessário que as células venham de um embrião. Por
exemplo, na ovelha Dolly as células doadoras eram de glândula mamária de uma ovelha adulta. Estas células
doadoras têm que estar vivas, pois é comum incubá-las durante 2 a 3 dias no meio de cultura antes do
transplante nuclear. As células doadoras de núcleos devem ainda estar em estado de dormência, “quiescência”,
e portanto na “fase Go” do ciclo celular. Esta dormência é induzida in vitro, retirando-se os nutrientes do meio de
cultura e este procedimento é importante porque o núcleo da célula doadora tem que interromper o seu próprio
programa, para depois ser reprogramado no interior do citoplasma receptor. O núcleo doado tem que conter toda
a carga genética materna e paterna, por causa do imprinting que ocorre durante a junção dos gâmetas, isto é,
por causa de um programa de regulação ainda desconhecido que estabelece quais dos genes maternos ou
paternos ficarão activos e inactivos.
2. A célula receptora ou usada para receber o material genético. Geralmente é um zigoto, ou seja, um óvulo
fertilizado por um espermatozóide e que, portanto, contem dois prónucleos, com material genético materno e
paterno, ou um ovócito que só contém material genético materno. Os ovócitos, obtidos por estimulação da

DOLLY | CLONAGEM HUMANA REPRODUTIVA

CARTÃO B

1. Remoção da célula doadora da
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ovulação são retirados e transferidos para um meio de cultura onde podem ou não ser fertilizados com
espermatozóides.
3. Fase de enucleação. Antes da transferência do núcleo da célula doadora para o ovócito (ou zigoto) é preciso
retirar o núcleo do ovócito (ou zigoto). Isto é feito com uma micropipeta ligada a um micromanipulador que suga o
material nuclear. Esta micropipeta não pode penetrar a membrana plasmática do ovócito, porque quando receber
o novo material nuclear não pode vazar.
4. Usando uma micropipeta acrescenta-se o carioplasto (núcleo ainda rodeado por uma fina camada de
citoplasma e de membrana citoplasmática) da célula doadora. Alternativamente poder-se-á transplantar a célula
inteira. O material transplantado (carioplasto ou célula inteira) é fundido ao ovócito por meio de electrofusão
(choques eléctricos de baixa intensidade). A partir daí o clone pode-se desenvolver.
A Dolly ou outro animal qualquer criada usando a tecnologia de transferência nuclear não é um clone
verdadeiramente idêntico ao animal dador. Só o cromossoma clonado ou o ADN nuclear é o mesmo que o do
dador. Algum do material genético do clone vem das mitocôndrias do citoplasma do ovo anucleado. As
mitocôndrias, que são organelos que servem como poderosas fontes de energia para a célula, contêm os seus
próprios segmentos curtos de ADN. Acredita-se que as mutações adquiridas no ADN mitocondrial têm um papel
importante no processo de envelhecimento dos clones. Alguns cientistas acreditam que os erros ou o processo
incompleto de reprogramação são a causa das altas quantidades de morte, deformidade e as incapacidades
observadas nos animais clones. Se as baixas quantidades de insucesso puderem ser melhoradas (a Dolly foi um
sucesso em 276 tentativas) a clonagem reprodutiva pode ser usada para desenvolver meios eficazes para
reproduzir com confiança animais com qualidades especiais. Por exemplo, animais para produzirem drogas ou
animais que tendo sido geneticamente alterados servem como modelos para estudar as doenças humanas. A
clonagem reprodutiva também pode ser usada para repopular animais em perigo ou animais que estão em
dificuldade para procriar. Em 2001, nasceu o primeiro clone de um animal selvagem em perigo, um bisonte (boi
selvagem). O jovem bisonte morreu de uma infecção 48 horas depois de nascer.  Em 2001, cientistas em Itália
descreveram uma clonagem de sucesso de um carneiro selvagem bebé, um carneiro selvagem em perigo. O
carneiro clonado vive num centro de vida selvagem. Outras espécies em perigo que são candidatos potencias
para a clonagem são o antílope bongo Africano, o tigre da Sumatra e o panda gigante. Clonar animais extintos
apresenta uma mudança muito maior para os cientistas porque é necessário o ovo de uma barriga de aluguer
para criar o embrião clonado que seria de uma espécie diferente do clone. Devido à ineficácia da clonagem
animal (só 1 ou 2 viáveis para 100 experiências) e a falta de compreensão sobre a clonagem reprodutiva, muitos
cientistas e médicos acreditam fortemente que não seria ético tentar clonar humanos. Não só a maior parte das
tentativas para clonar mamíferos falha, como cerca de 30% dos clones nascidos vivos estão afectados com uma
“vária descendência de síndromes” e outras condições debilitantes. Vários animais clonados morreram
prematuramente de infecções e outras complicações. Seria esperado o mesmo problema na clonagem humana.
Além disso os cientistas não sabem o impacto que a clonagem teria no desenvolvimento mental. Enquanto
factores, tais como, o intelecto e o espírito poderiam não ser importantes para uma vaca ou um rato são cruciais
para o desenvolvimento de humanos saudáveis. Com tantas coisas desconhecidas sobre a clonagem
reprodutiva, a tentativa para clonar humanos nesta altura é ao mesmo tempo considerada potencialmente
pe r i gosa  e  e t i camen te  i r r esponsáve l .  (H u m a n  G e n o m e  P r o j e c t  Information:
http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/elsi/cloning.shtml).

Para saber mais:
— Museu de Ciência da Universidade de Lisboa e outros museus europeus e
pelo site ECSITE: http://www.bionetonline.org/portugues/default.htm
— Serrão, D. (2003). Livro Branco: Uso de embriões humanos em investigação científica. Lisboa: Ministério da Ciência e do
Ensino Superior, Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia.
— Parlamento Europeu (Maio, 2001). STOA – Avaliação das opções científicas e técnicas. Nota informativa nº 14/
2001. Embriões, investigação científica e legislação europeias.
Portugal: Parlamento Europeu: http://www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/briefings/14_pt.pdf
— Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (1997). Parecer 21/CNECV/97 sobre Implicações Éticas
da Clonagem. Lisboa: CNECV: http://www.cnecv.gov.pt/NR/rdonlyres/8EA5B11B-914D-4C81-B24F-
DFEC00015EB0/0/P021Clonagem.pdf
— Human Genome Project Information: http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/elsi/cloning.shtml
— 10 em tudo: Clonagem humana II: http://www.10emtudo.com.br/artigos_1.asp?CodigoArtigo=60
Clonagem humana: http://www.10emtudo.com.br/artigos_1.asp?CodigoArtigo=17
— Projecto genoma: http://www.10emtudo.com.br/artigos_1.asp?CodigoArtigo=4
— Clonagem aci digital: http://www.acidigital.com/clonagem/index.html
— Ciência Hoje: http://www2.uol.com.br/cienciahoje/ch/ch176/clone1.htm
http://www2.uol.com.br/cienciahoje/ch/ch176/clone2.htm | http://www2.uol.com.br/cienciahoje/ch/ch176/clone3.htm |
http://www2.uol.com.br/cienciahoje/ch/ch176/clone4.htm | http://www2.uol.com.br/cienciahoje/ch/ch176/clone5.htm
— Com Ciência. Revista Electrónica de Jornalismo Científico: http://www.comciencia.br/reportagens/clonagem/clone01.htm
— Ministério da Ciência e Tecnologia: http://www.mct.gov.br/especial/clone01.htm

CARTÃO C
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COLOCA-TE NO PAPEL DE UM JORNALISTA

ESCREVE UMA NOTÍCIA PARA UM JORNAL NACIONAL, DA TUA LOCALIDADE OU DA
TUA ESCOLA SOBRE A CLONAGEM REPRODUTIVA HUMANA.

Para que possas elaborar a tua “notícia jornalística” deves ter em atenção os seguintes
dados:

1.Devido à ineficácia da clonagem animal (só 1 ou 2 viáveis para 100 experiências) e à falta
de compreensão sobre a clonagem reprodutiva, muitos cientistas e médicos acreditam
fortemente que não seria ético tentar clonar humanos. Será que a sociedade aceitaria a
morte de tantos embriões e de recém-nascidos até que a tecnologia da clonagem se
aperfeiçoasse?
2.Cerca de 30% dos clones nascidos vivos estão afectados com vários síndromes e outras
condições debilitantes. Vários animais clonados morreram prematuramente de infecções e
outras complicações. Seria esperado o mesmo problema na clonagem humana. As crianças
poderiam morrer no parto, nascer com deficiências físicas e, provavelmente, faleceriam
prematuramente. A sociedade pode permitir o sofrimento dos primeiros clones humanos para
colher os benefícios quando a tecnologia for aperfeiçoada?
3.Os cientistas não sabem o impacto que a clonagem teria no desenvolvimento mental,
psicológico e social do ser humano que é crucial para o desenvolvimento de humanos
saudáveis.
4.Com tantas coisas desconhecidas sobre a clonagem reprodutiva, a tentativa para clonar
humanos nesta altura é ao mesmo tempo considerada pela maior parte dos investigadores
nessa área potencialmente perigosas e eticamente irresponsável.
5.A clonagem humana poderia ser utilizada por casais que não conseguem ter filhos, mas
que desejem ter filhos que possuam atributos biológicos de pelo menos um dos pais. Os
investigadores Zavos e Antinori disseram que o objectivo principal da sua pesquisa é ajudar
casais inférteis. Isto é, se o ADN das células do pai estéril fosse colocado num ovócito que
depois seria implantado no útero da mulher, o bebé que nasceria seria um rapaz
geneticamente igual ao pai. Por outro lado, numa mulher estéril, poder-se-ia retirar o ADN de
uma célula sua e colocar no ovócito de outra mulher. O bebé seria uma rapariga
geneticamente igual à mulher que deu o ADN, não à que doou o ovócito. Isto é eticamente
aceitável? E pode-se aceitar que os bebés sejam planeados a ponto de o tamanho, a cor dos
olhos, dos cabelos, etc. serem pré-determinados pelos pais?
6.O propósito mais polémico da clonagem humana é o de replicar pessoas que já faleceram.
Um casal norte –americano a quem lhe morreu uma filha, oferece 50 000 dólares para que o
laboratório Clonaid clone a sua filha morta, utilizando células preservadas da sua pele. Os
clones das pessoas que já faleceram poderão ser considerados meramente a continuação da
vida daqueles que faleceram?
7. Muitas pessoas desejam ter filhos biológicos sem estarem necessariamente casados, por
exemplo, os homossexuais teriam a oportunidade de ter filhos biológicos. Isto é eticamente
aceitável?
8.A clonagem humana tem um aspecto biológico, psicológico, social e familiar, e ético. Tendo
em atenção estas dimensões é possível permitir a clonagem humana reprodutiva?

CARTÃO D
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Transparência 5.3 (anexo)

Figura 4.65: Funcionamento da transferência nuclear da célula somática no processo de clonagem.

CARTÃO B

1. Remoção da célula doadora da
mãe biológica (mulher que vai ser
clonada)

3. O núcleo é removido do óvulo
com uma micropipeta ligada a um
micromanipulador que suga o
material nuclear.

2. Ovócito doado pela
mãe de aluguer

4. A electricidade funde a célula ao
ovócito desprovido de núcleo

5. Ovócito fundido à
célula doadora

6. Embrião

7. Implante do embrião
na mãe de aluguer

8. Mãe de aluguer com
o bebé clonado

9.10.11 e 12. Desenvolvimento do bebé clonado a
adquirir as características da mão clonada (mãe
biológica)

9

10

11

12
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Entrevista e Grupo de Investigação 6.1 — Fertilidade Humana nos
meios de comunicação

4. Fertilidade Humana                                                                                               Alunos/ Porta-voz do Grupo …

ENTREVISTA AOS PAIS
PROGRAMAS TELEVISIVOS SOBRE A FERTILIDADE HUMANA

Durante a entrevista aos pais relacionada com os
programas de televisão a que assistiram sobre a
fertilidade humana as tuas perguntas poderão
ser sobre:

1— Os assuntos da fertilidade que foram
tratados no programa;

 Os filhos, a família, o casamento, o
divórcio, a adopção, a adopção por
homossexuais, etc;
 A concepção e o desenvolvimento
embrionário e fetal (a gravidez na
perspectiva do bebé);
 As inf luências ambientais no
desenvolvimento do bebé e as anomalias
genéticas (a gravidez na perspectiva da
interacção entre a mãe e o bebé);
 O acompanhamento médico durante a
gravidez e o parto (a gravidez na
perspectiva da mãe);
 A infertilidade masculina e feminina,
causas, diagnóstico e tratamento;
 As técnicas de reprodução medicamente assistida (RMA): aspectos científicos e éticos;
 Clonagem e clonagem humana com fins reprodutivos: aspectos científicos e éticos;
 Convidados para apresentação de casos da vida real;
 Tipo de apoio do sistema nacional de saúde para a RMA;
 
 Educação sexual;
 Etc.

2 — Os profissionais que colaboraram;

3 — Quais foram as perguntas feitas pelo público;

4 — A sua opinião sobre o(s) programa(s);

5 — A sua opinião sobre o papel da televisão na prevenção de DSTs;

6 — Outras questões.
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Questionário/ Entrevista 7 — Fertilidade Humana nos meios de
comunicação

4. Fertilidade Humana                                                                                               Alunos/ Porta-voz do Grupo …

QUESTIONÁRIO/ ENTREVISTA

ALGUMAS QUESTÕES QUE PODERÃO SER INCLUÍDAS

Data de nascimento: ____/ ___________/ ____

Sexo:  Masculino  Feminino

Habilitação Académica: _______________________________________________

Grau de escolaridade: _______________________________________________

I — Conhecimentos, atitudes, valores e experiências pessoais da população em geral
1 — O que pensam e sentem os jovens/ pessoas sobre ter filhos e sobre a família ?(…) (ver act 1.1,
act.1.2, act. 1.3, act. 1.4)

2 — Qual é o conhecimento dos jovens/ pessoas sobre a concepção e o desenvolvimento
embrionário? (…) (ver act. 2.1, act. 2.2, act. 2.3, act. 2.4)

3 — Qual é a percepção dos jovens/ pessoas sobre o tipo de acompanhamento a ter durante a
gravidez e o parto? (…) (ver act. 3)

4 — Quais são os conhecimentos, atitudes, valores e crenças dos jovens/ pessoas sobre as causas e
a prevenção da infertilidade masculina e feminina? (…) (ver act. 4.1)

5 — Qual é o conhecimento, atitudes, valores e crenças das pessoas sobre as técnicas de reprodução
medicamente assistida (RMA)? (…) (ver act. 4.2, act. 4.3)

6 — O que é que os adolescentes/ pessoas sabem, pensam e sentem sobre a clonagem reprodutiva
humana? (…) (ver act. 5.1, act. 5.2, act. 5.3)

II - Conhecimentos, atitudes, valores e experiências pessoais de pessoas específicas

1 — Médicos, ginecologistas, urologistas, enfermeiros ou pessoas afins:
         — Quais são as causas de infertilidade mais frequentes nas pessoas que procuram a sua ajuda ?
Qual é a sua reacção quando são confrontados com essa situação? Qual foi geralmente a razão que
os levou a procurar ajuda? Já diagnosticou algum caso infertilidade masculina/ feminina? Como é que
a(s) pessoa(s) reagiu(reagiram) ao diagnóstico? Que tipo de tratamento fizeram essas pessoas?
Recorreram à RMA? Onde? Tiveram dificuldades económicas para fazerem os tratamentos? Há
algum(s) caso(s) verídico(s) que gostasse de nos contar? Alguma vez sentiu algum dilema ético ao
tratar esses pacientes?(…)
         — O que pensa sobre a RMA em Portugal?
         — Qual é a sua opinião sobre a clonagem humana reprodutiva?

2 — Assistentes sociais, psicólogos ou pessoas afins:
        — Alguma vez foi procurada por pessoas com problemas relacionados com os filhos? Que tipo
de problemas lhe contam? Por que razão decidiram procurar a sua ajuda? Há algum(s) caso(s)
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verídico(s) que gostasse de nos contar?
        — Alguma vez foi procurada por crianças/ jovens/ adultos com problemas relacionados com os
pais? Que tipo de problemas lhe contam? Por que razão decidiram procurar a sua ajuda? Há algum(s)
caso(s) verídico(s) que gostasse de nos contar?
           — Já foi procurada por pessoas por problemas de infertilidade masculina ou feminina? Quais
são as causas de infertilidade mais frequentes nas pessoas que procuram a sua ajuda? Qual é a sua
reacção quando são confrontados com essa situação? Qual foi geralmente a razão que os levou a
procurar ajuda? Essas pessoas recorreram à RMA? Onde? Tiveram dificuldades em tomar essa
decisão? Tiveram dificuldades económicas para fazerem os tratamentos? Há algum(s) caso(s)
verídico(s) que gostasse de nos contar? Alguma vez sentiu algum dilema ético ao acompanhar os
dilemas desses pacientes?(…)
         — O que pensa sobre a RMA em Portugal?
         — Qual é a sua opinião sobre a clonagem humana reprodutiva?

3 — A pessoas que já tiveram infertilidade masculina/ feminina e/ ou recorreram a RMA:
         — Quando decidiu pedir ajuda? A quem pediu ajuda? Falou com o seu parceiro (a) sobre o que
sentia? Essa situação teve alguns aspectos positivos na vossa relação? E negativos? O que sentiu
quando percebeu que algo não estava bem? Acredita nos tratamentos? Fez RMA? O que foi mais
positivo para si durante esse processo? E negativo? Há algum episódio que gostasse de nos contar?
(…)
         — O que pensa sobre a RMA em Portugal?
         — Qual é a sua opinião sobre a clonagem humana reprodutiva?

4 — (…)
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III — Visões / Objectivos a atingir 

Tempestade de Ideias 1 — Desenvolver visões

4. Fertilidade Humana                                                                                               Aluno/ Porta-voz do Grupo …

I — Síntese dos problemas reais encontrados

1 — Quais foram os problemas reais, do dia-a-dia, que fomos descobrindo, durante a investigação do
tema?

2 — Qual é o problema que deverá ser trabalhado?

3 — Porque é que esse problema é importante para nós?

4 — Quais são os efeitos (as suas consequências), para nós e para os outros, agora e no futuro?

5 — Porque é que esse problema existe?

II — Visões
1 — O que é que gostávamos que acontecesse para não surgir esse problema no futuro? (que
alternativas se podem imaginar)

2 — O que acontece nos outros países e culturas?

3 — O que é que gostávamos mais que acontecesse (que alternativas preferimos) e porquê?

Debate em subgrupo

Tempestade
de ideias em
“Post-it”

Tempestade de Ideias em“Post-it”
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IV — Acção e Mudança    

Grupo de Investigação e Assembleia de Turma/ Escola 1 — Realizar
Acções, Mudar e Promover a Mudança

4. Fertilidade Humana                                                                                              Aluno/ Porta-voz do Grupo …

2

Acção e Mudança

1 — Que mudanças dentro de nós próprios, na turma, na escola e na sociedade nos trarão para mais
perto das visões?

2 — O que é que teremos que fazer para que aconteçam essas mudanças? (planos de acção)

3 — Que barreiras/ dificuldades nos podem impedir de desenvolver essas acções?

4 — Que barreiras podem impedir as acções de resultarem em mudança e atingir as nossas visões?

5 — Que acção vamos iniciar e porquê?

6 — Como vamos planear a acção?

7 — Como vamos avaliar se essa acção originou mudanças?

Debate em subgrupo



N Ú C L E O

T E M Á T I C O

5

Sexualidade e Reprodução
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Núcleo temático 5: Fertilidade Humana

Í N D I C E — Metodologia para o Aluno/ Grupo Líder

I— Ideias iniciais sobre o Tema / Problema
0 — Ideias iniciais sobre a intimidade sexual na adolescência, contracepção e aborto ___

0.1 — Intimidade sexual na adolescência _____________________________________
0.2 — Métodos contraceptivos na adolescência ________________________________

0.3 — Decisões sobre o aborto _____________________________________________

II — Investigação
1 — Sexo: Quando? ______________________________________________________

1.1 — Quais são as opções? ______________________________________________
1.2 — As relações sexuais ________________________________________________

1.3 — Quando tomar a pílula? _____________________________________________
1.4 — O que pensa a família sobre a gravidez não desejada e os sobre os métodos

contraceptivos _____________________________________________________
1.5 — Dilemas vividos pelos jovens nos relacionamentos amorosos ________________
1.6 — Primeira relação sexual _____________________________________________

1.7 — O que pensa a família sobre as relações sexuais nos jovens ________________
1.8 — Necessidades afectivo-sexuais dos jovens ______________________________

2— Métodos contraceptivos ________________________________________________
2.1 — Uso e mecanismos de acção dos métodos contraceptivos e primeira consulta
ginecológica _____________________________________________________________
2.2 — Reacção pessoal sobre os métodos contraceptivos ________________________

2.3 — Quem é responsável pela contracepção? ________________________________
2.4 — Uso do preservativo _________________________________________________

2.5 — Começar a tomar a pílula  ____________________________________________
2.6 — Alternativas ao coito como forma de controlo do risco de gravidez em relações
não protegidas ___________________________________________________________
2.7 — Controlo do risco de uma gravidez não desejada __________________________
2.8 — Consequências de ter um filho na adolescência ___________________________

2.9 — A quem vou contar que estou grávida? __________________________________
3 — Aborto _____________________________________________________________

3.1 — Sou a favor ou contra o aborto na gravidez não desejada nos
jovens?__________________________________________________

3.2 — Sou a favor ou contra o aborto nos casos de risco de vida da mãe, anomalia do
feto ou violação? __________________________________________

3.3 — Pró-vida ou pró-escolha? _____________________________________________
3.4 — Pró-vida ou pró-escolha? Onde te colocas? ______________________________

4 — Sexualidade e reprodução nos meios de comunicação _______________________
4.1 — Programas televisivos sobre o comportamento sexual dos jovens, a contracepção

na adolescência e o aborto ___________________________________________

522
522
524
525

526
526
528
529

530
531
532
533
534
536

536
538
539
540
541

542
543
544
545
546

546

548
550
552
553

553
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4.2 — Análise comparativa entre vários países dos programas televisivos sobre o
comportamento sexual dos jovens, a contracepção na adolescência e o aborto___

5 — O que pensa a comunidade sobre o comportamento sexual dos jovens, a contracepção
na adolescência e o aborto ____________________________________________________

III — Visões / Objectivos a atingir
1 — Desenvolver visões ___________________________________________________

IV — Acção e Mudança
1 — Realizar acções, mudar e promover a mudança ____________________________

554

555

556

557

Í N D I C E — Material para os Alunos/ Porta-voz do Grupo…

I— Ideias iniciais sobre o Tema / Problema
0 — Ideias iniciais sobre a intimidade sexual na adolescência, contracepção e aborto

0.1 — Intimidade sexual na adolescência
0.2 — Métodos contraceptivos na adolescência

Questionário e grupo de investigação 0.2 _______________________________
0.3 — Decisões sobre o aborto

Questionário e grupo de investigação 0.3 _______________________________

II — Investigação
1 — Sexo: Quando?

1.1 — Quais são as opções?
Grupo de investigação 1.1 __________________________________________

1.2 — As relações sexuais
Teatralização e grupo de investigação 1.2 ______________________________

1.3 — Quando tomar a pílula?
Jogo de papéis 1.3 ________________________________________________

1.4 —  O que pensa a família sobre a gravidez não desejada e os sobre os métodos
contraceptivos

Jogo de papéis 1.4 ________________________________________________
1.5 — Dilemas vividos pelos jovens nos relacionamentos amorosos

1.6 — Primeira relação sexual
Estudo de caso 1.6 ________________________________________________

1.7 — O que pensa a família sobre as relações sexuais nos jovens
Jogo de papéis 1.7 ________________________________________________

1.8 — Necessidades afectivo-sexuais dos jovens

2— Métodos contraceptivos
2.1 — Uso e mecanismos de acção dos métodos contraceptivos e primeira consulta
ginecológica

Cartões de orientação para uso da Internet 2.1 __________________________
Transparências 2.1A_______________________________________________
Transparências 2.1B_______________________________________________
Transparências 2.1C_______________________________________________

2.2 — Reacção pessoal sobre os métodos contraceptivos
Questionário e grupo de investigação 2.2 _______________________________

2.3 — Quem é responsável pela contracepção? ________________________________
2.4 — Uso do preservativo

Estudo de caso 2.4 ________________________________________________

560

561

562

568

570

573

575

577

578
579
590
598

609

611
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2.5 — Começar a tomar a pílula
Estudo de caso 2.5 ________________________________________________

2.6 — Alternativas ao coito como forma de controlo do risco de gravidez em relações
não protegidas

Jogo de papéis 2.6 _____________________________________________
2.7 — Controlo do risco de uma gravidez não desejada

Jogo de papéis 2.7 ________________________________________________
2.8 — Consequências de ter um filho na adolescência

Estudos de caso 2.8 _______________________________________________
2.9 — A quem vou contar que estou grávida?

Jogo de papéis 2.9 ________________________________________________
3 — Aborto

3.1 — Sou a favor ou contra o aborto na gravidez não desejada nos jovens?
Jogo de papéis 3.1 ________________________________________________

3.2 — Sou a favor ou contra o aborto nos casos de risco de vida da mãe, anomalia do
feto ou violação?
Estudos de caso 3.2 _______________________________________________

3.3 — Pró-vida ou pró-escolha?
Jogo de papéis 3.3 ________________________________________________

3.4 — Pró-vida ou pró-escolha? Onde te colocas?
Questionário e grupo de investigação 3.4 _______________________________

4 — Sexualidade e reprodução nos meios de comunicação

4.1 — Programas televisivos sobre o comportamento sexual dos jovens, a contracepção
na adolescência e o aborto

Entrevista e grupo de investigação 4.1 ________________________________________
4.2 — Análise comparativa entre vários países dos programas televisivos sobre o

comportamento sexual dos jovens, a contracepção na adolescência e o aborto
5 — O que pensa a comunidade sobre o comportamento sexual dos jovens, a contracepção
na adolescência e o aborto

Questionário/ Entrevista 5 ___________________________________________

III — Visões / Objectivos a atingir
1 — Desenvolver visões

Tempestade de Ideias 1 _______________________________________

IV — Acção e Mudança
1 — Realizar acções, mudar e promover a mudança

Grupo de Investigação e assembleia de turma/ escola 1 ______________

612

613
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615
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619

627

630

654
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I — Problemas/ Temas 

Actividade 0 — Ideias iniciais sobre a intimidade sexual na
adolescência, contracepção e aborto
5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Este tema visa estimular os participantes a identificarem os seus conhecimentos, atitudes,
valores e comportamentos sobre a primeira relação sexual, a utilização de métodos
contraceptivos a utilização do preservativo, a pílula de emergência, a primeira consulta
ginecológica, a possibilidade de uma gravidez não desejada, o aborto e a adopção como
alternativa ao aborto. Assim, o objectivo das actividades que a seguir se propõem é analisar
as ideias iniciais sobre os vários aspectos referidos para obter informação do grupo para
planificar o tema escolhido.

Actividade 0.1 — Ideias iniciais sobre a intimidade sexual na
adolescência

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Tempestade de Ideias: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e participa democraticamente.

1 — Organiza a turma por sexo em dois círculos separados, em lados opostos da sala, com um rolo de
papel para escrever no centro.

2 — Escreve no rolo as questões seguintes e deixa espaço para os teus colegas lhes responderem.
Pede-lhes para colocarem entre parênteses, à frente da sua resposta, a idade. Quando todas as
ideias diferentes do grupo lá estiverem escritas, pede-lhes que desenrolem o rolo até à próxima
questão e repitam o mesmo processo.

3 — Quando os dois grupos tiverem acabado compara, em turma, as respostas dos rapazes com as
das raparigas e envia estes resultados para divulgar online, através do Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

4 — Guarda estes rolos com as ideias iniciais dos teus colegas sobre a atracção, amor, intimidade,
comunicação e comportamento sexual, porque irão ser utilizados várias vezes nas actividades de
investigação.

Grupo feminino

1. Quais são
as
expectativas
dos rapazes
quando
namoram? E
das
raparigas? Grupo masculino

1. Quais são
as
expectativas
dos rapazes
quando
namoram? E
das
raparigas?
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NÃO PARAR O ROLO DE QUESTÕES

O que penso sobre o comportamento sexual dos adolescentes:

1— Quais são as expectativas dos rapazes quando namoram? E das raparigas?

2— Na tua opinião quem influência os rapazes da tua idade na escolha do namorado(a)? E as
raparigas?

4— O que pensas que a maior parte dos rapazes da tua idade faz no namoro? E o que faz a maior
parte das raparigas?

5— Na tua opinião, como achas que as pessoas da idade dos teus pais pensam que as pessoas da
tua idade namoraram?

6— Quando achas que deve ser a primeira relação sexual de um rapaz? E de uma rapariga?

7— Que cuidados devem ter as pessoas da tua idade quando têm a primeira relação sexual?

8— Na tua opinião, as pessoas da idade dos teus pais, que têm filhos da tua idade, falam-lhes sobre a
primeira relação sexual? Porquê?

9— O que achas que os jovens da tua idade gostavam de saber sobre o comportamento sexual dos
adolescentes, sobre os métodos contraceptivos e sobre o aborto?

10— Na tua opinião, quais são os problemas que os jovens da tua idade gostariam de ver resolvidos
sobre o comportamento sexual dos adolescentes, sobre os métodos contraceptivos e sobre o aborto?

11— (…)



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                  S -IVAM: S – Selecção do Problema
                                                                                                         Sexualidade e Reprodução

524

Actividade 0.2 — Ideias iniciais sobre os métodos contraceptivos

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Questionário e grupo de investigação das ideias iniciais: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e participa
democraticamente.

1 — Entrega um quadro a cada participante para registo das reacções pessoais aos métodos
contraceptivos (Questionário e Grupo de Investigação das Ideias Iniciais 0.2). Pede-lhes para lerem a
lista de palavras e assinalarem com um X a palavra que melhor descreve a sua reacção a cada
método.

2 — Faz gráficos que mostrem o que a turma pensa sobre cada método contraceptivo e, em turma,
organiza com os teus colegas as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a divulgação
online.

Debate em subgrupoIndividualmente
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Actividade 0.3 — Decisões sobre o aborto

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Questionário e grupo de investigação das ideias iniciais: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e participa
democraticamente.

1 — Entrega um questionário a cada participante para registo das reacções sobre o aborto
(Questionário e Grupo de Investigação das Ideias Iniciais 0.3). Pede-lhes para lerem as afirmações e
assinalarem com um X se concordam (Sim) ou discordam (Não) da afirmação.

2 — Faz gráficos que mostrem o que a turma pensa sobre as diversas decisões que rodeiam o aborto
e, em turma, organiza com os teus colegas as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a
divulgação online.

Debate em subgrupoIndividualmente
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II — Investigação 

Actividade 1 — Sexo: Quando?
5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Como podes saber se estás preparado? Algumas pessoas dizem que isso está
relacionado com a idade, com a duração do namoro, que "a pessoa é que sabe" ou que
"nunca se sabe". O mais importante para responder a esta pergunta é falar da tua
capacidade para tomares decisões. Não interessa que aches que já tens idade, que
colegas teus já tiveram essa experiência ou que fazem amor muitas vezes. O sexo não é
uma competição, nem deve ser uma brincadeira. Não tem idade, local, data ou hora
certa. Deves partilhar a tua experiência, sentimentos, valores, atitudes e conhecimento
com o teu parceiro(a) para que o sexo não surja numa situação de incertezas. Se tiveres
dúvidas é porque não estás preparado. Se gostas dele(a) e decidiste que queres ter
relações sexuais, se existe confiança mútua, se falaste com ele(a) sobre contracepção e
doenças de transmissão sexual, se pesaste todos os prós e os contras e te sentes
emocionalmente preparado para te tornares sexualmente activo de uma forma
responsável contigo próprio(a) e com o teu parceiro(a), então... chegou a altura certa.
O objectivo destas actividades é ajudar-te a desenvolver competências para tomares
decisões sexuais.

Actividade 1.1 — Quais são as opções?

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

Grupo feminino

Grupo masculino



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                      Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

527

1 — Pede aos teus colegas que se dividam em grupos só de rapazes ou só de raparigas.

2 — Dá a cada grupo uma das opções disponíveis sobre o comportamento sexual dos jovens (Grupo
de Investigação 1.1) e pede-lhes para indicarem todas as vantagens e desvantagens de cada uma
das opções, para si próprio e para o namorado(a) (se tiver significado para a opção). Só o porta-voz
do grupo deve escrever.

3 — Em turma, reúne as ideias de todos os grupos e faz uma lista da turma com todas as vantagens
e desvantagens para cada uma das opções (Grupo de Investigação 1.1). Debate se houve diferenças
entre as respostas dos grupos masculinos e femininos. Pede-lhes para colocarem a lista de cada
grupo na caixa de recolha.

4 — Dá a lista elaborada pela turma a todos os colegas e pede-lhes para individual e anonimamente
assinalarem na lista com um X todas as vantagens e desvantagens que encontram em cada uma das
opções de acordo com a sua personalidade (a pensar em si próprio(a) e no(a) seu (sua), presente ou
futuro, namorado(a). Pede-lhes para colocarem essa lista na caixa de recolha.

5— Faz uma avaliação desta actividade com os teus colegas e organiza, em turma, as conclusões
finais para fazer a sua divulgação online.
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Actividade 1.2 — As relações sexuais
5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o
pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1 — Ensaia um teatro para contar aos teus colegas a história do João e da Célia (Teatralização e
Grupo de Investigação 1.2, parte I).

2 — Divide os teus colegas em grupos só de rapazes ou só de raparigas. Diz aos teus colegas que
vão fazer um teatro para depois eles darem a sua opinião, em grupo, sobre a história (Teatralização e
Grupo de Investigação 1.2, parte II). O objectivo é que reflictam sobre o que pensam acerca das
relações sexuais entre adolescentes. Só o porta-voz deve tomar notas.

3— Pede aos porta-vozes para partilharem em turma as ideias dos grupos e compararem as
respostas dos rapazes e das raparigas. Depois, organiza as conclusões finais desta actividade para
fazer a sua divulgação online.

4— Se houver condições de sigilo na aula, pede aos teus colegas para responderem a uma questão
sobre a sua vida pessoal anonimamente e sem ninguém ver (Teatralização e Grupo de Investigação
1.2, parte III). Depois, pergunta-lhes se não se importam que as suas respostas sejam enviadas à
investigadora deste projecto, para que as possa usar, anonimamente, no seu trabalho. Recolhe as
respostas dos teus colegas que desejam colaborar com a investigadora num envelope e fecha-o na
frente da turma. Os outros, devem decidir se querem rasgar ou guardar para si a sua resposta.

Teatro

Narrador

Grupo feminino Grupo masculino
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Actividade 1.3 — Quando tomar a pílula?

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Jogo de Papéis: Partilha conhecimentos e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1 — Diz aos colegas para formarem grupos de seis pessoas, com o objectivo de prepararem um jogo
de simulação, a partir de uma história, em que cada pessoa do grupo irá preparar uma das
personagem descritas (Jogo de Papéis 1.6, parte I).

2 — Dá a cada grupo uma cópia da história abaixo e dá a cada pessoa do grupo um cartão (Jogo de
Papéis 1.6, parte II) indicando que personagem ele ou ela irá representar no jogo de simulação. O
sexo do teu colega não tem que coincidir com o do personagem.

3 — Diz-lhes que devem reescrever a história, pensando no que eles gostariam que acontecesse
e, depois, devem preparar o jogo de simulação. Dá aproximadamente 15 minutos para esta
preparação.

4 — Pede a cada grupo para apresentar o seu jogo de simulação aos outros, aproximadamente em 10
minutos. Grava todas as histórias.

5 — Organiza um debate em turma sobre os problemas que podem ter surgido durante a
representação dos jogos de simulação. Alguns dos problemas que provavelmente emergiram e
poderão ser debatidos encontram-se abaixo (Jogo de Papéis 1.6, parte III).

6— Faz uma avaliação desta actividade com os teus colegas e organiza, em turma, as conclusões
finais para fazer a sua divulgação online. (Podem publicar as histórias recriadas e simuladas pelos
vários grupos.)
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Actividade 1.4 — O que pensa a família sobre a gravidez não
desejada e sobre os métodos contraceptivos

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimentos e valores, desenvolve o pensamento critico, clarifica valores e
participa democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que esta actividade exige uma preparação prévia com a colaboração
da família. O objectivo é que dramatizem na aula situações familiares sobre métodos contraceptivos e
gravidez na adolescência, por isso, vão preparar os seus papéis, depois de ouvir a opinião da família
sobre os assuntos a representar.

2 — Divide os colegas em quatro grupos. Dois grupos desempenham o papel dos pais e os outros
dois o papel dos filhos. Cada família (um grupo de pais e um grupo de filhos) trata um dos temas
propostos nesta actividade (Jogo de Papéis 1.4).

3— Pede ao grupo que vai representar o que os pais e as mães pensam sobre "Engravidar sem
querer na adolescência" (Jogo de Papéis 1.4, parte I) para, antes de prepararem o seu papel,
perguntarem a todos os pais e mães que conhecem o que pensam sobre o assunto. Dá uma semana
para prepararem o papel, tentando retratar o que os pais com quem falaram pensam.

4— Diz ao grupo que vai representar o que os irmãos e irmãs pensam sobre "Engravidar sem querer
na adolescência" (Jogo de Papéis 1.4, parte I) para seguir o mesmo processo.

5— Pede aos dois grupos que vão representar o tema "Utilização de métodos contraceptivos na
adolescência" (Jogo de Papéis 1.4, parte II) para seguir a mesma metodologia.

6— Lê a situação de partida e pede aos dois primeiros grupos para representarem a família a
conversar sobre gravidez não desejada. Grava a representação.

7— Pede aos outros dois grupos para representarem a família a conversar sobre métodos
contraceptivos na adolescência. Grava a representação.

8— Promove um debate entre todos os presentes (alunos e família) para fazer uma avaliação desta
actividade e organizar as conclusões finais para fazer a sua divulgação online. (Podem publicar as
histórias criadas e simuladas pelos vários grupos.)

Gravidez não desejada
na adolescência

Métodos contraceptivos na
adolescência
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Actividade 1.5 — Dilemas vividos pelos jovens nos relacionamentos
amorosos

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Filme, escrita de coluna de conselhos numa revista e debate: Partilha o conhecimentos e valores, desenvolve
o pensamento critico, clarifica valores e participa democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que esta actividade procura explorar alguns dilemas vividos pelos
jovens no seu crescimento, relações interpessoais, expressão da sexualidade, prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis e eventuais dificuldades na utilização de uma contracepção segura. O
objectivo é incentivar os outros a tomarem decisões conscientes em relação à sexualidade.

2 — Divide os teus colegas em grupos, antes de verem o filme “Jogos de Crescer” da Associação
para o Planeamento Familiar (APF), com duração aproximada de 30 minutos, e explica-lhes que cada
grupo será o autor de uma coluna de conselhos numa revista muito lida por adolescentes.

3— Os grupos devem considerar a situação descrita no filme e imaginar que receberam uma carta
pedindo conselhos de cada um dos personagens do filme. A sua tarefa será escrever uma carta a
aconselhar a cada um dos personagens o que deve fazer. Selecciona os grupos para responderem a
cada uma das personagens.

4— Mostra o filme e dá 15 - 20 minutos para cada grupo escrever a carta de resposta.

5— Quando as cartas estiverem escritas pede a cada porta-voz para ler o conselho que o seu grupo
deu e levanta algumas questões para debate:

— Houve acordo no grupo?
— Quais foram as fontes de desacordo?
— Quais foram os dilemas encontrados por cada um dos personagens?
— Essas situações acontecem na vida real?
— Como se pode lidar com situações semelhantes?

6— Quando terminar o debate organiza as conclusões finais desta actividade para fazer a sua
divulgação online. (Podem publicar os conselho criados pelos vários grupos.)
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Actividade 1.6 — Primeira relação sexual

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Estudo de Caso: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1 — Pede aos teus colegas que se dividam em grupos só de rapazes ou só de raparigas.

2 — Dá a cada grupo uma história da “primeira vez” de um rapaz (Estudo de Caso 1.6, parte I) e pede-
lhes para debaterem a história. Só o porta voz do grupo deve escrever.

3 — Em turma, reúne as ideias de todos os grupos e debate se houve diferenças entre as respostas
dos grupos masculinos e femininos.

4 — Dá a cada grupo uma história da “primeira vez” de uma rapariga (Estudo de Caso 1.6, parte II) e
pede-lhes para debaterem a história. Só o porta voz do grupo deve escrever.

5 — Em turma, reúne as ideias de todos os grupos e debate se houve diferenças entre as respostas
dos grupos masculinos e femininos.

6 — Pede aos grupos para descreverem a “pimeira vez ideal” (Estudo de Caso 1.6, parte II).

7 — Promove um debate final para detectar o que a turma pensa sobre:
— as diferentes maneiras como se pode viver a primeira relação sexual;
— a importância de desenvolver a intimidade antes da “primeira vez” (o desejo de dar e receber apoio

emocional, partilhar os sentimentos e pensamentos mais íntimos um com o outro, confiar um no outro e
respeitar-se mutuamente);

— a importância da prevenção de doenças de transmissão sexual (DSTs) e da prevenção de uma gravidez
não desejada;

— argumentos a favor e contra as relações sexuais na adolescência.

8 — Faz uma avaliação desta actividade com os teus colegas e organiza, em turma, as conclusões
finais para fazer a sua divulgação online.

Grupo feminino Grupo masculino
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Actividade 1.7 — O que pensa a família sobre as relações sexuais
nos jovens

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimentos e valores, desenvolve o pensamento critico, clarifica valores e
participa democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que esta actividade exige uma preparação prévia com a colaboração
da família. O objectivo é que dramatizem na aula situações familiares sobre as relações sexuais nos
jovens, por isso, vão preparar os seus papéis, depois de ouvir a opinião da família sobre o assunto a
representar.

2 — Divide os colegas em grupos de quatro pessoas. Em cada grupo, duas pessoas desempenham o
papel dos pais e as outras duas o papel dos filhos. Cada família (um grupo de pais e um grupo de
filhos) trata o tema proposto na actividade (Jogo de Papéis 1.7).

3— Pede a cada grupo para, antes de prepararem o seu papel, perguntarem a todos os pais e mães
que conhecem o que pensam sobre o assunto. Dá uma semana para prepararem o papel, tentando
retratar o que os pais com quem falaram pensam.

4— Pede a cada grupo para representar a família a conversar sobre as relações sexuais nos
jovens. Grava as representações.

5— Promove um debate entre todos os presentes (alunos e família) para analisar o que existiu de
semelhante e de diferente entre todas as representações e debater as razões por que isso aconteceu.

6— Organiza com os teus colegas as conclusões finais para fazer a sua divulgação online. (Podem
publicar as histórias criadas e simuladas pelos vários grupos.)

Relações sexuais nos jovens
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Actividade 1.8 — Necessidades afectivo-sexuais dos jovens
5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

De um ponto de vista teórico, convém diferenciar o desejo sexual do amor, como já se estudou no
tema “Amor, intimidade, comunicação e comportamento sexual”. O “desejo sexual” tem a sua origem
nos mecanismos de atracção que tornaram possível a reprodução sexual, embora o desejo sexual no
homem tenha algumas características diferentes do resto dos Primatas: difere nos rituais de namoro e
de acasalamento e na maneira como satisfaz o seu desejo sexual e planifica a sua família. A origem
do amor, segundo os investigadores em “vinculação afectiva”, assenta nos mecanismos que vinculam
as crias aos seus progenitores, tornando possível a criação de laços de cuidado e de afecto que
tornam possível a sua sobrevivência. Por isso, “desejo sexual e amor” provocam necessidades
distintas. Estas duas vertentes do relacionamento amoroso podem apresentar-se separadas em
alguns momentos da nossa vida ou, como é mais comum, apresentam-se em simultâneo, pois é
frequente que as pessoas desejem sexualmente aquelas por quem se sentem apaixonadas.

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que tradicionalmente tende-se a confundir o desejo sexual com a
necessidade de amar e ser amado, por isso, os objectivos desta actividade são fundamentalmente
três: (1) identificarem as necessidades afectivas e sexuais e as reconhecerem como fundamentais; (2)
reconhecerem a diferença entre as necessidades afectivas e as necessidades sexuais e (3)
aumentarem a consciência e potenciar a capacidade de auto-regulação dos passos a dar na procura
da satisfação destas necessidades assim como, decidir quando é que acham que deveriam acontecer
ao longo da sua vida. Coloca como ponto de partida a seguinte questão: quando nos referimos ao
amor pensamos mais na necessidade de sentir na pessoa amada uma base de segurança e um
suporte seguro ou na necessidade de satisfazer o desejo sexual? Ou ambas as coisas? Ou uma mais
do que outra?

Grupo masculino
Grupo feminino

Grupo masculino
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2 — Pede aos teus colegas que se dividam em grupos só de rapazes ou só de raparigas.

3 — Pede a cada grupo para fazer duas listas exaustivas: uma de necessidades afectivas e outra de
necessidades sexuais. Só o porta voz do grupo deve escrever.

4 — Encoraja os grupos a estabelecerem as diferenças entre as necessidades afectivas e as
necessidades sexuais.

5 — Sugere-lhes que elaborem uma lista de propostas para satisfazer as necessidades afectivas e as
necessidades sexuais, para aumentar a probabilidade de que as pessoas sejam felizes e equilibradas.

6 — Imagina que as propostas para a satisfação das necessidades afectivas e sexuais já enumeradas
faziam parte do teu projecto de vida. Organiza no tempo a sua realização.

7 — Em turma, reúne as ideias de todos os grupos e faz uma lista da turma. Debate se houve
diferenças entre as respostas dos grupos masculinos e femininos.

8— Faz uma avaliação desta actividade com os teus colegas e organiza, em turma, as conclusões
finais para fazer a sua divulgação online.
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Actividade 2 — Métodos contraceptivos
5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Os métodos contraceptivos não são sinónimo de planeamento familiar. O planeamento da família
consiste na gestão do número de filhos que se quer ter e em que fases da vida é que se querem ter.
Muitas vezes, esta gestão está relacionada com preocupações sobre a escolha dos métodos
contraceptivos, que devem estar disponíveis para todas as pessoas de acordo com as suas condições
fisiológicas, culturais, económicas e religiosas. Outras vezes, o planeamento da família inclui
preocupações relacionadas com a dificuldade de engravidar ou de adoptar crianças.

A infertilidade e a adopção foram objecto de análise no tema “Fertilidade Humana”, por isso, este
conjunto de actividades que a seguir se propõe tem os seguintes objectivos principais: aumentar o
conhecimento sobre o uso e os mecanismos de acção dos métodos contraceptivo; clarificar os valores
pessoais sobre a sua utilização, nomeadamente sobre a responsabilidade de ser sexualmente activo e
desenvolver competências para identificar problemas sobre a contracepção e agir para os resolver.

Actividade 2.1 — Uso e mecanismos de acção dos métodos
contraceptivos e primeira consulta ginecológica

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Mesa Redonda com Convidados e prática com “Kit Contraceptivo”: Partilha o conhecimento,
desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1 — Organiza a turma de forma a que se constituam quatro grupos de trabalho. Explica aos teus
colegas que o objectivo é que três grupos preparem um conferencista para ensinar à turma o tema
que o grupo preparou sobre os métodos contraceptivos e o quarto grupo prepare uma conjunto de
perguntas, depois de ouvir a turma, para fazer a pessoas convidadas. Reforça, que todo o
conhecimento adquirido nas investigações realizadas e na participação na “mesa redonda” são
destinadas a dar-lhes uma ajuda no sentido de dispor de uma informação o mais completa possível, a
fim de que possam decidir em função da sua situação particular e necessidades individuais sobre o
método contraceptivo a usar. Devem ter em consideração que essas informações NÃO substituem o
aconselhamento médico que deve ser sempre efectuado antes de decidir qual o método mais
apropriado para o seu caso.
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2 — Pede a cada grupo para seleccionar um dos seguintes temas para investigar, com o objectivo do
porta-voz do grupo se tornar no conferencista da mesa redonda:

Grupo 1 — Ciclo menstrual fisiológico e com contracepção oral combinada e métodos
contraceptivos hormonais (Cartões de Orientação para Uso da Internet, cartão 1 e
transparências 2.1 A)
Grupo 2 — Métodos contraceptivos intra-uterinos, métodos contraceptivos de barreira,
métodos contraceptivos químicos, métodos contraceptivos cirúrgicos, métodos contraceptivos
naturais e segurança ou eficácia dos métodos contraceptivos. (Cartões de Orientação para
Uso da Internet, cartão 2 e transparências 2.1 B);
Grupo 3 — Pílula de emergência e educação sexual, primeira consulta ginecológica e
consultas de rotina, nomeadamente o papel de prevenção dos exames ao seio e do
Papanicolaou. (Cartões de Orientação para Uso da Internet, cartão 3 e transparências 2.1 C);
Grupo 4 — Convite e interacção com um especialista (obstetra, ginecologista, médico,
professor de Biologia, etc.) e com uma ou várias mães e pais para darem o seu testemunho.

3 — Explica à turma que os conferencistas deverão descrever e mostrar os métodos contraceptivos,
demonstrando um método de cada vez e fazendo-os circular na turma. Quando descreverem como
funciona o método é necessário estarem familiarizado com ele e serem capazes de o demonstrar
usando um modelo de pénis, no caso do preservativo, e recorrendo a esquemas no caso dos outros
métodos. Para os métodos contraceptivos intra-uterinos poderão pedir ao(à) médico(a) para levar um
modelo do útero e os vários tipos de DIU existentes.
Para cada método será necessário discutirem: como funciona, se é aconselhado a adolescentes, qual
a sua eficácia, vantagens e desvantagens, preço e onde se pode adquirir.

4 — Pede-lhes para fazerem uma pesquisa (na biblioteca da escola, nos livros de Ciências, na
Internet, nomeadamente nos sites acima referidos, no médico de família, na farmácia, etc.) e
prepararem material, tal como, acetatos, slides, fotografias, filmes, etc. e um “Kit contraceptivo” que
ajudem o seu conferencista a explicar bem o tema.

5 — Diz aos participantes que durante a aprendizagem sobre os métodos contraceptivos a turma será
dividida em pequenos grupos para que todos os elementos do grupo manipulem os métodos
contraceptivos e coloquem todas as dúvidas que possam ter.

6 — Pede-lhes que participem no debate, no fim da apresentação dos conferencistas, colocando
novas perguntas ou ajudando os conferencistas a responderem às perguntas dos seus colegas.
Reforça que o especialista está disponível para completar a informação que os outros conferencistas
forneceram.

7 — Na parte final do debate, pede-lhes que utilizem “o que aprenderam de novo” com esta
actividade para responderem às questões que colocaram nas “ideias iniciais da turma” (actividade
0.1).

8 — Em turma, organiza com os teus colegas as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a
sua divulgação online.
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Actividade 2.2 — Reacção pessoal sobre os métodos
contraceptivos

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Questionário e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica
valores e participa democraticamente.

1 — Entrega um quadro a cada participante para registo das reacções aos métodos contraceptivos
(Questionário e Grupo de Investigação 2.2, parte I). Pede-lhes para lerem a lista de palavras e
assinalarem com um X a palavra que melhor descreve a sua reacção a cada método.

2 — Organiza grupos de trabalho e pede aos teus colegas para compararem as suas respostas
actuais com as que a turma deu nas ideias iniciais (Actividade 0.2).

3 — Encoraja os porta-vozes a partilharem as ideias do seu grupo.

4 — Pede para completarem frases de avaliação sobre esta unidade (Questionário e Grupo de
Investigação 2.2, parte II) e partilharem a sua avaliação em turma.

5 — Em turma, organiza com os teus colegas as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a
divulgação online.

Debate em subgrupo

Individualmente
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Actividade 2.3 — Quem é responsável pela contracepção?

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Estudo de Caso: Desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1 — Distribui aos teus colegas a história sobre “Quando tomar a pílula?” (Estudo de Caso 1.3, parte I).
Pede-lhes para a lerem cuidadosamente e depois hierarquizarem o carácter dos personagens (Alice,
Berto, Carolina, Tó, Sra. Dalila, médico) da história desde o “mais responsável” com “6” até ao menos
responsável com “1”. Realça que não há respostas certas ou erradas.

2 — Organiza grupos de trabalho e pede aos teus colegas para compararem as suas hierarquias  e as
razões para a sua selecção. Nessa altura os participantes podem mudar as suas hierarquias se o
desejarem.

3 — Pede aos porta-vozes para reunirem quantas pessoas hierarquizaram a Alice com o nº 6, o nº 5,
etc. e fazerem o mesmo para os outros personagens. Em seguida, pede-lhes para partilharem as
ideias do seu grupo e fazerem uma síntese das hierarquias da turma.

4 — Pede a participantes voluntários de cada grupo para explicarem quais foram os valores que
influenciaram as suas decisões para hierarquizarem o carácter de cada personagem e que critério
usaram nas suas selecções.

5 — Promove um debate na turma para identificar os problemas relacionados com o uso de
contraceptivos e a gravidez não planeada.

6 — Em turma, organiza com os teus colegas as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a
divulgação online.

Debate em subgrupo

Individualmente
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Actividade 2.4 — Uso do preservativo

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Estudo de Caso: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento critico, clarifica valores e participa
democraticamente. Adaptado de PHASE (2002). Phase Pilot Project. A thematic course within the teacher-trainning
programme. National Report. Sweden: School of Education and Communication, Jönköping University.

1 — Para preparares a actividade pede a colaboração de um rapaz e de uma rapariga da turma. O
objectivo é que depois de lerem a história sobre a utilização do preservativo (Estudo de Caso 2.4,
parte I) preparem um conjunto de questões para fazerem à turma. Nessas questões devem estar
sempre a colocar a pessoa que vai comprar o preservativo em situações tão difíceis para o
comprar que ela tenha que estar sempre a pensar em maneiras alternativas para os comprar. A
primeira questão poderá ser “O que é que farias para comprar preservativos?” O resto do diálogo será
improvisado mas, não te esqueças, os três orientadores devem estar sempre a pensar em fazer
questões para lhe dificultarem a compra do preservativo. Um diálogo típico que poderá surgir pode ser
parecido com o seguinte:

Tu — O que é que farias para comprar preservativos?
Rapaz da turma — Iria a uma máquina de preservativos que estivesse na rua.
Tu — E se quando lá chegasses não tivesses moedas para a máquina?
Rapaz da turma — Iria trocar dinheiro.
Tu — E se quando voltasses, a máquina estivesse avariada?
Rapaz da turma — Iria à farmácia.
Tu — E se quando chegasse a tua vez de pedir os preservativos na farmácia,
descobrisses que a senhora que está ao teu lado, para ser atendida a seguir, é uma
das melhores amigas da tua mãe? (…)

2 — Coloca a turma em U e explica que vais ler, em voz alta, uma história sobre a utilização do
preservativo (Estudo de Caso 2.4, parte I) para que eles em seguida apresentem soluções para as
questões que vocês os três vão colocar. Realça que não há respostas certas ou erradas e que
primeiro irão trabalhar com os rapazes da turma e as raparigas deverão funcionar como observadoras,
depois irão fazer o contrário.

3 — Pede aos observadores para registarem as perguntas e respostas que irão surgir
espontaneamente na aula, no final da leitura da história (Estudo de Caso 2.4, parte II). Em seguida, lê
a história em voz alta e inicia o diálogo.

4 — Repete o mesmo processo com as meninas da turma.

5 — Promove um debate na turma para identificar os problemas relacionados com o uso do
preservativo.

6 — Em turma, organiza com os teus colegas as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a
divulgação online.
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Actividade 2.5 — Começar a tomar a pílula

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Estudo de Caso: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1 — Para preparares a actividade pede a colaboração de um rapaz e de uma rapariga da turma. O
objectivo é que depois de lerem a história sobre a primeira vez que uma rapariga toma a pílula
(Estudo de Caso 2.5, parte I) preparem um conjunto de questões para fazerem à turma em que
estejam sempre a colocar a pessoa que vai buscar a pílula em situações tão difíceis para a
adquirir que ela tenha que estar sempre a pensar em maneiras alternativas para a obter. A
primeira questão poderá ser “Já sabes que pílula deves tomar. O que é que farias para a obter?” O
resto do diálogo será improvisado mas, não te esqueças, os três orientadores devem estar sempre a
pensar em fazer questões para lhe dificultarem a compra da pílula. Um diálogo típico que poderá
surgir pode ser parecido com o seguinte:

Tu — Já sabes que pílula deves tomar. O que é que farias para a obter?
Rapariga da turma — Iria à farmácia.
Tu — E se quando chegasse a tua vez de pedir a pílula na farmácia, descobrisses
que a senhora que está ao teu lado, para ser atendida a seguir, é uma das melhores
amigas da tua mãe?
Rapariga da turma — Pedia comprimidos para as dores menstruais.
Tu — E onde ias buscar a pílula?
Rapariga da turma — À farmácia, quando a amiga da minha mãe saísse.
Tu — E se quando te aproximasses do farmacêutico o reconhecesses como um
conhecido do teu pai? (…)

2 — Coloca a turma em U e explica que vais ler, em voz alta, uma história sobre a utilização do pílula
(Estudo de Caso 2.5, parte I) para que eles em seguida apresentem soluções para as questões que tu
e os dois colaboradores irão colocar. Realça que não há respostas certas ou erradas e que primeiro
irão trabalhar com as raparigas da turma e os rapazes deverão funcionar como observadores. Depois
irão fazer o contrário, fazendo a seguinte pergunta aos rapazes: “Imagina que a tua namorada te dizia
que já sabia que pílula deveria tomar e te pedia para lhe arranjares a pílula. O que farias para a
obter?”

3 — Pede aos observadores para registarem as perguntas e respostas que irão surgir
espontaneamente na aula, no final da leitura da história de uma situação da vida (Estudo de Caso 2.5,
parte II). Em seguida, lê a história em voz alta e inicia o diálogo.

4 — Repete o mesmo processo com os rapazes da turma.

5 — Promove um debate na turma para identificar os problemas relacionados com a toma da pílula.

6 — Em turma, organiza com os teus colegas as conclusões finais sobre esta actividade para fazer a
divulgação online.
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Actividade 2.6 — Alternativas ao coito como forma de controlo de
risco de gravidez

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1 — Pede aos teus colegas que se dividam em grupos só de rapazes ou só de raparigas.

2 — Diz a cada grupo para, durante cerca de 15 minutos, preparar uma situação para posteriormente
um rapaz e uma rapariga teatralizarem. Os papéis para a situação proposta devem ser preparados em
função de como o grupo acha que se comportariam a maior parte dos rapazes e das raparigas da sua
idade nessa situação (Jogo de Papéis 2.6).

3 — Encoraja os grupos a debaterem se houve diferenças entre as representações preparadas pelos
rapazes e pelas raparigas e a debateram porque razões surgem essas diferentes.

4— Faz uma avaliação desta actividade com os teus colegas e organiza, em turma, as conclusões
finais para fazer a sua divulgação online.

Grupo masculinoGrupo feminino
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Actividade 2.7 — Controlo do risco de uma gravidez não desejada

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1 — Organiza os teus colegas em grupos só de rapazes ou só de raparigas.

2 — Pede a um rapaz e uma rapariga para dramatizarem uma situação em que no momento do coito a
rapariga diz “não” (Jogo de Papéis 2.7, parte I).

3 — Depois, pede a cada grupo para se colocarem no local das personagem do teatro e pensarem e
escreverem numa folha o que se está a passar na cabeça do rapaz e da rapariga no momento de dizer
“não” (Jogo de Papéis 2.7, parte II).

4 — Pede a duas pessoas de cada grupo para ocuparem o local dos colegas. O narrador deve ler o
que cada um está a pensar e, depois, os dois personagem devem desencadear um diálogo para
darem uma continuidade à história em função do que cada um pensou.

5 — Encoraja os grupos a debaterem se houve diferenças entre as representações preparadas pelos
rapazes e pelas raparigas e a debateram porque razões surgem essas diferentes.

6— Faz uma avaliação desta actividade com os teus colegas e organiza, em turma, as conclusões
finais para fazer a sua divulgação online.

Grupo masculinoGrupo feminino
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Actividade 2.8 — Consequências de ter um filho na adolescência

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Estudos de Caso: Investiga, partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

1 — Organiza os teus colegas em quatro grupos mistos. Explica-lhes que o objectivo desta actividade
é situar a paternidade e a maternidade no projecto de vida de um adolescente ou jovem.

2 — Dá a cada grupo uma situação que devem resolver, relacionada com a gravidez na adolescência
(Estudos de Caso 2.8).

3 — Depois, pede ao porta-voz de cada grupo para expor em turma a situação resolvida pelo seu
grupo.

4 — Encoraja os grupos a debaterem:

— os aspectos que cada um tem que desenvolver antes de formar uma família,
como a autonomia, a independência, a formação profissional, viver as experiências
próprias de cada idade de forma a enriquecer-se pessoalmente, etc.
— o que se pretendeu com esta actividade.

No final, realça que o mais importante desta actividade foi criar condições para que todos pudessem
fazer uma projecção da sua vida para o futuro e tomassem consciência dos aspectos que cada um tem
que desenvolver antes de formar uma família.

5— Faz uma avaliação desta actividade com os teus colegas e organiza, em turma, as conclusões
finais para fazer a sua divulgação online.

Debate em subgrupo
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Actividade 2.9 — A quem vou contar que estou grávida?

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Jogos de Papéis: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1 — Organiza os teus colegas em seis grupos mistos. Explica-lhes que o objectivo desta actividade é
simularem situações em que vão contar a alguém que vão ser pais/ mães para sentirem de uma forma
simulada os sentimentos e emoções que surgem face à gravidez na adolescência.

2 — Dá a cada grupo uma situação, para prepararem durante 10 minutos, em que um dos
personagens conta que vai ser pai/mãe e o outro reage ao que ouve (Jogos de Papéis 2.9).

3 — Depois, pede a um rapaz e a uma rapariga de cada grupo para simularem em turma a situação
que lhes foi atribuída.

4 — Encoraja os grupos a debaterem tudo o que pode originar uma gravidez na adolescência ou a
interrupção voluntária dessa gravidez.

No final, realça que o mais importante desta actividade foi criar condições para que reflectissem sobre
a gravidez não desejada na adolescência e a responsabilidade do homem na gravidez não desejada.

5— Faz uma avaliação desta actividade com os teus colegas e organiza, em turma, as conclusões
finais para fazer a sua divulgação online.
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Actividade 3 — Aborto

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

O aborto pode ser encarado sob diferentes perspectivas e ter significados diferentes para pessoas
diferentes. O aborto induzido, em oposição ao aborto espontâneo, implica terminar com a gravidez
antes do embrião ou do feto serem capazes de manter uma vida independente.

Em Portugal, todos os anos são realizados dezenas de milhar de abortos e apenas algumas centenas são
feitos em hospitais, uma vez que o aborto realizado em circunstâncias diferentes das previstas na Lei é
punido com pena de prisão. A maior parte das mulheres que optam por abortar fazem-no
clandestinamente, em clínicas ou casas particulares, muitas vezes sem as devidas condições de higiene e
sem profissionais de saúde qualificados, fazendo com que, frequentemente, surjam complicações e
algumas mulheres tenham que recorrer aos hospitais. Por vezes, as complicações não são tratadas a
tempo e algumas mulheres sofrem lesões físicas que podem tornar-se permanentes e, nalguns casos,
levar à morte. As mulheres com mais poder económico, deslocam-se a Espanha ou a Inglaterra, onde o
aborto não está sujeito às mesmas restrições que em Portugal.

O aborto induzido ou interrupção voluntária da gravidez (IVG), vulgarmente designado 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. Algumas pessoas acreditam que fazer um
aborto é assassinar um ser vivo, enquanto outras vêem isso como uma intervenção médica num
processo biológico. Algumas pessoas sentem que a questão sobre quando começa a vida é central
para este debate:

A vida humana começa na concepção? Começa quando o embrião se implanta no útero? Começa quando
o feto começa a assumir uma forma humana e a desenvolver traços faciais humanos? Começa numa
altura em que o feto já consegue sobreviver fora do útero (se torna viável)? Começa no nascimento?

Há dois problemas centrais envolvidos na decisão de tornar legal o aborto. O primeiro é a já referida
visão pessoal sobre quando começa a vida, que contribui para a visão da pessoa sobre se o aborto é
moralmente aceitável. O segundo problema central, é decidir se a mulher tem o direito de tomar
decisões sobre o seu próprio corpo e vida neste assunto ou se é o governo que tem esse direito e
poder. Também entram outros factores no debate: o conceito pessoal sobre o equilíbrio da população
mundial; preocupações religiosas; o “lugar” da mulher; o poder político; a pobreza; os serviços de
apoio à criança públicos e privados; e o grau de responsabilidade que a pessoa pode assumir pelo seu
comportamento sexual.

Neste debate público há dois grupos políticos geralmente tipificados, a nível internacional, como grupos ou
organizações “pró- vida” e “pró-escolha”. Os primeiros agregam pessoas que são totalmente contra o
aborto pois consideram que a vida humana começa na concepção e vêem o aborto como o assassínio de
uma criança. Algumas pessoas deste movimento permitem o aborto para salvar a vida da mãe ou quando
a gravidez resulta de uma violação ou incesto. O seu objectivo é promover legislação que torne o aborto
ilegal. Por outro lado, os “pró-escolha”, acreditam que a mulher deverá ter o direito de decidir por si própria
o que é que deverá fazer com o seu corpo. Consequentemente, opõem-se a leis que restringem a
possibilidade da mulher abortar quando escolhe essa opção.

Neste contexto, as actividades seguintes têm como principais objectivos criar condições para que
aumentes o teu conhecimento sobre o que é o aborto, como se faz e qual é a legislação portuguesa e
internacional sobre o assunto, para que possas começar clarificar os teus valores pessoais e ajudar a
clarificar os da tua comunidade.

Actividade 3.1 — Sou a favor ou contra o aborto numa gravidez não
desejada na adolescência?

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

1 — Pergunta aos teus colegas quem quer ser personagem da simulação de um dilema sobre a
decisão de abortar ou não numa gravidez não desejada em dois jovens. Explica que os personagens
são: a Marta e o Luís (namorados com o dilema), Isabel (ginecologista da Marta), Rita (enfermeira da
Consulta Jovem do Instituto Português da Juventude (IPJ)), Hélder (psicólogo da escola), Inês (amiga
da Marta), Carmo e José (pais da Marta) e Carla e Filipe (pais do Luís). Pede aos personagens que
preparem o seu papel (Jogo de Papéis 3.1, parte I).
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Jogo de Papéis: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

2 — Enquanto os personagens preparam o seu papel, pede aos outros colegas para lerem as
questões que visam analisar o que se vai passar a seguir. Explica-lhes que durante a representação
devem tirar notas que os ajudem a responder a essas questões (Jogo de Papéis 3.1, parte II).

3 — Divide o resto da turma em 5 grupos. Cada grupo deve escolher uma das questões para observar
cuidadosamente esses aspectos durante a representação e apresentar a sua observação à turma no
final.

4 — Dá início ao jogo de papéis colocando um crachá de identificação em cada personagem (Jogo de
Papéis 3.1, parte III).

5 — Pede ao porta-voz para partilhar em turma as observações do grupo e promove uma discussão
sobre as opiniões de cada grupo. Depois pede a cada personagem para ler o papel que lhe foi
atribuído.

6 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.

7 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

Ginecologia

Consulta Jovem no IPJ
(enfermeira)

Gabinete de Psicologia
(escola)

Pais da Marta Pais do Luís
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Actividade 3.2 — Sou a favor ou contra o aborto no caso de risco de
vida da mãe, anomalia do feto ou violação?

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Estudos de Caso: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1 — Explica ao grupo que o objectivo da actividade é aumentar o conhecimento e clarificar valores
sobre as situações de aborto previstas na Lei Portuguesa.

2 — Pede aos teus colegas que se organizem em grupos mistos e debatam o primeiro dilema, o
“Dilema da Maria e do Paulo” (Estudos de Caso 3.2, parte I).

3 — Quando terminarem, pede ao porta-voz para partilhar em turma as observações do grupo e
promove uma discussão sobre as opiniões de cada grupo, tentando chegar a uma síntese de turma
final sobre: os argumentos que levam algumas pessoas a abortar no dilema descrito; os argumentos
que levam algumas a não abortar; e os aspectos que deveriam estar referidos na Lei sobre esse
assunto.

4 — Lê, em voz alta a Lei Portuguesa sobre a situação de aborto nesse caso, em que a lei diz que é
legal o aborto se: “Evitar o perigo de morte ou de grave e duradoura lesão para o corpo ou para a
saúde física e psíquica da mulher grávida, e seja realizado nas primeiras 12 semanas [3 meses]
de gravidez” (ver Lei n.º 90/97, artigo 142, alínea b)).

5 — Repete a mesma metodologia para os outros dois dilemas (Estudos de Caso 3.2, parte II e III),
cuja Lei diz que é legal a interrupção voluntária da gravidez se: “Houver seguros motivos para prever
que o nascituro virá a sofrer, de forma incurável, de  grave doença ou malformação congénita, e
for realizada nas primeiras 24 semanas de gravidez” [6 meses]  (dilema II, ver Lei n.º 90/97, artigo
142, alínea c)) e a “gravidez resultou de crime contra a liberdade e autodeterminação sexual, e for
realizada nas primeiras 16 semanas de gravidez [4 meses] (dilema III, ver Lei n.º 90/97, artigo 142,
alínea d).
6 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.

Se espero 15 dias
para ver como é que o
meu estado evolui o
meu bebé já tem todos
os órgãos principais
formados.

A B

C
D

Se espero 15 dias
para ver como é que o
meu estado evolui o
meu bebé já tem todos
os órgãos principais
formados.

A B

C
D

Dilema I: Risco de vida da mãe

Dilema II: Anomalia do feto

Dilema III:
Violação

O meu bebé! Já é tão crescido, já
ouvi o coração dele, já o senti
mexer… Lembro-me tão bem do
Nuno quando tinha 4 meses!

B

A
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7 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.

Lei nº 90/97 de 30 de Julho

ALTERA OS PRAZOS DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE NOS CASOS DE INTERRUPÇÃO
VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ

NOTA: Só se encontra aqui o Capítulo referente às alterações feitas à Lei no 6/84 de 11 de Maio e ao
Decreto-Lei n.º 48/95 de 15 de Março

CAPÍTULO II
Dos crimes contra a vida intra-uterina

Artigo 142.º
Interrupção da gravidez não punível

1 - Não é punível a interrupção da gravidez efectuada 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) 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 mostrar indicada 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 for realizada nas primeiras 12
semanas de gravidez;

c) Houver seguros motivos para prever que o nascituro virá a sofrer, de forma incurável, de
grave doença ou malformação congénita, e for realizada nas primeiras 24 semanas de
gravidez; comprovadas ecograficamente ou por outro meio adequado de acordo com as leges
artis, excepcionando-se as situações de fetos inviáveis, caso em que a interrupção poderá ser
praticada a todo o tempo;

d) Houver sérios indícios de que a gravidez resultou de crime contra a liberdade e
autodeterminação sexual, e for realizada nas primeiras 16 semanas de gravidez.

2 - A verificação das circunstâncias que tornam não punível a interrupção da gravidez é  certificada
em atestado médico, escrito e assinado antes da intervenção por médico diferente  daquele por
quem, ou sob cuja direcção, a interrupção é realizada.

3 - O consentimento é prestado:
a) Em documento assinado pela mulher grávida ou a seu rogo e, sempre que possível, com a

antecedência mínima de 3 dias relativamente à data da intervenção; ou
b) No caso de a mulher grávida ser menor de 16 anos ou psiquicamente incapaz, respectiva e

sucessivamente, conforme os casos, pelo representante legal, por ascendente ou descendente
ou, na sua falta, por quaisquer parentes da linha colateral.

4 - Se não for possível obter o consentimento nos termos do número anterior e a efectivação  da
interrupção da gravidez se revestir de urgência, o médico decide em consciência face à  situação,
socorrendo-se, sempre que possível, do parecer de outro ou outros médicos.
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Actividade 3.3 — Pró-vida ou pró-escolha?

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

O aborto é um procedimento médico ou cirúrgico que coloca um fim à gravidez. As razões para o
aborto podem incluir: não querer estar grávida; a gravidez ser perigosa para a saúde da mulher; o feto
ser portador de anomalias congénitas; e a mulher ter sido vítima de violação. Excepto a primeira
situação, a interrupção voluntária da gravidez não é punível na legislação Portuguesa, desde que
realizada dentro dos prazos previstos (Assembleia da Republica, Lei n.º 6/84, 11 de Maio; alterada
pelo Decreto-Lei n.º 48/95, 15 de Março e pela posteror alteração da Lei n.º 90/97, 30 Julho). Para
além dos debates morais, éticos, religiosos e pessoais sobre o aborto, há muitas considerações legais
e médicas consensuais: em quase nenhuma sociedade é legal realizar-se o aborto só porque a
mulher não quer estar grávida; na maior parte dos países é exigido o consentimento dos pais para as
menores abortarem; o aborto pode não ser medicamente recomendado para algumas mulheres,
mesmo numa fase inicial da gravidez; pode provocar, quando realizado no primeiro trimestre trauma,
hemorragia, infecção e aborto incompleto e o mesmo tipo de complicações no segundo trimestre, mas
com maior frequência (também podem ocorrer problemas relacionados com a anestesia); embora rara
em abortos bem efectuados, a infecção pélvica (resultante da própria realização do aborto ou de uma
infecção subjacente) pode resultar na infertilidade; quando são repetidos métodos de dilatação
mecânica do cérvix, como nos antigos procedimentos de dilatação e raspagem, pode aumentar o risco
de resultados desfavoráveis em posteriores gravidezes; nas mulheres que fizeram aborto através do
método de vácuo quase não tem expressão a margem de risco de baixo peso do nascituro,
nascimento prematuro ou aborto espontâneo nas gravidezes subsequentes.
Geralmente há dois tipos de métodos abortivos disponíveis: os “abortos cirúrgicos” e os abortos “não -
cirúrgicos ou médicos”. Nos abortos previstos na lei, a maioria dos abortos realizados actualmente são
cirúrgicos (ver, por exemplo, Rathus, Nevid, Rathus, 1993; Greenberg, Bruess, Mullen, 1993;
America’s Adoption Agency: www.abortionprocedure.org). De entre os diversos tipos de aborto
existentes, torna-se importante ressaltar aqui os mais discutidos atualmente: aborto terapêutico ou
necessário, que é aquele que é feito porque a gravidez põe em risco a vida da gestante; honoris
causa, honroso, moral ou criminológico, que consiste em abortar o feto por ser a gestação
resultante de estupro; eugénico ou profilático, representa o aborto feito a um feto que apresenta
alguma anomalia grave; e, por fim, o aborto social, que é realizado por questão de controle de
natalidade (Rocha: http://www.advogadocriminalista.com.br/home/artigos/0014.html).

Jogo de Papéis “Programa televisivo Pró-vida ou pró-escolha?: Partilha o conhimento e valores, desenvolve
o pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.
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1 — Pergunta aos teus colegas quem quer ser personagem da simulação de um debate televisivo
sobre o aborto. Explica que os personagens são: um moderador, dois médicos e seis deputados aos
pares do PSD, PS e PCP. Pede aos personagens que preparem o seu papel (Jogo de Papéis 3.3,
parte I).

2 — Pede aos teus colegas para prepararem os papéis na semana prévia. Depois dá
aproximadamente 10 minutos da aula para os personagens fazerem a preparação final do seu papel,
e, enquanto isso, pede aos outros colegas para lerem as questões que visam analisar o que se vai
passar a seguir. Explica-lhes que durante a representação devem tirar notas que os ajudem a
responder a essas questões (Jogo de Papéis 3.3, parte III).

3 — Divide o resto da turma em 5 grupos. Cada grupo deve escolher uma das questões, para
observar cuidadosamente esses aspectos durante a representação e apresentar a sua observação à
turma no final.

4 — Dá início ao jogo de papéis colocando um crachá de identificação em cada personagem (Jogo de
Papéis 3.3, parte II).

5 — Pede ao porta-voz para partilhar em turma as observações do grupo e promove uma discussão
sobre as opiniões de cada grupo. No final, pede a cada personagem para ler o papel que lhe foi
atribuído.

6 — Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.

7 — Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso
trabalho e as vossas interpretações e o trabalho e ideias dos vossos colegas de outras escolas sobre
o mesmo assunto.
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Actividade 3.4 — Pró-vida ou pró-escolha? Onde é que te colocas?

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Questionário e Grupo de Investigação: Identifica os teus valores, conhece os do grupo, desenvolve o pensamento crítico,
clarifica valores e participa democraticamente.

1— Pede aos teus colegas para realizarem o questionário sobre o aborto “Pró-escolha ou pró-vida?
Onde te colocas?” individual e anonimamente (Questionário e Grupo de Investigação 3.4).

2— Divide a turma em quatro subgrupos e distribui o mesmo número de questionários por cada
grupo.

4— Discute com os teus colegas a importância de dividir os questionários por sexo. Pede-lhes para
fazerem, em subgrupo, uma análise dos dados obtidos nos questionários. Para isso devem proceder
da seguinte maneira para cada questionário:

(1) somar os items 1+3+7+8+9+11+13+14+17+20, pois estes items representam o apoio ao ponto
de vista “ pró-escolha”; (2) somar os restantes items: 2+4+5+6+10+12+15+16+18+19, que
representam o apoio ao ponto de vista “ pró-vida”; (3) calcular o resultado final do questionário=
resultado pró-vida – pró-escolha ; (4) interpretar os resultados: um resultado final positivo indica
acordo com a filosofia pró-vida e um resultado negativo indica acordo com a filosofia pró-escolha.
Quanto mais alto for o resultado, mais forte é o acordo com a filosofia detectada. Os resultados
finais podem ir de – 40 a + 40 (Rathus, Nevid, Fichner, Rathus, 1993).

5— Coloca no quadro, as contagens obtidas por cada grupo para reunir os resultados da turma.

6— Pede aos teus colegas para fazerem, em subgrupo, uma análise dos dados obtidos na turma.
Depois, sugere aos porta-vozes dos grupos para partilharem em turma as suas ideias.

8— Ainda em assembleia de turma, elaborarem uma síntese final desta actividade para publicar
online.

Debate em subgrupo

Individualmente
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Actividade 4 — Sexualidade e reprodução nos meios de
comunicação

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Ver televisão em família pode ser um meio eficaz para os filhos falarem com pais sobre sexualidade e
vice-versa. A televisão pode ser usada como mais um meio, dos muitos que existem ao nosso
alcance, para clarificarmos os nossos valores e aumentaramos o nosso conhecimento, por isso, temos
o direito de exigir que ela seja de qualidade e respeite o direito de crescer com dignidade.
Os pais têm o dever de ensinar os filhos tanto a ver programas televisivos gratificantes e
enriquecedores, como a não ver aqueles que os possam degradar na sua dignidade humana. Se os
pais não ensinarem os filhos a ver televisão, quem o fará? Quando crescemos temos de ensinar uns
aos  outros que não se deve ''ver televisão'', mas sim ver programas de televisão. Assim podemos
revelar a capacidade de selecção e discriminação, que nos habilitará a ver aquilo que nos convém e a
não ver aquilo que nos querem mostrar. Deitar a culpa à televisão é uma saída fácil!
Assim, as actividades seguintes têm como principal objectivo proporcionar condições para que
converses com os teus pais sobre os programas de televisão que visam informar ou desinformar
sobre o comportamento sexual nos jovens, os métodos contraceptivos e o aborto.

Actividade 4.1 — Programas televisivos sobre o comportamento
sexual dos jovens, a contracepção na adolescência e o aborto

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Entrevista com os Pais e Grupo de Investigação: Envolver os pais na educação sexual, partilhar o
conhecimento e valores, clarificar valores, desenvolver o pensamento crítico e participar
democraticamente.

1 — Encoraja os teus colegas a fazerem uma entrevista aos pais sobre os programas de televisão a
que assistiram sobre comportamento sexual nos jovens, os métodos contraceptivos e o aborto. As
suas perguntas podem incidir sobre (Entrevista e Grupo de Investigação 4.1):

— Assuntos que foram tratados;
— Profissionais que colaboraram;
— Perguntas feitas pelo público;
— A sua opinião sobre o programa;
— A sua opinião sobre o papel da televisão na Educação sexual dos adultos e dos jovens.

2 — Pede-lhes para formarem grupos, organizarem a informação que recolheram com os pais e
acrescentarem o seu conhecimento e opinião pessoal sobre esses programas.

3 — Pede ao porta-voz de cada grupo para apresentar a sua análise e organizarem um relatório final
para ser publicado neste site.

4 — Incentiva os teus colegas a discutirem o seu trabalho e as suas interpretações sobre a
publicidade Portuguesa e as ideias dos seus colegas de outras escolas sobre o mesmo assunto,
através do Fórum Alunos, Jovens em Acção.

Individualmente

Debate em subgrupo
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Actividade 4.2 — Análise comparativa entre vários países dos
programas televisivos sobre o comportamento sexual dos
jovens, a contracepção na adolescência e o aborto

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Fórum Alunos: Partilhar visões, desenvolver o pensamento crítico e clarificar valores.

1— Em assembleia de turma decide como estabelecer uma parceria, através dos Fóruns do site, com
uma escola estrangeira que conheças e pede aos teus colegas do outro país para fazerem as
actividades anteriores.

2 — Discute através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso trabalho e as vossas interpretações
sobre o que se passa nesta área em Portugal e o trabalho e ideias dos vossos colegas sobre o que se
passa noutros países.

Parceria

França

Brasil

Dinamarca

    (… )

Portugal
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Actividade 5 — O que pensa a comunidade sobre o comportamento
sexual dos jovens, a contracepção na adolescência e o aborto

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Os investigadores usam os questionários e as entrevistas para obterem dados sobre o
que as pessoas pensam e sentem, isto é, para compreenderem o que a pessoa sabe
(conhecimento), o que acha certo ou errado (valores), o que pensa (atitudes e crenças) ou
como age (comportamentos). (ver capítulo 1, p.67).

1 — Promove o diálogo em turma para os teus colegas enumerarem os problemas de
investigação que consideram mais relevantes; decidirem se a recolha de dados deverá ser feita
por questionário ou entrevista e decidirem qual será a população alvo. Se desejarem podem
usar como ponto de partida a síntese dos problemas que foram tratados nesta unidade
(Questionário/ Entrevista 5).

2— Organiza grupos de trabalho para elaboração do instrumento de recolha de dados. O porta-
voz deve fazer o registo.

3— Pede ao porta-voz dos grupos para apresentar em turma o instrumento de recolha de dados
de cada grupo (recorrendo ao retroprojector ou a um meio semelhante) e chegarem a um
consenso final sobre o instrumento que irá ser aplicado.

4— Distribui o número de inquiridos que irá ser atribuído a cada colega e pede-lhes que
apliquem o instrumento extra-aulas.

5— Organiza grupos de trabalho para tratarem os resultados:
 no caso de se tratar de entrevistas deverão primeiro ser transcritas extra-aula e depois
analisadas em grupos na aula;
 no caso de questionários, deverás incentivar os teus colegas a utilizarem programas de
computador simples para fazerem o tratamento estatístico.

6 — Pede-lhes que elaborem um relatório final em turma onde claramente refiram: a razão
porque optaram por aqueles problemas de investigação e não por outros, os objectivos, o
instrumento de recolha de dados, a apresentação dos resultados (no caso de entrevista poderá
ser também a sua transcrição), a discussão dos resultados e as implicações da investigação no
promoção da educação sexual na comunidade a partir dos alunos.

7 — Envia os relatórios por turma ou escola, para publicação neste site.
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III — Visões / Objectivos a atingir 

Actividade 1 — Desenvolver visões

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Tempestade de Ideias em “Post-it”: Selecciona problemas para resolver ou ajudar a resolver, partilha visões e
exerce a cidadania.

1 — Explica aos teus colegas que nesta fase do projecto o objectivo é debaterem abertamente todos
os problemas que lhes foram surgindo durante a investigação do tema global seleccionado e
desenvolverem as vossas visões para mudarem a situação actual de maneira a alcançarem os vossos
sonhos.

2 — Encoraja os teus colegas a desenvolverem uma tempestade de ideias em post-it, organizando a
turma em grupos, com um bloco de notas post-it e uma lapiseira.

3 — Pede ajuda a um colega para coordenar esta actividade. Os dois devem preparar questões para
a turma reflectir sobre as suas visões para o futuro. As questões apresentadas podem ser apenas o
ponto de partida para o debate (Tempestade de Ideias 1).

4 — Coloca a primeira questão, em voz alta, à turma e dá aproximadamente 5 minutos para os grupos
responderem, pelo menos com cinco ideias. Cada ideia deve ser escrita numa folha do bloco de post-
it.

5 — No fim dos cinco minutos, o teu colega e tu devem recolher os papéis dos blocos de notas post-it
de cada grupo e colá-los no quadro agrupando os que têm a mesma ideia. Devem verificar com a
turma os grupos de respostas que tu e o teu colega organizaram.

6 — Lê a segunda questão e repete o mesmo método.

7 — Em turma, discute os resultados obtidos e organiza as conclusões finais sobre esta actividade
para fazer a sua divulgação online.

Debate em subgrupo

Tempestade
de ideias em
“Post-it”

Tempestade de Ideias em“Post-it”
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IV — Acção e Mudança    

Actividade 1 — Realizar Acções, Mudar e Promover a Mudança

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                        Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação e Assembleia de Turma ou Escola: Planifica, desenvolve e avalia acções e exerce a
cidadania

1 — Explica aos teus colegas que nesta fase do projecto o objectivo é debaterem abertamente planos
de acção, executarem-nos e avaliarem-nos para originarem as mudanças que lhes permitirão atingir
as vossas visões.

2 — Organiza grupos de trabalho para pensarem na planificação e desenvolvimento da acção. As
questões apresentadas podem ser apenas o ponto de partida para o debate do grupo (Grupo de
Investigação e Assembleia de Turma/Escola 1).

3 — Em turma, pede aos porta-vozes para discutirem as ideias dos grupos e organiza as conclusões
finais para fazer a sua divulgação online.

Debate em subgrupo



Material para os Alunos/ Porta-voz do Grupo…
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I — Problemas/ Temas 

Questionário e Grupo de Investigação das Ideias Iniciais 0.2 —
Ideias iniciais sobre os métodos contraceptivos

5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

QUESTIONÁRIO

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

Data de nascimento: ____/ ___________/ ____

Sexo:  Masculino  Feminino

Ano de escolaridade: ___________

O objectivo desta actividade é avaliares o que pensas e sentes sobre cada um dos métodos contraceptivos.
Assinala, no quadro abaixo, com um X as características que indicam o que pensas sobre cada um desses
métodos.
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Pílula combinada
Mini-pílula
Implante
Injectáveis
Anel vaginal
Patch contraceptivo
Dispositivo intra-uterino
Preservativo masculino
Preservativo feminino
Diafragma
Espermicidas
Esterilização feminina
(laqueação de trompas)
Esterilização masculina
(vasectomia)
Método do calendário
Coito interrompido
Método da temperatura
Método do muco cervical

Individualmente
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Questionário e Grupo de Investigação das Ideias Iniciais 0.3 —
Decisões sobre o aborto

5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

INVENTÁRIO
DECISÕES SOBRE O ABORTO

Data de nascimento: ____/ ___________/ ____

Sexo:  Masculino  Feminino

Ano de escolaridade/ turma: ___________

Pensamos que poderás compreender melhor as
complexidades que rodeiam o assunto do aborto se
fores confrontado com as decisões exigidas por estas
questões.

Sim Não
1 — O aborto deverá ser permitido em algumas circunstâncias?  

2 — Se sim, em qual das seguintes circunstâncias:
a. se a concepção é resultado de uma violação  
b. se a gravidez for uma provação económica  
c. se a gravidez for prejudicial para a saúde mental da mãe  
d. se a gravidez não for desejada  
e. se a gravidez é perigosa para a saúde física da mulher  
f. se a gravidez é o resultado de não usar contracepção  
g. se a gravidez é o resultado de uma falha na contracepção que foi usada  
h. se a mulher não é casada  
i. se a mulher é adolescente  
j. se a mulher tem mais de 40 anos.  

3 — Deverão os fundos do governo ser usados para as mulheres abortarem quando as mulheres
não têm recursos para o pagar?  

4 — A assinatura do pai deverá ser exigida antes de ser realizado o aborto?  

5 — O pai deverá ser financeiramente responsável por metade do custo do aborto?  
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II — Investigação 

Grupo de Investigação 1.1 — Quais são as opções?
5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Sexo do grupo:  Masculino  Feminino

Em relação a si próprio
Vantagens Desvantagens

Em relação ao namorado
Vantagens Desvantagens

OPÇÃO 1: NÃO SER SEXUALMENTE ACTIVO
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Sexo do grupo:  Masculino  Feminino

Em relação a si próprio
Vantagens Desvantagens

OPÇÃO 2: NÃO TER NAMORADO(A)
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Sexo do grupo:  Masculino  Feminino

Em relação a si próprio
Vantagens Desvantagens

Em relação ao namorado
Vantagens Desvantagens

OPÇÃO 3: SÓ BEIJAR E ANDAR DE MÃO DADA NO NAMORO
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Sexo do grupo:  Masculino  Feminino

Em relação a si próprio
Vantagens Desvantagens

Em relação ao namorado
Vantagens Desvantagens

OPÇÃO 4: TER RELAÇÕES SEXUAIS SEM CONTRACEPÇÃO
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Sexo do grupo:  Masculino  Feminino
Em relação a si próprio

Vantagens Desvantagens

Em relação ao namorado
Vantagens Desvantagens

OPÇÃO 5: TER RELAÇÕES SEXUAIS COM CONTRACEPÇÃO
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Sexo do grupo:  Masculino  Feminino

Em relação a si próprio
Vantagens Desvantagens

Em relação ao namorado
Vantagens Desvantagens

OPÇÃO 6: TER RELAÇÕES SEXUAIS COM PRESERVATIVO
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Teatralização e Grupo de Investigação 1.2 — As relações sexuais

5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

TEATRO

 

Personagens:
- Narrador
- Célia
- João
- Rita

A Rita tem catorze anos e o João quinze, estudam na mesma escola, gostam muito um do outro e saem
juntos há cerca de 6 meses. Ambos são bons alunos, gostam de praticar exercício físico, sair com os amigos e ir
ao cinema à noite quando os pais lhes permitem. Quando estão um com o outro sentem-se muito bem, falam das
suas coisas, dos seus problemas e alegrias, dão beijos e acariciam-se, mas só se atrevem a fazê-lo por cima da
roupa.

O João acha que não tem o suficiente e pede à Célia relações sexuais mais íntimas. A Célia não quer
porque diz que é demasiado cedo para isso. A ela parece-lhe que as coisas estão bem como estão e, por isso,
diz não.

Nas férias grandes foram juntos de férias com uns amigos. A Célia está muito contente porque o João a
respeitou, apesar de ter tido várias ocasiões para terem relações sexuais mais íntimas e conta isso a uma amiga,
a Rita.

O João não está de todo satisfeito, porque quer ter relações completas com a Célia e disse-lhe que na
próxima ocasião não escapará. A Célia não sabe que atitude tomar, porque gosta do João e tem medo de o
perder se se negar a ter relações com ele.

Parte II

Debate

1 — O que pensas da atitude da Célia?

2 — O que pensas da atitude do João?

3 — A que se refere o João quando diz que quer ter "relações sexuais mais íntimas"? E quando se
refere a "relações completas"?

4 —Que farias se te encontrasses em situações semelhantes à descrita na história?

5 — Que final colocarias nesta história?

6 — Que outras alternativas têm a Célia e o João para se amar?

Teatro

Narrador

Grupo feminino Grupo masculino
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Parte III

QUESTÃO ANÓNIMA E SIGILOSA

Data de nascimento: ___/ ___________/ ___                 Sexo:  Masculino  Feminino

Já te encontraste em situações semelhantes? Se encontraste, e tens condições de privacidade na
aula, podes contar o que se passou e que idade tinhas?

Individualmente
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Jogo de Papéis 1.3 — Quando tomar a pílula?

5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

HISTÓRIA

Personagens:
- Alice e Berto
- Carolina e Tó
- Senhora Dalila (mãe da Carolina)
- Médico

A Alice está exactamente a meio dos dezasseis e dezassete anos. É muito atraente e popular entre os rapazes
da escola. Durante algum tempo andou preocupada porque podia ficar grávida. Por isso, um dia visitou o médico
de família e explicou-lhe que queria começar a tomar a pílula. Ele perguntou-lhe se ela estava a namorar com
alguém de uma forma estável. Alice disse que sim e que sabia que precisava ser responsável em relação à
contracepção. O médico receitou-lhe a pílula e ela começou-a a tomar de acordo com as indicações dele.

Um dos companheiros com quem Alice saía muitas vezes era uma rapaz muito bonito, o Berto. Ela gostava muito
dele e o Berto pensava que ela tinha um aspecto realmente formidável. Mas, o que ele gostava mais nela é que
não tinha que falar de sexo todas as vezes que saía com ela. Desde que a Alice tinha começado a tomar a pílula
estava com vontade de ter relações sexuais e sempre acabaram por ter. Embora a Alice saísse com outros
rapazes, gostava mais do Berto e estava apaixonada por ele. O Berto gostava da Alice, gostava cada vez mais da
sua disponibilidade, mas não estava de todo apaixonado por ela. Ele iria dormir com ela tantas vezes quantas
pudesse.

Quando a Alice começou a tomar a pílula  contou, naturalmente, à sua melhor amiga Carolina. A Carolina disse à
mãe, a senhora Dalila, que a Alice estava a tomar a pílula e mãe ficou zangada e aborrecida. A mãe disse-lhe
que se deveria afastar imediatamente da amiga Alice e que, de futuro, a Carolina não tinha nada para fazer com a
Alice. Embora a Senhora Dalila agisse daquela maneira com a Carolina, que ela se deveria afastar de qualquer
rapariga que tomasse a pílula, o seu medo real era que a Alice pudesse influenciar Carolina a tomar a pílula. A
Carolina fez o desejo da mãe e acabou com a amizade antiga que tinha com a Alice.

A Carolina tinha um namoro estável com o Tó, aproximadamente há dois anos. Eles têm satisfeito o desejo com
alguns jogos sexuais mas a Carolina foi insistente, disse que não queria "ir mais além". O Tó realmente queria ter
relações sexuais com a Carolina, por isso, uma noite numa festa em que a encontrou muito bêbada suspeitou
que ela poderia estar com vontade de ter relações sexuais. A Carolina estava demasiado bêbada para saber o
que estava a fazer e, nessa noite, a Carolina e o Tó tiveram relações sexuais. Como resultado de uma única
experiência a Carolina está grávida. Ela disse ao Tó, mas a mais ninguém. O Tó está disposto a casar com ela. A
Carolina tem dezassete anos e o Tó tem dezoito.

A Senhora Dalila, a mãe de Carolina, é muito ambiciosa em relação à filha. Ela quer que a Carolina tenha mais do
que ela teve na vida, custe o que custar. O seu maior medo é que a Carolina se desperdice com alguém
socialmente inaceitável como o Tó.

Fonte: Dixon, Mullinar (Ed.) (1986). Taught not
Caught. Strategies for sex Education.
England: Ebenexer Baylis & Son Ltd. The
Trinity Press.
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Parte II

CARTÕES

CAROLINAANTÓNIO

ALICE

BERTO

MÉDICO DALILA
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Parte III

DEBATE

1 — Na tua opinião, há uma idade certa para os encontros sexuais? Se há, como se define?

2 — Quais são os tipos de encontros sexuais possíveis?

3 — Qual é a atitude dos médicos em relação às pessoas jovens que pedem métodos contraceptivos?

4 — O que é o amor?

5 — Na tua opinião, qual é e qual deveria ser o papel das mulheres no desenvolvimento da intimidade
nas relações?

6 — Quais são as atitudes dos pais e as influências que eles têm nos filhos?

7 — Qual é a influência do álcool no comportamento sexual?

8 — Em que situações pode acontecer uma gravidez não desejada?

9 — Quais são as formas de lidar com uma gravidez não desejada na adolescência? Qual delas é a
melhor?

10 — O que é socialmente aceitável?
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Jogo de Papéis 1.4 — O que pensa a família sobre a gravidez não
desejada e sobre os métodos contraceptivos

5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I – Jogo de Papéis

Gravidez não desejada na adolescência

Personagens: Pai, mãe, irmão e irmã
Situação de partida:

A Rita chegou a casa a dizer que
no projecto "Jovens Saudáveis em Acção"
estavam a falar sobre engravidar sem
querer na adolescência. A família
começou a falar sobre o assunto. Nem
todos tinham a mesma opinião e, às
vezes, até recorriam a exemplos sobre o
que pensavam as pessoas conhecidas ou
de coisas que lhes tinham acontecido.

Representa na sala de aula a conversa de uma família a fingir, que preparaste com base nas
várias opiniões que recolheste. Convida a tua família para assistir.

Grupo 1: Papel do pai

Grupo 1: Papel da mãe

Grupo 2: Papel do irmão

Grupo 2: Papel da irmã

Gravidez não desejada
na adolescência



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                                   S -IVAM: I – Investigação
                                                                                                                     Sexualidade e Reprodução

574

Parte II - Jogo de Papéis

Métodos contraceptivos na adolescência

Personagens: Pai, mãe, irmão e irmã

Situação de partida:
O Pedro chegou a casa a dizer que no projecto

"Jovens Saudáveis em Acção" estavam a falar sobre
os métodos contraceptivos na adolescência (a
pílula, o preservativo e outros), se se deveriam
utilizar, quais eram e como actuavam. A família
começou a falar sobre o assunto. Nem todos
tinham a mesma opinião e, às vezes, até recorriam a exemplos do que pensavam as pessoas
conhecidas sobre o assunto ou a coisas que lhes tinham acontecido.

Representa na sala de aula a conversa de uma família a fingir, que preparaste com base nas
várias opiniões que recolheste. Convida a tua família para assistir.

Grupo 3: Papel do pai

Grupo 3: Papel da mãe

Grupo 4: Papel do irmão

Grupo 4: Papel da irmã

Métodos contraceptivos na
adolescência
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Estudo de Caso 1.6 — A minha primeira relação sexual

5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I —  A  “primeira vez do Zé”

Quando tive a minha primeira namorada, primeiro andávamos de mãos dadas e dávamos alguns beijitos na boca,
depois, pouco a pouco, os beijos foram-se tornando cada vez mais profundos e as carícias por cima da roupa
foram sendo substituídas, sempre que nos era possível, por carícias por baixo da roupa. Quando aconteceu, eu
percebi que a masturbação mútua me dava muito prazer. Ela não queria perder a virgindade e eu queria. Eu
achava que ela tinha tanta curiosidade sobre a “primeira vez” como eu. Não sei se eu queria ter relações sexuais
porque há muito tempo sonhava com isso ou se era, principalmente, porque os meus amigos diziam que já
tinham “experimentado” e tratavam quem ainda não o tinha feito como “criancinha”. Eu penso que a maior parte
deles mentia! Eu também não tinha a certeza se já queria ter relações sexuais! Os meus pais sempre que
falavam sobre o namoro dos jovens diziam que eram irresponsáveis, que no tempo deles havia mais respeito,
que quase não apareciam jovens grávidas e que a SIDA e as outras doenças só apareciam em quem era leviano
ou tinha relações sexuais com prostitutas ou com toxicodependentes. Eu sabia que não era bem assim, tinha
medo de não colocar o preservativo na altura certa ou de não o colocar bem, tinha medo que ela não o quisesse
usar e também não sabia como falar com ela sobre isso. Decidi não falar com ela sobre isso e ficarmos apenas
pelas carícias íntimas sem chegar ao sexo. Eu acho que tomei essa decisão porque não queria desrespeitar a
minha namorada, gostava muito dela e gostava especialmente de sentir que estávamos os dois a descobrir o
prazer ao mesmo tempo. Eu estava cheio de medos: medo de não saber falar com ela e a perder; medo de não
saber usar o preservativo e ter vergonha de o ir comprar; medo de lhe sugerir que tomasse a pílula para não
engravidar e a mãe dela descobrisse e deixasse de gostar de mim…
Ás vezes ouvia histórias estranhas dos meus amigos. O André, por exemplo, contou a sua primeira vez. A
rapariga tinha-se apaixonado por ele e, embora ele não estivesse muito apaixonado por ela sentia-se muito
excitado sempre que se tocavam. Um dia que os seus pais saíram, convidou-a para ir a sua casa. Ele contou que
se despiram, meteram-se na cama rapidamente e ele já estava com o pénis erecto, por isso, colocou o
preservativo com a ajuda dela, fingindo que não estava ansioso. Tudo se passou muito rápido, entrou, saiu,
voltou a entrar… deu um nó ao preservativo e deitou-se ao lado dela. Não sentiu vontade de conversar ou de a
acariciar. Percebeu que ela queria abraçar-se a ele. Ele não foi capaz de lhe perguntar como se sentia, de a
abraçar… embora tivesse percebido que ela também estava ansiosa quando chegaram ao quarto. Antes que os
pais chegassem saíram de casa. Sentiam-se os dois desconfortáveis e constrangidos e pouco conversaram.
Eu percebi que não queria que comigo acontecesse o mesmo. Decidi naquele momento que na “minha primeira
vez” tinha que criar condições para que houvesse tempo para conversarmos, mesmo que não fosse logo depois
da relação sexual. Eu também não sabia se me ia apetecer falar no fim, se me ia sentir satisfeito ou se ia sentir
que tinha feito tudo errado. Mas, ao ouvir o André, percebi que para mim era importante que a minha primeira vez
não acabasse como a dele. Tinha que acabar com intimidade. Queria partilhar o que sentia, queria falar sobre os
nossos medos e sobre o que nos deu mais prazer. Também queria que antes da “primeira vez” falássemos sobre
o contraceptivo a usar e como iríamos comprar e colocar o preservativo.
Um dia aconteceu a minha “primeira vez” com a Joana. Ela não foi a minha primeira namorada, nem é a minha
namorada actual, mas também estava muito apaixonado por ela. Antes desta “primeira vez” acontecer falamos
várias vezes de prevenção de doenças e da gravidez. Primeiro falávamos a propósito dos outros e, depois,
começamos a ganhar coragem para falar de nós. Não era fácil, nunca é fácil falar sobre nós e expor a nossa
intimidade. Um dia decidimos que eu iria comprar preservativos e que ela iria á consulta Jovem para colocar as
nossas dúvidas e começar a tomar a pílula. Estas conversas deram muita segurança à nossa relação,
aumentaram a nossa intimidade e fizeram-nos sentir mais à vontade para quando acontecesse a ”primeira vez”.
De repente, os meus pais disseram que iriam passar o fim-de-semana fora, eu disse que tinha que ficar a
estudar, o que era  verdade. Mas, nesse sábado, a minha vontade de estudar passou e cada vez sentia mais que
tinha chegado o “momento certo”. Afinal, as coisas passaram-se quase como tinha contado o André, uma mistura
de medo e ansiedade, mas, a grande diferença, é que se tinha passado algo de especial para nós dois.
Passámos o fim de semana juntos, quase sempre na cama e, às vezes, a fazer amor. O nervosismo e a
ansiedade começaram a passar. Conversámos muito, ganhamos mais cumplicidade e confiança um no outro,
sentimos que o nosso amor nunca iria acabar. Hoje sei que esse amor acabou e que se na altura tivéssemos
pensado nessa hipótese muita coisa poderia ser hoje muito diferente…

1 — Que idade aproximada achas que tinham o Zé e a Joana quando tiveram a sua primeira relação
sexual?
2 — Que aspectos consideras mais positivos na história sexual do Zé? Porquê?
3 — Que aspectos consideras mais negativos? Porquê?
4 — Descreve como achas que a Joana teria contado a sua “primeira vez”.
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Parte II — A “primeira vez da Joana”

16 de Maio de 2004
Meu querido Diário

Ontem finalmente aconteceu. Os pais do Zé saíram este fim de semana, fomos estudar para casa dele e acabamos na cama.
Despimo-nos um ao outro, tocámo-nos, acariciámo-nos, ele rapidamente ficou com o pénis erecto e ajudei-o a colocar o
preservativo, como tínhamos imaginado nas nossas conversas! Ele afastou as minhas coxas e tentou penetrar a minha vagina.
Doeu-me bastante. A minha excitação diminuiu. Observava os movimentos ritmados dele e, quanto mais a sua excitação
aumentava mais eu me sentia estranha e retraída. Quando tudo acabou, fiquei com um sentimento de mal-estar. Não era isso
que me tinham descrito as minhas amigas. Onde estava aquela sensação que elas descreviam de uma “corrente eléctrica a
percorrer-nos e a acabar numa explosão”?
O Zé abraçou-me e eu fiquei, durante muito tempo, incapaz de lhe explicar o que sentia. Continuámos na cama, passado algum
tempo,  que eu não me consigo recordar se foram alguns minutos ou horas, as carícias dele voltaram e, antes que ele
continuasse, contei-lhe o que tinha sentido. Ele ficou admirado! Pensou que eu tinha sentido o mesmo prazer que ele sentiu! No
fim da conversa continuamos abraçados. Quando mais tarde nos começamos a acariciar de novo eu percebi que já tinha
perdido algum medo. Explorámos os nossos corpos e quando ele me penetrou outra vez não senti dor. Percebi que o problema
da primeira vez foi provocado pela minha ansiedade. Percebi, que se não tivéssemos passado tanto tempo juntos este fim de
semana a minha recordação desta “primeira vez” não ia ser uma boa recordação!
Obrigada por me ouvires…
Até à próxima,
Joana

1 — Que diferenças encontras entre a descrição que fizeste sobre a “primeira vez da Joana” e o que
realmente se passou? Porque achas que imaginaste esses aspectos de uma maneira diferente do que
se passou na realidade?

2 — Que aspectos consideras mais positivos na “primeira vez” da Joana? Porquê?

3 — Que aspectos consideras mais negativos? Porquê?

4 — Conta uma “História de vida” em que acontecesse o que seria ideal antes, durante e após uma
“primeira vez”.

 A “Primeira vez ideal”

Sexo do grupo:  Masculino  Feminino
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Jogo de Papéis 1.7 — O que pensa a família sobre as relações
sexuais nos jovens

5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Personagens: Pai, mãe, irmão e irmã
Situação de partida:

No fim do jantar os pais sentaram-se
a ver um pouco de televisão. O Pedro foi à
sala para dizer aos pais que gostava de sair
nessa noite. A Joana, que estava sentada ao
lado dos pais, disse que também gostaria de
sair. Os pais chamaram a atenção dos filhos
para o programa que estava a dar sobre o
comportamento sexual dos jovens.
Aconselharam-nos a sentarem-se com eles
para assistirem juntos. A família começou a
falar sobre o assunto. Nem todos tinham a
mesma opinião e, às vezes, até recorriam a
exemplos sobre o que pensavam as pessoas
conhecidas sobre o assunto ou de coisas que
lhes tinham acontecido.

Representa na sala de aula a conversa de uma família a fingir, que preparaste com base nas
várias opiniões que recolheste. Convida a tua família para assistir.

Grupo 1: Papel do pai

Grupo 1: Papel da mãe

Grupo 2: Papel do irmão

Grupo 2: Papel da irmã

Relações sexuais nos
jovens
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Cartões de Orientação para Uso da Internet 2.1 — Uso e
mecanismos de acção dos métodos contraceptivos e
primeira consulta ginecológica

5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Para mais informação:
— Fundação Schering Lusitana: www.schering.pt/
— Schering (2001). Contracepção e adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana
— Santos (2001). A cegonha quer,… mas não manda!. Mem Martins: Fundação Schering Lusitan;
— Organon: http://www.anelvaginal.com.pt/index.php?id=2;
— Ramos. Atenção Integral à Saúde da Mulher: http://www.gineco.com.br/nuvaring.htm;
— Vários. Assunto de Mulher: http://www2.uol.com.br/assuntodemulher/glossarioanti2.htm

Para mais informação:
—Fundação Schering Lusitana: www.schering.pt/;
—Schering (2001). Contracepção e adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana;
—CEDAR, RIVER ClINICS (Espanhol): http://www.fwhc.org/espanol/spiud.htm;
—ABC da Saúde: http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?476;
—ESMAS: http://www.esmas.com/mujer/sexoyamor/tucuerpo/365589.html;
—Solivella. GINECONET: http://www.gineconet.com/articulos/920.htm;
—VIH e SIDA: http://www.ctv.es/USERS/fpardo/crb_cdon.htm;
—Programa Nacional de DSTs e AIDS (Brasileiro): http://www.aids.gov.br/final/prevencao/insumos.htm;
—Programa Nacional de DSTs e AIDS (Brasileiro): http://www.aids.gov.br/final/prevencao/femininos.htm;
—Saúde: http://saude.sapo.pt/gkBF/257528.html;
—Farmácia Saúde: http://campus.sapo.pt/7C2A/225909.html;
—Mulher: http://mulher.sapo.pt/J43/326222.html;
—Saúde: http://saude.sapo.pt/gkBt00/532380.html;
—Mulher: http://mulher.sapo.pt/J11/360828.html;
—Mulher: http://mulher.sapo.pt/Xt53/431182.html;
—Saúde: http://saude.sapo.pt/gkBF/562046.html;
—Saúde: http://saude.sapo.pt/gkBF/562051.html;
—Farmácia Saúde: http://campus.sapo.pt/7C2A/226025.html;
—Farmácia Saúde: http://campus.sapo.pt/7C2A/226017.html

Para mais informação:
— Farmácia Saúde: http://campus.sapo.pt/7C2A/228475.html;
—Drauzio Varella: http://www.drauziovarella.com.br/entrevistas/contracepcao8.asp;
— Ramos. Atenção Integral à Saúde da Mulher: http://www.gineco.com.br/anticonc.htm;
— Farmácia Saúde: http://campus.sapo.pt/7C2A/228475.html;
—Saúde: http://saude.sapo.pt/gkC/555834.html;
—Saúde: http://saude.sapo.pt/gkC/555828.html;
—Mulher: http://mulher.sapo.pt/XtA0/432286.html;
—http://campus.sapo.pt/7C2A/534882.html;
—Saúde: http://saude.sapo.pt/gkC/113114.html

CARTÃO 2: Métodos contraceptivos intra-uterinos, métodos contraceptivos de barreira,
métodos contraceptivos químicos, métodos contraceptivos naturais e segurança ou
eficácia dos métodos contraceptivos.

CARTÃO 1: Ciclo menstrual fisiológico e com contracepção oral combinada e
métodos contraceptivos hormonais.

CARTÃO 3: Pílula de emergência e educação sexual, primeira consulta ginecológica e
consultas de rotina (o papel de prevenção dos exames ao seio e do Papanicolaou)
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Transparências 2.1 A (anexo)

CICLO MENSTRUAL FISIOLÓGICO E COM CONTRACEPÇÃO ORAL
COMBINADA E MÉTODOS CONTRACEPTIVOS HORMONAIS

Figura 5.1: Aparelho reprodutor feminino: visão da vulva de frente.
Fonte: Adaptado de SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.2: Aparelho reprodutor feminino visto de frente.
Fonte: Adaptado de SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

APARELHO REPRODUTOR                                                                                         Feminino

1

2

3

4

5
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Figura 5.3: Aparelho reprodutor feminino: ovário e formação do oócito de 2ª ordem.
Fonte: Adaptado de SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.4: Aparelho reprodutor feminino: mamas e estrutura do útero.
Fonte: Adaptado de SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.
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APARELHO REPRODUTOR                                                                                             Feminino
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Figura 5.5: Aparelho reprodutor masculino visto de perfil.
Fonte: Adaptado de SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.6: Formação dos espermatozóides.
Fonte: Adaptado de SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

APARELHO REPRODUTOR                                                                                            Masculino
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Figura 5.7: Ciclo menstrual e período fértil.
Fonte: Adaptado de SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.8: As hormonas e o ciclo menstrual.
Fonte: Adaptado de SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

CICLO MENSTRUAL

Intervalo entre o 1º dia de uma menstruação e o 1º
dia da menstruação seguinte
23 – 35 dias (média de 28 dias)

Duração da menstruação
3 – 7 dias

Ovulação
14º dia (ciclo de 28 dias)

Período fértil
Entre o 10º – 17º dias (num ciclo de 28 dias)

CICLO MENSTRUAL

Hipófise

Aparelho reprodutor
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Figura 5.9: O ciclo menstrual (28 dias).
Fonte: SCHERING (2001). Calendário Função reprodutiva e sua regulação. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.
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Figura 5.10: Contraceptivos hormonais combinados.
Fonte: SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.11: Contraceptivos hormonais combinados: processo de administração.
Fonte: SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS                                                                              Tipos de Pílula

Estrogénio

Progestagénio

Combinada

Estrogénio e Progestagénio

Monofásica

Trifásica

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS                                                                         Pílula Combinada

Administração

 1º dia da menstruação
 Diária
 21 comprimidos
 7 dias de pausa
 Recomeço de nova
embalagem
 Hemorragia de privação na
pausa
 Eficácia contínua
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Figura 5.12: Ciclo menstrual com e sem contraceptivos hormonais combinados.
Adaptado de SCHERING (2001). Calendário Função reprodutiva e sua regulação. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

O ciclo endometrial

Menstruação Proliferação Secreção

O ciclo ovárico

Maturação folicular Ovulação Corpo amarelo

Ciclo menstrual fisiológico

O ciclo artificial no ovário

Repouso ovárico: não há maturação nem ovulação

Ciclo menstrual com contracepção
oral combinada

O ciclo artificial do endométrio

Menstruação Não há fases claramente diferenciáveis

O ciclo e o muco cervical

Quantidade
abundante e
filante

O ciclo artificial e o muco cervical

Quantidade
reduzida e
muco espesso

O ciclo e a temperatura

   37,0ºC

   37,5º

   36,5º

O ciclo e a temperatura

ºC
   37,5º

   37,0ºC

   36,5º
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Figura 5.13: Contraceptivos hormonais combinados: processo de administração.
Fonte: SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.14: Efeitos benéficos da pílula.
Fonte: SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS                                                                                   Mini - Pílula

Só com progestagénio

Mini- Pílula

Progestagénio

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS                                                            Pílula – Efeitos benéficos

 Contracepção
 Gravidezes não desejadas
 Gravidezes extra-uterinas
 Problemas do ciclo menstrual
 Cancro do ovário
 Quistos do ovário
 Cancro do endométrio
 Quistos da mama
 Acne
 Dismenorreia (dor menstrual)
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Figura 5.15: Mulheres em categorias de risco se tomarem a pílula.
Fonte: SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.16: Implantes hormonais.
Fonte: SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Não tomar se…

 Tabagismo
 História de coágulos nas pernas
(tromboses venosas)
 Hipertensão grave
 Doença do fígado
 Diabetes grave
 Cancro (alguns)
 gravidez

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS                                                                  PílulaMÉTODOS CONTRACEPTIVOS                                                                                              Pílula

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS                                                                                     Implantes

Implantes

Só com progestagénio
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Figura 5.17: Injectáveis.
Fonte: SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.18: Anel vaginal.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS                                                                                     Injectáveis

Injectáveis
Só com progestagénios

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS                                                                                  Anel vaginal

 A colocação do anel na vagina deve
ser feita apenas uma vez em cada mês,
no 5º dia da menstruação, permanecendo
nesta posição durante três semanas. Para
retirar basta inserir o dedo na vagina e
puxar o anel.
 Deverá ser feita uma pausa de 7 dias e
o NOVO anel deve ser utilizado por mais
21 dias.
 A libertação das hormonas é
desencadeada pela temperatura corporal.

Com estrogénio e
progestagénio
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Figura 5.19: Patch contraceptivo ou adesivo contraceptivo.

Figura 5.20: Síntese dos métodos contraceptivos hormonais.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS HORMONAIS                                                                      Síntese

Patch contraceptivo

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS HORMONAIS                                                 Patch contraceptivo

 É aplicado semanalmente durante
três semanas em cada mês no braço,
costas, abdómen ou nádega,
ocorrendo a hemorragia durante a
semana de paragem.
 É mais prático do que a toma diária,
mas exige alguma vigilância em termos
de adesividade e da substituição
semanal.
 O mecanismo de acção é o mesmo
que o dos contraceptivos orais
combinados.
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Transparências 2.1 B (anexo)

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS INTRA-UTERINOS, MECÂNICOS, QUÍMICOS,
CIRÚRGICOS, NATURAIS E EFICÁCIA DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

Figura 5.21: Dispositivo Intra-uterino (D.I.U): a sua eficácia como método contraceptivo deve-se à
capacidade de impedir a união do espermatozóide com o óvulo e de impedir a implantação do ovo no
útero. Fonte: SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.22: Sistema Intra-uterino (S.I.U): a sua eficácia como método contraceptivo deve-se à
capacidade de impedir a união do espermatozóide com o óvulo e de impedir a implantação do ovo no
útero. Fonte: SCHERING (2001). Calendário Função reprodutiva e sua regulação. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS INTRA-UTERINOS                                                               D.I.U

 Geralmente de plástico ou metal (cobre ou cobre e prata)
 Duração 3 a 5 anos

Parede
uterina

Cilindro
hormonal

Membrana

 Sistema intra-uterino libertador de
levonorgestrel (um progestativo) que tem
acção específica ao nível do endométrio
 Duração 5 anos

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS INTRA-UTERINOS                                                              S.I.U
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Figura 5.23: Métodos contraceptivos de barreira.
Fonte: SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.24: Preservativo. Fonte: SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering
Lusitana.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DE BARREIRA

PRESERVATIVO

DIAFRAGMA
(não comercializado em Portugal)

PRESERVATIVO FEMININO
(abandonado)

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DE BARREIRA                                                       Preservativo

 Evita a gravidez
 Protege das DSTs
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Figura 5.25: Processo de colocação do preservativo masculino.

 Confirma: o estado de conservação da
embalagem; o certificado de qualidade; o prazo
de validade; conservar a embalagem dos
preservativos em lugares frescos e afastados do
sol directo.
 Abre a embalagem com cuidado, sem utilizar
objectos cortantes e evita que as unhas rompam
o preservativo.

 Coloca o preservativo no início do acto
sexual, com o pénis em erecção e antes de
qualquer contacto genital.
 Coloca o preservativo sobre a glande do
pénis retirando o ar do reservatório para onde irá
o esperma.

 Segura-o pela ponta (reservatório), empurra o
anel do preservativo desenrolando-o e cobrindo
todo o pénis.
 Se colares lubrificantes por cima do
preservativo utiliza apenas os fabricados à base
de água.

 Retira o preservativo logo após
a ejaculação, dá um nó na
extremidade aberta do preservativo
e deita-o fora num local apropriado.
 Utiliza o preservativo uma única
vez.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DE BARREIRA                               Preservativo Masculino
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Figura 5.26: Preservativo feminino. Fonte: Adaptado de SCHERING (2001). Calendário Função reprodutiva e sua
regulação. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.27: Diafragma. Fonte: Adaptado de SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação
Schering Lusitana.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DE BARREIRA                                      Preservativo Feminino

 Deve ser colocado no colo do útero
antes da relação sexual.
 Deve permanecer colocado de 6-8
horas depois da relação sexual.
 Associar com espermicidas.
 Pouco recomendável a adolescentes.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DE BARREIRA                                                           Diafragma
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Figura 5.28: Espermicidas. Fonte: SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering
Lusitana.

Figura 5.29: Esterilização feminina ou laqueação das trompas de Falópio.
Fonte: SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS QUÍMICOS                                                            Espermicidas

 São produtos químicos que destroem os espermatozóides.
 Usados para aumentar a eficácia do preservativo e do diafragma.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS CIRÚRGICOS                                         Esterilização Feminina

Esterilização
Feminina:

Laqueação das trompas
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Figura 5.30: Esterilização masculina ou vasectomia.
Fonte: SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.31: Método do calendário.

Figura 5.32: Coito interrompido.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS CIRÚRGICOS                                       Esterilização Masculina

Esterilização
Masculina:

Vasectomia

Não recomendado a adolescentes
 1º dia fértil = Duração do ciclo mais curto menos 18 dias.
 Último dia fértil = Duração do ciclo mais longo menos 11 dias

Exemplo:
26 – 18= 8º dia do ciclo
30 – 11= 19º dia do ciclo
Dias férteis: do 8º ao 19º dias do ciclo.

MÉTODOS NATURAIS                                                                                 Método do calendário

Não recomendado a adolescentes

 Interrupção do coito antes do orgasmo masculino.

 A ejaculação efectua-se for a da vagina para evitar a
fecundação.

MÉTODOS NATURAIS                                                                                      Coito interrompido
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Figura 5.33: Método da temperatura.
Fonte: SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.34: Método do muco cervical.
Fonte: SCHERING (2001). Calendário Função reprodutiva e sua regulação. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Não recomendado a adolescentes

Ciclo de 28 dias
Determinação dos dias férteis por observação do muco cervical que na fase
ovulatória e expulso através da vagina de uma forma mais fluida.

MÉTODOS NATURAIS                                                                           Método do muco cervical

Não recomendado a adolescentes

Dias inférteis: após o 3º dia com temperatura basal acima de 37ºC.

MÉTODOS NATURAIS                                                                             Método da temperatura
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% DE MULHERES EM QUE O MÉTODO FALHOU NO 1º ANO,
QUANDO O ESTAVAM A USAR DE FORMA IDEAL

Métodos
muito
seguros

Pílula
combinada
0,003-0,5%

Implante

0- 0,2%

SIU com
levonorgestrel
0,09- 0,2%

Laqueação
de trompas
0,05%

Seguros Injectáveis
hormonais

0,03- 0,9%

Pílula só com
progestagénio

0,4- 4,3%

DIU

0,5- 1,0%

Vasecotomia

0,1- 0,15%

Patch
contracepti
vo
0,7- 0,88%

Relativa
mente
seguros

Anel vaginal

1,23%

Temperatura

2,0%

Preservativo
masculino
3,0-14%

Preservativo
feminino
5,0- 21%

Pouco
seguros

Muco cervical

9- 20%

Diafragma

6- 20%

Espermicidas

6- 26%

Coito
interrompido
4- 19%

Calendário

9- 25%
Figura 5.35: Segurança ou eficácia dos métodos contraceptivos.
Adaptado de SCHERING (2001). Calendário Função reprodutiva e sua regulação. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS                                                                   Segurança ou eficácia

O uso de qualquer
método
contraceptivo é
mais eficaz do que
se não se utilizar
nenhum.

A eficácia de
qualquer método
depende do seu
uso correcto e
contínuo.

A eficácia de qualquer
método aumenta
quando se usam em
simultâneo (por
exemplo, diafragma e
espermicida)

A eficácia aumenta
quando o casal utiliza
o método que melhor
se adapta às suas
preferências.
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Transparências 2.1 C (anexo)

PÍLULA DE EMERGÊNCIA E EDUCAÇÃO SEXUAL, A PRIMEIRA CONSULTA
GINECOLÓGICA E CONSULTAS DE ROTINA, NOMEADAMENTE, O PAPEL
DE PREVENÇÃO DOS EXAMES AO SEIO E DO PAPANICOLAU

Figura 5.36: Quando usar a contracepção de emergência.
Fonte: SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.37: Como usar a contracepção de emergência.
Adaptado de SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA                                                         Pílula do dia seguinte

Contracepção de
Emergência

 Os acidentes acontecem

 O preservativo rompeu-se?!

 Algumas pílulas esquecidas

 Sexo sem protecção

Contracepção de emergência – Duas Opções

4 pílulas combinadas
posologia:
 2 comprimidos o mais cedo
possível
 2 comprimidos 12 horas
depois dos primeiros
 Sujeito a receita médica

2 pílulas só com progestativo
posologia:
 1 comprimidos o mais cedo
possível
 1 comprimidos 12 horas depois
do primeiro
 Venda livre

Tomar até 72h após a relação

CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA                                                         Pílula do dia seguinte





Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

599

Figura 5.38: Como actua a contracepção de emergência.
Fonte: SCHERING (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.39: Caracterização da consulta Jovem.

CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA                                                         Pílula do dia seguinte

Contracepção de
emergência

Como actua?
 Bloqueia a ovulação
 Altera o muco cervical
 Altera o endométrio

Não é abortiva
Se já existe gravidez…
 Não a interrompe (não funciona!)
 Nem provoca malformações

 É um espaço e tempo próprio exclusivamente para jovens.
  É confidencial e gratuita.           
 Os profissionais de medicina, enfermagem, psicologia e
serviço social que te atendem estão preparados para as
temáticas de saúde juvenil (sexualidade, etc.).

 Ao centro de saúde se existir um espaço próprio para ti.
 Na escola se existir um espaço de apoio e
aconselhamento à sexualidade juvenil. 
 Nas Delegações do Instituto Português da Juventude
(IPJ) que têm um Gabinete de Apoio à Sexualidade
(http://www.sexualidadejuvenil.pt). 
 Na Delegação Regional da Associação para o
Planeamento da Família (APF) (http://www.apf.pt/).

 Pede para conversar com o/a técnica que estiver de serviço.
 A maior parte das vezes não é necessário marcar consulta,
basta apareceres e estará alguém disponível para conversar
con t igo ,  mas  convém te le fonares  an tes .

 Caso necessites de informação mais detalhada podes usar
a Sexualidade em Linha (808 22 20 03)

PRIMEIRA CONSULTA                                                                                       Consultas Jovens

O que é a
consulta
Jovem?

Onde se pode
ir?

O que fazer?





Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                                   S -IVAM: I – Investigação
                                                                                                                     Sexualidade e Reprodução

600

Figura 7.40: Quando se deve fazer o primeiro exame ginecológico.

Figura 7.41: Como é o primeiro exame ginecológico.

Qual é a idade ideal para a primeira consulta
ginecológica?

 Deves ir à consulta quando surgirem
dúvidas ou qualquer problema ginecológico.
 Geralmente as mães acabam por levar as
filhas quando elas menstruam para saber se está
tudo “normal” ou se a mãe notar alguma
alteração.
  A consulta passa a ser fundamental a partir
do momento em que pensas poder iniciar a vida
sexual.

PRIMEIRO EXAME GINECOLÓGICO                                                                Consultas Jovens

Como é a primeira consulta?
O início da consulta é uma conversa é igual à de
qualquer outro médico:

 Qual o motivo da consulta?
 Tens ou alguém da família tem ou teve algum

problema de saúde?
 Tomas algum medicamento?
 Que idade tinhas quando os teus períodos

começaram?
 Qual é o intervalo entre os períodos?
 Tens períodos ligeiros, médios ou intensos?
 Utilizas pensos higiénicos, tampões ou ambos?
 Em que dia começou o teu último período?
 Já alguma vez engravidaste?
(ver http://www.gineco.com.br/1avez.htm e
http://www.gineco.com.br/exame2.htm )

PRIMEIRO EXAME GINECOLÓGICO                                                                  Consultas Jovens
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Figura 5.42: O primeiro exame ginecológico nas meninas virgens.

Figura 5.43: O exame ginecológico: a utilização do espéculo vaginal.

O exame físico é obrigatório?
 Não. Podes ir à primeira consulta apenas para
conversar, tirar dúvidas e conhecer o (a) médico(a).
 A consulta é sua e podes aproveitá-la como
quiseres, o(a) médico(a) está a tua disposição com
seu conhecimento para esclarecer todas as tuas
dúvidas.

Como é o exame da adolescente virgem? Dói?
 Geralmente começa pelas mamas, depois pelo
abdómen e, por fim, são os órgãos genitais
externos: monte de vénus, grandes e pequenos
lábios, clítoris, entrada da vagina e o períneo (região
entre a parte posterior dos pequenos lábios e o
ânus).
 O exame não dói. No caso de ser necessária a
recolha de material para exame esta será feita com
um cotonete e também não dói.

PRIMEIRO EXAME GINECOLÓGICO                                                                   Consultas Jovens

PRIMEIRO EXAME GINECOLÓGICO                                      Consultas Jovens

O que é o exame ginecológico completo?

É constituído pelo exame externo da vulva e
depois pela colocação de um espéculo na
vagina para visualizar a vagina e o colo do
útero. Também consiste no exame do toque
vaginal.

Espéculo vaginal
descartável
 Oferece maior conforto
durante o exame ginecológico.
• É lubrificado com silicone
médico
• É esterilizado com óxido de
etileno
• É termicamente confortável
• Transparente
• Leve, prático, seguro e
higiénico.

Colheita do
Papanicolaou

Colo do
útero

Espéculo vaginal

Fonte:
http://www.gineco.com.br/especulo.htm
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Figura 5.44: O exame ginecológico: o toque vaginal.

Figura 5.45: O exame ginecológico: objectivo da citologia ou exame do Papanicolaou.
Fonte: Silva (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

O que é o toque vaginal?

 Apenas nas meninas que já iniciaram a vida
sexual o(a) médico(a) faz o exame do toque vaginal.
 Coloca dois dedos dentro da vagina para sentir o
colo do útero e a outra mão no abdómen para,
através dos movimentos de ambas as mãos, sentir o
tamanho e a posição do útero, das trompas e dos
ovários.
 Erroneamente pensa-se que o ultra-som
substitui o exame de toque. O ultra-som é apenas
complementar ao exame de toque.
 As mulheres virgens não devem fazer o exame
de toque. Nestes casos, se o exame for
indispensável, será feito através do ânus.

Fonte:
http://www.gineco.com.br/toque.htm

PRIMEIRO EXAME GINECOLÓGICO                                                                   Consultas Jovens

  Objectivo da citologia ou exame de
Papanicolaou

 É reconhecer lesões prá-cancerosas
do colo do útero.
 Estas lesões não causam qualquer
sintoma específico e, por isso, só são
possíveis de diagnosticar se a mulher fizer
uma citologia com regularidade.
  O tratamento das lesões prá-
cancerosas é simples e eficaz e é o único
caminho para evitar o aparecimento do
cancro do colo do útero.

EXAME GINECOLÓGICO                                                   Prevenção do cancro do colo do útero

Células colunares

Colo do
útero

Junção escamo-colunar
Células escamosas
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Figura 5.46: O exame ginecológico: como aparece o cancro.
Fonte: Silva (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.47: Como é o exame ginecológico: como pode ser detectado o cancro.
Fonte: Silva (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Como aparece o cancro?

 É uma doença relativamente
frequente que aparece e se
desenvolve em silêncio, sem
qualquer sintoma próprio.
 As células da zona de junção
escamo-colunar podem ser
alteradas pela acção de vírus
transmit idos através das
relações sexuais ou outras
situações, que as transformam
lenta e progressivamente em
cancro.
 A fase pré-cancerosa poderá
terminar em cancro se não for
detectada a tempo.

EXAME GINECOLÓGICO                                                   Prevenção do cancro do colo do útero

Endocolo

Junção
escamo-
colunar

Colo do útero

Orifício externo
do colo

Como pode ser detectado o cancro?

 A  c i to log ia  (exame do
Papanicolaou) serve para detectar as
células pré-cancerosas do colo do
útero e evitar o cancro.
 A recolha das células é feita pelo
médico, nas consultas ginecológicas
de rotina, e enviada para o
laboratório. O objectivo é verificar se
as células são normais ou anormais.
 É um exame simples e
completamente indolor.
 Este exame deve ser feito, pelo
menos, de 3 em 3 anos.

EXAME GINECOLÓGICO                                                   Prevenção do cancro do colo do útero
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Figura 5.48: Como é o exame ginecológico: como pode ser detectado o cancro.
Fonte: Silva (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.49: Prevenção dos nódulos da mama: mudanças normais nas mamas.
Adaptado de Silva (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

O que fazer com uma citologia
anormal?

O colposcópio  Não te alarmes. Qualquer lesão
pré-cancerosa tem um tratamento
simples e seguro.
 O (a) médico(a) é a pessoa mais
indicada para te explicar o resultado
do exame e dar as instruções
necessárias.
 O (a) ginecologista vai observar-te
com um colposcópio, para observar
com mais pormenor o colo do útero, e
verificar se tens qualquer lesão pré-
cancerosa.
 Caso seja necessário ele(a) fará
uma pequena biopsia para chegar ao
diagnóstico.

EXAME GINECOLÓGICO                                                  Prevenção do cancro do colo do útero

Quais são as mudanças normais nos seios?

Puberdade Ciclo menstrual

Gravidez Menopausa

EXAME GINECOLÓGICO                                                           Prevenção dos nódulos da mama
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Figura 5.50: Prevenção dos nódulos da mama: nódulos benignos.
Adaptado de Silva (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.51: Prevenção dos nódulos da mama: nódulos malignos (cancro).
Adaptado de Silva (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

O que são nódulos benignos?

Quisto simples Fibroadenoma PapilomaDoença fibroquística

PRIMEIRO GINECOLÓGICO                                                      Prevenção dos nódulos da mama

          O que são nódulos malignos?

Cancro incipiente Cancro avançado

EXAME GINECOLÓGICO                                                            Prevenção dos nódulos da mama
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Figura 7.48: Prevenção dos nódulos da mama: auto-exame da mama – 1ª fase: observação em frente
ao espelho.
Adaptado de Silva (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

Figura 5.52: Prevenção dos nódulos da mama: Auto-exame - 1ª fase: prevenção em frente ao
espelho. Adaptado de Silva (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

  1ª Fase: observação em frente ao espelho

Qualquer alteração na superfície (depressão
ou saliência) ou rugosidade é importante.

EXAME GINECOLÓGICO                                                            Prevenção dos nódulos da mama

Pressiona o mamilo suavemente e vê se há a
saída de qualquer líquido. Se o mamilo está
umbilicado (metido para dentro como o
umbigo) e não era assim, procura o médico.
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Figura 5.53: Prevenção dos nódulos da mama: Auto-exame - 2ª fase: palpação de pé.
Adaptado de Silva (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

  2ª Fase: palpação de pé

De preferência durante o duche, com o corpo
molhado e as mãos ensaboadas, levanta o
braço esquerdo e põe as mãos atrás da
cabeça. Com a mão direita palpa
cuidadosamente a mama esquerda.

EXAME GINECOLÓGICO                                                            Prevenção dos nódulos da mama

 Palpa também a axila. Não te esqueças,
todo o seio deve ser apalpado, mas dá
particular atenção ao quadrante supero-
externo.
 Repete as mesmas operações para a mama
direita.

Divide o seio em faixas verticais e horizontais
e com os dedos estendidos e em pequenos
movimentos circulares, faz a palpação de
cada faixa, de cima para baixo.
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Figura 5.54: Prevenção dos nódulos da mama: Auto-exame - 3ª fase: palpação deitada.
Adaptado de Silva (2001). Contracepção e Adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.

  3ª Fase: palpação deitada

De preferência com uma almofada debaixo da
mama que vais palpar, usa o mesmo método
que utilizaste para a palpação de pé.

EXAME GINECOLÓGICO                                                            Prevenção dos nódulos da mama

Exame médico

 Caso notes alguma
a l te ração  an tes  da
menstruação,  não te
precipites e volta a repetir os
e x a m e s  d e p o i s  d a
menstruação. Se a alteração
persistir procura o médico.

 Se o auto-exame é
normal o exame médico
deve ser anual.

Mamografia

 A mamografia é uma
radiografia das mamas em
várias incidências.
 As dose de radiações são
muito pequenas e o exame
anual não representa risco.
 É  u m  e x a m e
insubstituível na prevenção
do cancro de mama. Só com
ela é possível detectar o
cancro incipiente.
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Questionário e Grupo de Investigação 2.2 — Reacção pessoal sobre
os métodos contraceptivos

5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

QUESTIONÁRIO

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

Data de nascimento: ____/ ___________/ ____

Sexo:  Masculino  Feminino

Ano de escolaridade: ___________

O objectivo desta actividade é avaliares o que pensas e sentes sobre cada um dos métodos contraceptivos.
Assinala, no quadro abaixo, com um X as características que indicam o que pensas sobre cada um desses
métodos.
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Pílula combinada
Mini-pílula
Implante
Injectáveis
Anel vaginal
Patch contraceptivo
Dispositivo intra-uterino
Preservativo masculino
Preservativo feminino
Diafragma
Espermicidas
Esterilização feminina
(laqueação de trompas)
Esterilização masculina
(vasectomia)
Método do calendário
Coito interrompido
Método da temperatura
Método do muco cervical

Individualmente
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Parte II

O QUE PENSO SOBRE
ESTA ACTIVIDADE

1 — Neste momento eu sinto que esta actividade…

2 — Na próxima sessão eu espero…

3 — Uma coisa que eu realmente gostei foi…

4 — Eu gostava de poder…

5 — Eu penso que nós podíamos ter…

6 — Eu aprendi que…

7 — Uma coisa que eu não gostei foi…

8 — Eu gostaria de mudar…

9 — Este projecto tem sido…
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Estudo de Caso 2.4 — Uso do preservativo

5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

História

Imagina que encontraste um rapaz ou rapariga nova e estás muito
apaixonado(a). Conheceram-se um ao outro há algum tempo. Têm-se
abraçado muito, beijado, acariciado e feito até carícias muito íntimas,
mas não chegaram ainda a ter relações sexuais. Tu pensas: “Nós
estamos tão apaixonados que é provável que isso qualquer dia
aconteça”. Entretanto, decides comprar alguns preservativos. Os dois
tomaram essa decisão juntos, mas têm demasiada vergonha para
falarem um ao outro sobre isso.

Parte II

Registo do Debate pelos Observadores
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Estudo de Caso 2.5 — Começar a tomar a pílula

5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

História

Imagina que namoras já há algum tempo. O teu namoro é estável e
cada vez têm carícias mais íntimas. Começaram a falar da
possibilidade de ter relações  sexuais e, emboram ainda não se
sintam preparados decidiram começar a informar-se sobre a pílula
e começar a usá-la para prevenir uma gravidez não desejada.
Foram os dois à Consulta Jovem, por isso, já sabem que pílula
usar. Decidem ir buscar a pílula.

Parte II

Registo do Debate pelos Observadores
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Jogo de Papéis 2.6 — Alternativas ao coito como forma de controlo
de risco de gravidez

5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

História

Imagina que sóis a Marta e o Pedro. Alugaste uma
casa e estais os dois a passar férias com um grupo
de amigos, que sabem que sois sexualmente
activos. Distribuis os quartos, começais a desfazer
as malas, tomais banho, vestis roupas mais
confortáveis e reparais que vos esqueceste de
colocar os preservativos. Continuais a desfazer as
malas, até que parais, sentais-vos na cama a
observar o mar, começais-vos a acariciar, as
carícias aumentam, começais a ficar excitados
e…lembrais-vos que na semana anterior a Marta
esteve doente, começou a tomar um antibiótico, e
não perguntou ao médico se esse antibiótico
retirava a eficácia da pílula, porque não queria que
ele soubesse que a usava.

Um de vocês tem que defender que o que mais gosta é do coito e que, por isso, mesmo sem ter
nenhum método contraceptivo quer ter sexo. O outro, deve defender qualquer tipo de relação sexual
que não seja o coito

MARTA  PEDRO
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Jogo de Papéis 2.7 — Controlo do risco de gravidez não desejada

5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

História
Imagina que estás a ver o pôr-do-sol à beira mar
com a tua namorada. O local está deserto e é muito
pouco provável que alguém lá apareça. O ambiente
é tão romântico que se esquecem que é um local
público e, inadvertidamente, começas a acariciar a
Sílvia intensamente. Fechas a capota do carro,
tocam-se, começas a despir-lhe a blusa e, nesse
momento a Sílvia diz: “Pára João. Não quero
continuar.”

Parte II

O que se está a passar na cabeça da
Sílvia no momento em que diz “NÃO” é:

O que se está a passar na cabeça do João
no momento em que ouve o “NÃO” é:

SÍLVIA JOÃO
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Estudos de Caso 2.8 — Consequências de ter um filho na
adolescência

5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Fonte: Adaptado de Zapian, Quintana, Fernandez (1997). Programa de Educación Afectivo- Sexual. Pais Vasco: Universidad
del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.
Grupo I

Situação
Uma rapariga está grávida e vai ter o filho

Tratem esta situação como se fossem os
protagonistas da história.
Imaginem que os pais da futura mãe e os do
futuro pai decidem dar-vos em conjunto, por
mês, 400 euros para que organizem a vossa
vida.
Antes de decidirem como vão viver no futuro
decidem procurar informação nos jornais
sobre o aluguer de apartamentos e ir às
farmácias e supermercados ver as listas de
preços para a vossa alimentação e a do bebé
e para os artigos de primeira necessidade.
Com todos estes dados resolvem os seguintes problemas:

1 — Onde vão viver?

2 — Como vão alimentar e cuidar do bebé?

3 — Vão procurar emprego? Que emprego?

4 — Como vão gerir o vosso dinheiro?

5 — Como vão organizar o vosso tempo? Vão ficar com algum tempo livre? O que vão fazer no tempo
livre?

6 — Vão continuar a estudar?

Grupo II

Situação
Planificação de um caso real de gravidez na adolescência

Entrevista uma ou várias mães e pais, se possível, adolescentes.
Explica qual é o objectivo da entrevista e coloca todas as questões que consideres
importantes para se saber planificar o nascimento e a educação de um filho que se
tem na adolescência.
Se preferires podes usar algumas das seguintes questões:
1 — Como tem sido a sua vida depois de terem tido o(a) vosso filho(a)?

2 — Como é que se adaptou ao facto de ser pai/ mãe com essa idade?

3 — Quais foram as suas principais dificuldades?

4 — Quais foram as coisas positivas que lhe aconteceram com o nascimento desse
filho?

5 — Quais foram as principais coisas a que teve que renunciar?
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Grupo III

Situação
Se estivesses grávida / fosses responsável pela
gravidez de uma menina

Entrevista vários colegas da escola. Explica qual é o
objectivo da entrevista e coloca todas as questões
que consideres importantes para ficar a conhecer o
que pensam os teus colegas sobre ser mãe/ pai na
adolescência.
Se preferires podes usar algumas das seguintes
questões:
1 — O que é que tornaria diferente para ti se isso
acontecesse? Porquê?

2 — Contarias aos teus pais? Como? E aos do(a)
teu(tua) namorado(a)? Como?

3 — Pensarias em casar? Porquê?

4 — Que tipo de apoio darias ao teu(tua) filho(a)?

5 — Como irias alimentar e cuidar do bebé?

6 — Irias procurar emprego? Que emprego?

7 — Como irias gerir o teu dinheiro?

8 — Como irias organizar o teu tempo? Irias ficar com algum tempo livre? O que irias fazer no tempo
livre?

9 — Irias continuar a estudar?

Grupo IV

Situação
Formas de prevenção da gravidez

Entrevista vários colegas da escola. Explica
qual é o objectivo da entrevista e coloca todas
as questões que consideres importantes para
ficar a conhecer o que pensam os teus colegas
sobre as formas de prevenção da gravidez.
Se preferires podes usar algumas das
seguintes questões:

1 — O que é que queres viver antes de teres
um filho?

2 — O que é que tens de conseguir antes de
ter um filho? (Que tipo de emprego, casa,
situação familiar, etc.)

3 — Que exigirias a ti próprio para ter um filho?
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Jogos de Papéis 2.9 — A quem vou contar que estou grávida?
5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Fonte: Adaptado de Zapian, Quintana, Fernandez (1997). Programa de Educación Afectivo- Sexual. Pais Vasco: Universidad
del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.
Grupo I

Situação de partida

Grupo II

Situação de partida

Grupo III

Situação de partida

A rapariga diz ao rapaz com quem
tem mantido relações sexuais que
está grávida. Verbalizam a
situação em que se encontram,
discutem todas as soluções
possíveis e decidem o que fazer e
quando fazer.

A rapariga comunica aos pais que
está grávida. Eles reagem
rejeitando a filha.

Um rapaz diz aos pais que
engravidou a namorada. Eles
apoiam o filho e procuram
encontrar soluções com ele.
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Grupo IV

Situação de partida

Grupo V

Situação de partida

Grupo VI

Situação de partida

Um rapariga diz à mãe que está
grávida. A mãe mostra respeito
perante as diferentes opções que
a filha pode adoptar e discute-as
com ela.

A rapariga diz ao rapaz com quem
manteve relações que está grávida.
Ele pressiona-a para que ela aborte.

NOTA: O aborto nesta situação não é
permitido por lei.

A rapariga diz ao rapaz com quem
manteve relações que está grávida e
quer abortar.
Ele exige que ela tenha o bebé.

NOTA: O aborto nesta situação não é
permitido por lei.
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Jogo de Papéis 3.1 — Sou a favor ou contra o aborto numa gravidez
não desejada nos jovens?
5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

Jogo de papéis
Personagens
—Marta e Luís (jovens com o
dilema)
—Isabel (ginecologista)
—Rita (enfermeira no IPJ)

—Hélder (psicólogo na escola)
—Inês (melhor amiga da Marta)
—Carmo e José (pais da Marta)
—Carla e Filipe (pais do Luís)

Situação de partida
A Marta e o Luís têm 17 anos. Conheceram-
se há 2 anos atrás, no Verão, quando saíam
com um grupo de jovens. No início não
gostaram muito um do outro mas, pouco a
pouco, foram-se conhecendo melhor e
sentiam-se muito bem juntos. No fim deste
ano querem entrar para a Universidade no
 mesmo curso. No 12º ano, começaram a sair com mais regularidade e acabaram por começar a
namorar.
O Luís está a gostar muito das disciplinas do 12º ano e no primeiro período tirou notas muito boas. À
Marta está-lhe a custar mais e, às vezes, estudam em conjunto para passar mais tempo juntos e se
ajudarem um ao outro. Sempre que fazem trabalhos de grupo ficam no mesmo grupo e praticamente
só saem com esses colegas ou sozinhos. Nas férias do Natal decidiram passar uns dias juntos na
casa de uma colega da turma. Ficaram no mesmo quarto e acabaram por ter, pela primeira vez,
relações sexuais.  Quando regressaram à Universidade sentiam-se muito mais unidos e continuaram a
ter relações sexuais quando lhes era possível ficarem sozinhos.
No final do segundo período a menstruação da Marta já lhe devia ter vindo há uma semana e não veio.
Ela está muito preocupada porque é muito regular. Contou ao Luís que a tentou tranquilizar: “Não te
preocupes, deve ser por termos começado a fazer os últimos testes do 2º período e tu estares muito
preocupada com as notas. Vais ver que quando os nervos passarem a menstruação aparece”.
A Marta foi à ginecologista. Está grávida. A notícia, embora já o suspeitasse, caiu como uma bomba.
Sente-se desgraçada, porque sabe que é demasiado jovem, e ao mesmo tempo sente-se feliz porque
terá um filho do Luís, por quem está muito apaixonada. O Luís não encarou nada bem a notícia. Não
sabe o que dizer nem o que fazer, só lhe apetece chorar. Sente-se muito culpado por um dia não ter
preservativos e ter insistido com a Marta para fazerem na mesma amor, disse-lhe: “sairei um pouco
antes e vais ver que não acontece nada”. A Marta e o Luís, depois de se aconselharem com uma
enfermeira na consulta jovem do IPJ e terem procurado ajuda no gabinete de psicologia da escola
decidiram contar os dois primeiro aos pais da Marta e, depois, aos pais do Luís. Antes de falar com os
pais a Marta ainda falou com a Inês, a sua melhor amiga, para ganhar coragem.
Agora dez colegas da turma irão simular este dilema for fases. Primeiro, a Marta conta ao Luís
que a menstruação está atrasada, depois vai a uma consulta de ginecologia e, quando sai de lá
vai à escola contar ao Luís. Decidem os dois ir à “consulta jovem” no IPJ e falam com uma
enfermeira. Como ainda não sabem o que fazer decidem aconselhar-se no gabinete de
psicologia da escola. Finalmente, decidem falar os dois com os pais. Primeiro a Marta fala com
uma amiga, depois, vai com o Luís contar aos seus pais. Por último, vão também os dois falar
com os pais do Luís. No fim, em função de tudo o que ouviram, decidem o que vão fazer.

Ginecologia

Consulta Jovem no IPJ
(enfermeira)

Gabinete de Psicologia
(escola)

Pais da Marta
Pais do Luís
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Jogo de Papéis
Personagem: Marta

És muito bonita e responsável. Os teus pais nunca
precisam de se preocupar contigo: estudas, dizes sempre para
onde vais, chegas sempre a casa às horas que eles marcam
(embora às vezes os convenças a chegar um bocadinho mais tarde
do que a hora que eles dizem no início). É claro que achas que os
teus pais não sabem que já és sexualmente activa. Quando
começaste a ter relações sexuais, como não querias que a tua mãe
soubesse, não foste ao médico de família para começar a tomar a
pílula. Achas que o problema maior nem é ir a uma consulta,
porque o médico não vai contar, mas ir comprar a pílula
 à farmácia todos os meses ou verem-te no consultório todos os meses para a pedir grátis no Centro
de Saúde. Tinhas medo que as pessoas se apercebessem que já fazias amor. Por isso, tu e o Luís
combinaram usar sempre o preservativo. Só não usaram uma vez, mas ele interrompeu o coito!
Agora que estás grávida estás muito arrependida. Agora toda a gente vai saber que engravidaste, a
não ser que impeças que saibam. Colocas todas as hipóteses menos a do aborto, sabes que, uma
rapariga que tu conheces já o fez. Mas também sabes o que lhe aconteceu! Além disso, estás muito
apaixonada pelo Luís e sempre achaste que ele seria o pai dos teus filhos quando casassem.

Prepara o teu papel, para decidires:
—Como vais contar ao Luís que estás grávida e o que vais dizer se ele reagir mal;
—As perguntas que vais fazer à ginecologista;
—As perguntas que vais fazer à enfermeira da Consulta Jovem do IPJ;
—As perguntas que vais fazer ao psicólogo da tua escola;
—Que conselhos vais pedir à tua melhor amiga;
—Como vais contar aos teus pais;
—Como vais ajudar o Luís a contar aos pais dele.

Jogo de Papéis
Personagem: Luís

Tens um porte muito atlético, pois fazes alpinismo, praticas boxe
e nos tempos livres gostas de jogar bowling com os teus amigos. Não
entendes como foi possível a Marta engravidar, usaste sempre
preservativo, ou melhor, só não usaste um dia, porque se acabaram e não
tinhas reparado! Mas nesse dia ejaculaste fora da vagina, como foi
possível ela engravidar? Estás com remorsos por teres insistido com ela
para fazer isso! Nem queres pensar em ser pai! Como é que depois vais
ter tempo para o desporto no fim das aulas? Como é que vais poder
continuar a jogar bowling com os teus amigos? Como é que vais continuar
a estudar? Terás que ir trabalhar? Como é que te sentirás com uma
criança sempre ao teu lado?
Achas que os teus pais vão ficar muito desiludidos contigo!
Decididamente, não estás nada interessado em ser pai. E se dessem a
criança para adoptar? Não, aí toda a gente iria saber e tu ficarias como
irresponsável! O melhor era abortar, mas é ilegal, ainda podem ser
 presos. Além disso, como te sentirias no futuro se a Marta abortasse? O que pensa ela sobre a
adopção e o aborto? O que pensas tu? Que informações gostarias de ter para poder decidir?
Prepara o teu papel, para decidires:
—Como vais reagir quando a Marta te disser que está grávida;
—As perguntas que vais fazer à enfermeira da Consulta Jovem do IPJ;
—As perguntas que vais fazer ao psicólogo da tua escola;
—Como vais ajudar a Marta a contar aos pais;
—Como vais contar aos teus pais.
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Jogo de Papéis
Personagem: Isabel (ginecologista)

A Marta tem uma saúde excelente e embora jovem está
preparada e madura para ser mãe! Não acreditas que o

aborto seja o mais conveniente para a Marta, não só do ponto de vista
físico, mas também do ponto de vista psíquico. É muito perigoso abortar
clandestinamente e quem sabe em que condições sanitárias!
Dizes-lhe que ela está grávida de 6 semanas e o que isso significa.
Explicas-lhe que 10 a 12 dias após a fecundação o ovo já constituído por
muitas centenas de células (blastocisto) começou a prender-se a si
próprio às paredes do útero (ocorre a nidação), a parede do útero (o
endométrio) começou a engrossar e a ficar rica em vasos sanguíneos e o
“embrião” implantou-se completamente no útero começando a formar-
se o cordão umbilical e a placenta, que são a linha da vida entre a mãe e o feto. A placenta é uma
membrana que envolve o embrião e que contém no seu interior líquido amniótico onde o embrião se
movimenta e é protegido. A placenta deixa-se atravessar pelos nutrientes que vão alimentar o
embrião, mas também se deixa atravessar pelo álcool ou por outras substâncias nocivas. Por isso,
dizes-lhe que no fim da consulta lhe vais fazer algumas recomendações. Durante a 3ª semana o
embrião formou o tubo neural que irá dar origem ao sistema nervoso e começou a formar a cabeça e
os vasos sanguíneos. Na  4ª semana começaram a formar-se os órgãos do corpo. O coração formou
os 2 ventrículos e as 2 aurículas. No fim desta semana (fim do 1º mês) as pernas e os braços
começaram a formar-se mas ainda são pequenos botões. A boca os olhos, os ouvidos e o nariz
começam também a formar-se, tal como o cérebro e outras partes do sistema nervoso. No fim deste
primeiro mês o teu bebé media cerca de 4mm e já todos os órgãos do corpo se tinham começado a
formar, por isso diz-se que ocorreu a organogénese.
Durante este segundo mês em que te encontras, vai começar a ganhar a forma humana, diz-se que
ocorre a morfogénese. Entre a 6ª e a 8ª semana formam-se as mãos, os pés e depois os dedos. A
cabeça começa a arredondar-se e os membros a alongar-se a separar-se. Os traços faciais tornam-se
visíveis, completa-se a formação do lábio superior e das narinas que se mantêm ainda fechadas.
Durante este mês os impulsos nervosos começam a percorrer o sistema nervoso. No fim deste
segundo mês (8 semanas) considera-se que o período de formação ou embrionário chegou ao
fim. O embrião cresceu muito! De uma única célula (ovo) de aproximadamente 0,14 mm de diâmetro o
embrião passa a medir 30mm e a pesar aproximadamente 0,9g. A partir daqui passa a chamar-se ao
embrião feto e o que lhe acontece fundamentalmente é crescer e diferenciar-se.
Daqui por 1 e por 2 semanas, com 7 e 8 semanas, o teu bebé terá aproximadamente este
desenvolvimento:

Figura 5.55: Embrião humano após 7 (figura A e B) e 8 (figura C) semanas
da fertilização Fonte da figura 5.55 A: Raven, Johnson (2002). Biology. New York:
McGraw-Hill Higher Education.

Prepara o teu papel, para decidires:
—Que perguntas vais fazer à Marta antes de lhe dizeres que ela está grávida;
—Como lhe vais explicar as várias fases pelas quais o seu “embrião” já passou;
—Que recomendações lhe vais fazer para promover a sua saúde e a do bebé durante a gravidez;
—O que lhe vais responder se ela falar em abortar;
—Como vais ajudar a Marta a contar ao namorado e aos pais.

B C

A
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Jogo de Papéis
Personagem: Rita (enfermeira no IPJ)

O que se está a passar com o Luís é muito
habitual e tem remédio. A decisão tem que ser

tomada pelos dois. Se desejam ter o filho, devem seguir com a
gravidez com todas as suas consequências. Se o filho não é
desejado, a Marta poderá dar o filho para a adopção ou terá
que interromper a gravidez. Parece-te que o Luís só quer
saber onde poderão abortar se o decidirem fazer. Explicas que
em nenhum hospital o farão, porque não é legal. Tens algumas
informações de boas clínicas que o fazem à margem da lei.
Ponderas a tua função no IPJ, recordas a lei e decides se lhes
vais falar sobre essas clínicas e dar o endereço ou não.

Decreto-Lei no 48/95 de 15 de Março
APROVA O CÓDIGO PENAL

NOTA: Só se encontra aqui o Capítulo referente às alterações feitas à Lei no 6/84 de 11 de Maio
CAPÍTULO II

Dos crimes contra a vida intra-uterina
Artigo 140.º

Aborto

1 - Quem, por qualquer meio e sem consentimento da mulher grávida, a fizer abortar é punido com pena de prisão de 2 a 8
anos.
2 - Quem, por qualquer meio e com consentimento da mulher grávida, a fizer abortar é punido  com pena de prisão até 3 anos.
3 - A mulher grávida que der consentimento ao aborto praticado por terceiro, ou que, por facto  próprio ou alheio, se fizer
abortar, é punida com pena de prisão até 3 anos.

Artigo 141.º
Aborto agravado

1 - Quando do aborto ou dos meios empregados resultar a morte ou uma ofensa à integridade  física grave da mulher grávida,
os limites da pena aplicável àquele que a fizer abortar são  aumentados de um terço.
2 - A agravação é igualmente aplicável ao agente que se dedicar habitualmente à prática de  aborto punível nos termos dos
nºs 1 ou 2 do artigo anterior ou o realizar com intenção  lucrativa.

Prepara o teu papel, para decidires:
—Como vais reagir se te fizerem perguntas sobre o aborto ou a adopção;
—Como os vais levar a tomar a decisão por si próprios;
—As perguntas que vais fazer sobre os seus pais;
—Como os vais ajudar a contar aos pais.

Jogo de Papéis
Personagem: Inês (melhor amiga da Marta)

Queres o melhor para a Marta. Acreditas que é
demasiado jovem e que isso romperá o sonho que

tinha para a sua vida. A Marta tem que pensar nela e também
no filho: Que lhe poderá oferecer? A Inês conhece outras
raparigas que tiveram filhos muito jovens e acha que a Marta
não pode estragar assim a sua vida. Ela tem uma direcção em
Londres onde abortar, não é muito caro nem é perigoso. Ela
conhece outras jovens que já lá foram.

Prepara o teu papel, para decidires:
—Como vais reagir quando a Marta te disser que está grávida;
—Que argumentos vais usar para falar do aborto;
—Se vais aconselhar a Marta a contar aos pais.
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Jogo de Papéis
Personagem: Hélder (psicólogo da

escola)

Conversas com a Marta e ao Luís e os
resultados são muito claros. Estão demasiado
afectados para que possam tomar uma decisão
responsável. Aconselhas a que deixem passar um par
de semanas antes de tomarem decisões de que
poderiam arrepender-se. Talvez o aborto seja a
decisão mais fácil, mas como é que essa decisão
poderia afectar o futuro da Marta e do Luís?
Decides explicar-lhes uma parte da Lei mais recente
sobre as medidas de prevenção no âmbito da
interrupção voluntária da gravidez e garantes-lhes
que ficarás ao seu lado para exigir que essas leis
sejam cumpridas na vossa escola.

Resolução da Assembleia da República n.28/2004
Medidas de prevenção no âmbito da interrupção voluntária da gravidez

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.o da Constituição, recomendar ao Governo o seguinte:
(…)
2 —Na área do apoio à maternidade:
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.

Prepara o teu papel, para decidires:
—Como vais reagir quando a Marta e o Luís te disserem que vão ser pais;
—As perguntas que lhes vais fazer para perceber se querem ficar com o filho ou se colocaram a
hipótese da adopção ou do aborto;
—As perguntas que vais fazer para perceber se estão capazes de tomar uma decisão consciente, sem
se deixarem influenciar por terceiros;
—As perguntas que vais fazer para perceber o tipo de apoio que pensam encontrar nos pais;
—Como os vais ajudar a contar aos pais.

Jogo de Papéis
Personagens: Carmo e José (pais da Marta)

Estais muito preocupados com o futuro da Marta e também
com o filho ou filha que virá. Pensais que a vossa filha é
demasiado jovem para ser mãe. Embora sempre vos

tenhais mostrado contra o aborto estais a pensar na possibilidade de
que a Marta aborte. Mas em qualquer caso terá que ser ela a tomar a
decisão.
Preparem o vosso papel, para decidirem:
—Como vão reagir quando a Marta disser que está grávida;
—Que argumentos vão usar para falar do aborto;
—Como vão reagir se eles falarem em ficar com o filho(a) ou o darem
para adopção.
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Jogo de Papéis
Personagens: Carla e Filipe (pais do Luís)

Estais envergonhados pelo que fez o vosso filho.
Sempre o educaste segundo a moral cristã…. Ficais
horrorizados só de pensar que a rapariga pode

abortar. A criança que virá tem o direito à vida. É necessário que
o Luís enfrente a situação com responsabilidade e se case com a
rapariga o mais rápido possível.

Preparem o vosso papel, para decidirem:
—Como vão reagir quando o Luís disser que a Marta está
grávida;
—Que argumentos vão usar para falar do aborto;
—Como vão reagir se eles falarem em ficar com o filho(a) ou o
darem para adopção.

Parte II

MARTA

LUÍS
ISABEL

Ginecologista

RITA
Enfermeira no IPJ

INÊS
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HÉLDER
Psicólogo

CARMO

Pais     da    Marta

JOSÉ

Pais     da    Marta

CARLA

Pais     do   Luís

FILIPE

Pais     do   Luís
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Parte III

DEBATE

1 — Quais são os argumentos apresentados a favor e contra o aborto?

Argumentos a favor do aborto: Argumentos contra o aborto:

2 — O que é que a ginecologista, a enfermeira e o psicólogo ensinaram que ajuda as pessoas a
decidir se são a favor ou contra o aborto?

3 — Que decisão tomou o casal com o dilema? Em que se basearam para tomar essa decisão?

4 — Que outros fins eram possíveis para esta história de vida? Em que se baseariam as pessoas para
tomarem essas decisões?

5 — O que disseram os personagens sobre a possibilidade de adopção? O que pensas sobre essa
possibilidade?
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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?

5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Debate I

Dilema da Maria e do Paulo

A Maria é ginecologista e o Paulo, o marido, é pediatra. Têm dois filhos, um menino de 3 anos e uma
menina de 6. Quando decidiram ter o terceiro filho nunca poderiam supor o dilema que iriam viver!
Quando a Maria estava grávida de 2 meses (8 semanas) dirigia-se para o hospital, para mais um dia
de trabalho quando, subitamente, um carro a grande velocidade na auto-estrada bateu no seu e a
projectou numa ribanceira. A Maria está em estado crítico no hospital há cerca de 15 dias, o
“embrião”, pelos exames que foi possível fazer, continua a desenvolver-se bem. O Paulo está
desesperado porque se a mulher fizesse um aborto teria muitas mais possibilidades de recuperar e
não morrer. Ele tem os outros filhos e adora a sua mulher! É verdade que este filho também foi muito
desejado! Nesta altura já está com 10 semanas. Já se diferenciaram os órgãos genitais externos,
embora só se consiga saber o sexo numa ecografia entre o 3º e o 4º mês. Estavam tão ansiosos por
isso acontecer! Os olhitos já diferenciaram as camadas internas e externas, já tem o cerebelo
desenvolvido e o cérebro aumentou. Nesta altura o “feto” já mede aproximadamente 50 mm!

Figura 5.56: Feto humano com 9 semanas (figuras  A e B) e com 12
semanas (3 meses) (figuras  C e D).
Fonte da figura 5.56 A: Masters, Johnson, Kolodny (1992). Human Sexuality. USA: Harper
Collins Publishers, plate 2, Photo 7; Fonte da figura 5.56 D: Raven, Johnson (2002).
Biology. New York: McGraw-Hill Higher Education.

1 — A Maria e o Paulo devem decidir abortar ou não?
2 — Como deveria ser a lei para estes casos?

Se espero 15 dias
para ver como é que o
meu estado evolui o
meu bebé já tem todos
os órgãos principais
formados.

A B

C
D
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Debate II

Dilema da Mafalda e do Artur

A Mafalda tem 35 anos. Tinha 25 quando teve o seu primeiro filho e como era uma mulher
profissionalmente muito ocupada, tal como o marido, decidiram não ter mais filhos. Agora, 10 anos
depois, acabou de saber que está grávida! Como a menstruação já lhe devia ter vindo há cerca de
três semanas e tinha sintomas parecidos com os que teve no início da gravidez do Nuno, decidiu ir à
ginecologista! Está grávida de mês e meio! Ficou muito surpresa porque tomava a pílula! Será que
algum dia se esqueceu de a tomar ou a tomou a horas erradas? Tem andado com tanto trabalho que
não se recorda! Bom, como já tem 35 anos a médica aconselhou-a a fazer, além dos exames de
rotina, exames especiais de despiste de anomalias. Agora já tem 14 semanas, está a meio do 4º mês
de gravidez, ainda não começou a ouvir o coração do bebé bater mas sabe que de um dia para o
outro isso vai acontecer. Ainda pode ser hoje! Hoje é um dia especial! Está ansiosa. O Artur vai com
ela fazer os tais exames especiais para despiste de anomalias. Vai fazer uma amniocentese pois
antes dessa altura não tinha ainda líquido amniótico em quantidade suficiente para a fazer e analisar o
cariótipo do bebé. A médica explicou-lhe que a grande desvantagem desta técnica é demorar cerca de
duas semanas até produzir resultados. Hoje ela e o Artur estão outra vez muito ansiosos, pois
finalmente vão saber os resultados. Já tem 16 semanas de gravidez (4 meses), a gravidez já está
bastante avançada, já sentiram os primeiros movimentos do bebé! A obstetra que a acompanha
recebeu-os com simpatia e explicou-lhes que tinham que estar preparados porque os resultados não
eram os melhores. Eles ficaram assustados, mas sabiam que juntos conseguiriam ultrapassar tudo o
que fosse necessário, por isso, disseram à obstreta: “Por favor, não nos esconda nada. O que tem o
nosso bebé?”, “As células recolhidas do bebé mostram que tem uma anomalia que provavelmente já
viram em várias crianças que brincam à vossa volta, tem trissomia 21, geralmente conhecida por
mongolismo ou síndrome de Down”, disse a médica, “isto significa que as suas células ou algumas
das suas células têm um cromossoma 21 a mais”, acrescentou. A obstreta continua: “Cerca de 1 a 2%
das pessoas que têm este síndrome não têm todas as suas células com anomalia (diz-se que são
mosaico), por exemplo, um bebé pode ter o cromossoma 21 extra em apenas 5 a 20% das células
fetais. Esse indivíduo pode não estar tão severamente mentalmente danificado como a pessoa que
tem o cromossoma extra em todas as suas células. O fenómeno depende de que células têm o
cromossoma extra, pois o feto com células afectadas no cérebro mostra um maior estrago mental que
o feto com a maior parte das células afectadas na pele. Os testes pré-natais não revelam quais são as
células que estão afectadas.” A médica completa: “Conhecem alguma criança com trissomia 21 ou
querem mais informações?”. Eles conheciam várias. Estavam quase em estado de choque, mas
tinham toda a informação que necessitavam. Marcaram a próxima consulta e saíram.

1 — A Mafalda e o Artur devem decidir abortar ou não?

2 — Como deveria ser a lei para estes casos?

O meu bebé! Já é tão crescido, já
ouvi o coração dele, já o senti
mexer… Lembro-me tão bem do
Nuno quando tinha 4 meses!

B

A

Figura 5.57: Feto humano com 4 meses (figuras A e B)
Fonte da figura 5.57 B: Raven, Johnson (2002). Biology. New York: McGraw-Hill Higher
Education.
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Debate III

Dilema da Sílvia

Chegou Maio. Começou o “Enterro da Gata” e Braga começou a mudar. A “Barraca” tem estado
animada todas as noites. Hoje vai lá um grupo espectacular, vou assistir com o meu grupo de amigos
e só me vou deitar quando me fartar de dançar. Entro na Barraca e vejo alguns rapazes muito
interessantes que estão a olhar para nós. Vou dançar. Os meus amigos estão muito divertidos. O meu
grupo chama a atenção!
Que pena, a noite já vai a meio! Um dos rapazes que olhou para nós à entrada continua a olhar para
mim. Ele é mesmo giro! Vou buscar mais uma bebida para ver se ele se aproxima. Conversámos,
conversámos, sinto a cabeça a rodar… devo ter bebido de mais! Ele convida-me para irmos apanhar
ar lá fora, mostra-me o carro dele, entrámos e começamos a beijar-nos! Ele quer ir más longe, eu
afasto-o, digo que não, começo a bater-lhe…Ele só repete “Tu dizes que não, mas queres tanto como
eu”.
Já passaram 2 meses e meio, continuo sem conseguir dormir. Deixei de ir às aulas e de sair com os
meus amigos. Já nem a menstruação me aparece. Sinto-me completamente doente. Acho que vou
deixar as aulas para passar uns tempos em casa dos meus pais. Preciso esquecer aquela noite. Só
me lembro da cara dele a dizer: “Tu dizes que não, mas queres tanto como eu”. Ninguém o conhece.
Nunca mais o vi.
Não interessa contar o que se passou a seguir. Estou grávida de dois meses e meio. Fui violada,
engravidei sem querer, também vou ser mãe sem querer?

1 — A Sílvia deve decidir abortar?

2 — Como deveria ser a lei para estes casos?
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Jogo de Papéis 3.3 — Pró-vida ou pró-escolha?

5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

Parte I

SIMULAÇÃO DE UMA MESA REDONDA NA TELEVISÃO
Personagens:
—João (Jornalista, moderador)
—Regina e Filipe (médicos)
—Rosa e Francisco (deputados do PSD)
—Isabel e Pedro (deputados do PS)
—Ilda e Octávio (deputados do PCP)

Situação de partida
Um canal de televisão decidiu fazer um debate sobre o aborto a que chamou “Pró-vida ou pró-
escolha?”, porque tinha mandado fazer uma sondagem e detectaram que as pessoas tinham falta de
conhecimento sobre os métodos abortivos e o síndrome pós-aborto e sobre as várias posições que os
principais partidos políticos em Portugal defendem. Assim, decidiram convidar dois médicos para
esclarecer os primeiros aspectos e dois deputados do PSD, dois do PS e dois do PCP para
apresentarem os pontos de vista do seu partido. No final da mesa redonda haverá um debate, onde o
moderador coloca, pelo menos, três questões:
—Há alguma situação em que são a favor do aborto? Quais? Porquê?
—São simpatizantes do movimento pró-vida ou pró-escolha? Porquê?
—Como gostavam que fosse a legislação sobre a interrupção voluntária da gravidez em Portugal?

Agora nove colegas farão o papel do moderador, dos médicos e dos deputados. Leiam
atentamente os papéis que vos foram atribuídos e preparem o argumento para representar a
seguinte situação:
Já todos foram maquilhados na televisão, os holofotes acenderam, as câmaras estão a postos e a
mesa redonda vai começar. O moderador da mesa, que é um(a) famoso(a) jornalista, apresenta os
seus convidados e coloca um crachá bem visível no seu peito, com o seu nome e profissão, e começa
o debate introduzindo o tema. Cada um de vocês tem uma maneira diferente de viver e entender a
vida, por isso, dareis a vossa opinião em relação aos diversos temas.

SIMULAÇÃO DE UMA MESA REDONDA NA TELEVISÃO
Personagem: João (Jornalista, moderador)

Foste responsável pela sondagem e pela interpretação dos resultados. Foste
a este site, às ideias iniciais dos alunos no tema "Sexualidade e
Reprodução" ao Questionário sobre o Aborto, para preparar gráficos que
mostras aos convidados antes de iniciar a Mesa Redonda. Depois,
apresentas os convidados e dás primeiro a palavra aos médicos para que
esclareçam a falta de conhecimento que detectaste a nível dos métodos
abortivos e do Síndrome pós-aborto. Em seguida, apresentas a história da
legislação sobre o aborto em Portugal (vê Dossier do Jornalista ou consulta os documentos na integra
para que que possas elaborar meios audioviduais de apoio) e dá a palavra aos deputados de cada
partido para apresentarem os pontos de vista dos partidos que representam.
Quando terminar a mesa redonda inicia o debate, fazendo a primeira questão para que todos
respondam. Começa pelos médicos. Incentiva o público a fazer perguntas relacionadas com a
questão em debate e os teus convidados a responderem. Passa para a segunda questão e faz todas
as questões que consideres importantes para o teu público. Termina o debate apresentando (com
meio audiovisuais) a legislação mais recente sobre as medidas de prevenção no âmbito da
interrupção voluntária da gravidez (Resolução da Assembleia da República nº28/2004 de 19 de
Março) (ver Dossier do Jornalista em anexo).
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SIMULAÇÃO DE UMA MESA REDONDA NA TELEVISÃO
Personagem: Regina (médica)

A tua intervenção com o Filipe é a primeira da mesa redonda, porque o
objectivo é que os dois em conjunto preparem e expliquem com clareza
quais são os métodos abortivos e em que consiste o síndrome pós-aborto
(ver Dossier do Médico em anexo). Preparam algum material audiovisual
(por exemplo um powerpoint) para ajudar, porque têm destinados 15
minutos para apresentar o vosso conhecimento.

Depois dos deputados falarem haverá um debate final em que
manifestarás uma opinião diferente da do Filipe sobre a interrupção
voluntária da gravidez. Tens uma postura simpáticas e assertiva, explicas
claramente que és simpatizante do movimento “Pró-vida” e defendes
algumas ideias, tais como:

Quando se engravida sem desejar só há duas soluções possíveis: assumir a paternidade ou dar o filho para
adopção.

Porquê decidir ser mãe ou pai? Porque se escolher esta opção vejo o meu filho crescer que é uma das
experiências mais recompensadoras de sempre. Sei que terei muitas responsabilidades como mãe mas aceito-as.
Ser pai ou mãe é um compromisso para toda a vida com o filho: é cuidar dele, amá-lo e dar-lhe apoio financeiro,
físico, emocional e espiritual. A maior questão é decidir se se está preparado para esta responsabilidade nessa
fase da vida. Se não se está preparado e se vai ser mãe ou pai sem querer há uma 2ª opção: a adopção.

Porquê a adopção? Se esta for a minha opção, durante a gravidez posso começar a contactar a assistente social
para arranjar um lugar para o meu filho. Ficarei confortável por saber que o meu filho fica em boas mãos.

O aborto não é uma opção. A vida é demasiado preciosa para a deitar ao lixo. O aborto tira a vida a um ser
humano inocente que não se pode defender. Tira-lhe a possibilidade de ele vir a sentir o que é o amor, o que é
crescer e de sentir prazer com a vida. Ele podia vir a ser um grande cientista ou um prémio nobel. Nunca vais ficar
a saber! Como podes tirar a vida a um filho por causa de um erro teu? Essa decisão pode-te deixar marcas físicas
e emocionais profundas para o resto da vida. Escolhe a vida! Não tenhas medo de viver e correr riscos com
equilíbrio emocional.

Aconselhas algumas páginas da Internet que defendem ou remetem para páginas que defendem as tuas
perspectivas, tais como:
-Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família (Associada á Human Life International (HLI) através da Vida
Humana Internacional (VHI): http://www.providafamilia.org.br/index.php;
-America’s Adoption Agency: http://www.abortionprolife.org/;
-Oliveira, Brandão, Costa, Lopes: http://www.sexualidades.com/sections.php?op=listarticles&secid=15;
-Lopes: http://aborto.jalopes.net/;
- Geraldo: http://aborto.no.sapo.pt/.

Prepara sozinha o teu papel para o debate final em que deixes bem claro qual é a tua opinião sobre:
- As situações em que és a favor do aborto e porquê;
- Se és simpatizantes do movimento pró-vida ou pró-escolha e porquê;
- Como gostavas que fosse a legislação sobre a interrupção voluntária da gravidez e porquê.
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SIMULAÇÃO DE UMA MESA REDONDA NA TELEVISÃO
Personagem: Filipe (médico)

A tua intervenção com a Regina é a primeira da mesa redonda, porque o
objectivo é que os dois em conjunto preparem e expliquem com clareza quais
são os métodos abortivos e em que consiste o síndrome pós-aborto (ver
Dossier do Médico em anexo). Preparam algum material audiovisual (por
exemplo um powerpoint) para ajudar, porque têm destinados 15 minutos para
apresentar o vosso conhecimento.

Depois dos deputados falarem haverá um debate final em que manifestarás
uma opinião diferente da Regina sobre a interrupção voluntária da gravidez.
Tens uma postura séria e és assertivo. Explicas que és simpatizante do
movimento “Pró-escolha”. Defendes algumas ideias, tais como:

Quando se engravida sem desejar só há duas soluções possíveis: abortar
ou dar o filho para adopção.

Porquê abortar? O direito ao aborto é uma questão de princípio. Pela concepção que tenho da vida e do ser
humano, acredito que o feto faz parte do corpo da mulher e só ela deve ter voz sobre o que lhe acontece. Isto
inclui o direito de o "deitar fora". Esta posição é altamente polémica mas absolutamente defensável. Se se
considerar que o feto não é nem representa um ser humano, então deve ser reconhecido à mulher o direito de
dispôr dele da forma que melhor entender. Sou pró-escolha não pró-aborto. Quem se opõe ao movimento pró-
escolha gosta de usar o termo “pró-aborto” para identificar o movimento “pró-escolha”, é uma maneira simpática
de nos insultar, pois esse termo é incorrecto. Ser “Pró-escolha” não é o oposto de ser “Pró-vida”. Isso é para
confundir as pessoas anti-aborto. Este movimento apenas quer que a mulher tenha o direito de “escolher” ter ou
não o bebé quando engravida sem o desejar. Eu defendo a “escolha” não imponho uma escolha: “Abortar”, por
isso não sou pró-aborto. De facto eu sou a favor da vida. Muitas pessoas “pró-escolha”, tal como eu, opõem-se
pessoalmente ao aborto, não fariam um e preferiam que o aborto não existisse, mas sentem que não têm o direito
de fazer escolhas pelas outras pessoas. Se ser “pró-vida” significa “Eu penso que todas as mulheres grávidas sem
o desejarem deveriam continuar as suas gravidezes até ao fim do tempo, talvez  com algumas, poucas,
excepções e eu posso exigir leis para apoiar esta minha ideia”, então “pró-aborto” poderá significar “Eu penso que
todas as mulheres grávidas sem o desejarem deveriam abortar, salvo poucas excepções, e eu posso exigir leis
para apoiar esta ideia” É claro que eu não penso isso! Ninguém pensa isso. Por isso, ninguém pode
correctamente ser chamado pró-aborto. O que eu digo é “Eu penso que todas as mulheres grávidas, sem
excepção, deveriam ter a oportunidade de escolher se querem ou não continuar grávidas e eu apoio leis que
apoiam que se aceite as duas opções. Em síntese eu sou pró-escolha.

Porquê a adopção? Se esta for a opção do casal, durante a gravidez podem começar a contactar a assistente
social para arranjar um lugar para o filho. Ficarão confortáveis por saber que o filho fica em boas mãos.

Aconselhas algumas páginas da Internet que defendem ou remetem para páginas que defendem as tuas
perspectivas, tais como:
-America’s Adoption Agency: http://www.abortionprochoice.org/;
-Associação para o Planeamento da Família: http://www.apf.pt/temas/temas06.htm;
-Serviço de Bioética e Ética Médica da Universidade do Porto: http://bioetica.med.up.pt/gravidez.html;
-Hinman, M.H., University of San Diego: http://ethics.acusd.edu/Applied/abortion/.

Prepara sozinho o teu papel para o debate final em que deixes bem claro qual é a tua opinião sobre:
- As situações em que és a favor do aborto e porquê;
- Se és simpatizantes do movimento pró-vida ou pró-escolha e porquê;
- Como gostavas que fosse a legislação sobre a interrupção voluntária da gravidez e porquê.
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SIMULAÇÃO DE UMA MESA REDONDA NA TELEVISÃO
Personagens: Ilda e Octávio (deputados do PCP)

Têm 15 minutos para apresentar com clareza qual tem sido o participação do
vosso partido em relação à interrupção voluntária da gravidez e quais as vossas
p r i n c i p a i s  p o s i ç õ e s  s o b r e  o  a s s u n t o  ( P C P :
http://www.pcp.pt/actpol/temas/ivg/frset-ivg-dossier.html). Preparam algum
material audiovisual (por exemplo um powerpoint) para tornarem as ideias mais
precisas (ver Dossier PCP em anexo).

Depois de todos os deputados falarem haverá um debate final em que darão a
vossa opinião sobre a interrupção voluntária da gravidez.Têm uma postura
simpática e são assertivos. Explicam que defendem os pontos de vista
preconizados pelo PCP.

Preparem os vossos papéis para o debate final em que deixem bem claro qual
é a vossa opinião, como elementos desse partido, sobre:
-As situações em que são a favor do aborto e porquê;
-Se são simpatizantes do movimento pró-vida ou pró-escolha e porquê;
-Como gostavam que fosse a legislação sobre a interrupção voluntária da
gravidez e porquê.

SIMULAÇÃO DE UMA MESA REDONDA NA TELEVISÃO                         
Personagem: Isabel e Pedro (deputados do PS)

Têm 15 minutos para apresentar com clareza qual tem sido o participação do
vosso partido em relação à interrupção voluntária da gravidez e quais as
vossas principais posições sobre o assunto (Juventude socialista:
http://www.juventudesocialista.org/section.tech?id=60). Preparam algum
material audiovisual (por exemplo um powerpoint) para tornarem as ideias mais
precisas (ver dossier PS em anexo).

Depois de todos os deputados falarem haverá um debate final em que darão a
vossa opinião sobre a interrupção voluntária da gravidez. Têm uma postura
simpática e são assertivos. Explicam que defendem os pontos de vista
preconizados pelo PS.

Preparem os vossos papéis para o debate final em que deixem bem claro qual é a vossa opinião, como
elementos desse partido, sobre:
- As situações em que são a favor do aborto e porquê;
- Se são simpatizantes do movimento pró-vida ou pró-escolha e porquê;
- Como gostavam que fosse a legislação sobre a interrupção voluntária da gravidez e porquê.
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SIMULAÇÃO NO DEBATE FINAL 
Personagem: Rosa e Francisco (deputados do PSD)

Têm 15 minutos para apresentar com clareza qual tem sido o participação do vosso
partido em relação à interrupção voluntária da gravidez e quais as vossas principais
p o s i ç õ e s  s o b r e  o  a s s u n t o  ( P S D ,  Z i t a  S e a b r a :
http://83.240.139.20/gppsd/actividades_detalhe.asp?s=11593&ctd=2000&)
Preparam algum material audiovisual (por exemplo um powerpoint) para tornarem as
ideias mais precisas (ver dossier PSD em anexo).

Depois de todos os deputados falarem haverá um debate final em que darão a vossa opinião sobre a interrupção
voluntária da gravidez. Têm uma postura simpática e são assertivos. Explicam que defendem os pontos de vista
preconizados pelo PSD.

Preparem os vossos papéis para o debate final em que deixem bem claro qual é a vossa opinião, como
elementos desse partido, sobre:
-As situações em que são a favor do aborto e porquê;
-Se são simpatizantes do movimento pró-vida ou pró-escolha e porquê;
-Como gostavam que fosse a legislação sobre a interrupção voluntária da gravidez e porquê.

Parte II

FILIPE    Médico

  ILDA
Deputada do PCP

  OCTÁVIO
Deputado do PCP
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JOÃO
Jornalista
Moderador

REGINA
Médica

ISABEL
Deputada do PS

PEDRO
Deputado do PS

FRANCISCO
Deputado do PSD

ROSA
Deputada do PSD
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Parte II

  SIMULAÇÃO DE UM PROGRAMA TELEVISIVO “PRÓ-VIDA” OU “PRÓ-ESCOLHA”
Questões para debate
1— Indica quais são os métodos abortivos possíveis e o que pensas sobre eles.

2— Refere quais são as ideias que surgiram no debate para apoiar o movimento “pró-vida”. Diz o que
pensas sobre elas.

3— Refere quais são as ideias que surgiram no debate para apoiar o movimento “pró-escolha”. Diz o
que pensas sobre elas.

4— Descreve como é que o PS, o PSD e o PC consideram que deve ser a lei Portuguesa sobre o
aborto.

5—Lista todos as questões que ainda gostarias de ver respondidas para tomares uma decisão
consciente sobre o aborto e a legislação Portuguesa sobre a interrupção voluntária da gravidez (IVG).
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SIMULAÇÃO DE UMA MESA REDONDA NA TELEVISÃO
 HISTÓRIA DA LEGISLAÇÃO SOBRE O ABORTO EM PORTUGAL

A primeira legislação sobre o aborto em Portugal data de 11 de Maio de
1984, tem 11 anos. O artigo 140.º da Lei n.º 6/84, é sobre a exclusão de
ilicitude do aborto, que sofreu uma posterior alteração de prazos (Lei nº 90/97
de 30 de Julho), como se pode ver a seguir.

Lei n.º 6/84 de 11 de Maio
Artigo 140.º (Exclusão da ilicitude do aborto)

1 - 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 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 indícios de que a gravidez resultou de violação da mulher, e seja realizado nas primeiras
12 semanas de gravidez.

2 -A verificação das circunstâncias que excluem a ilicitude do aborto deve ser certificada em  atestado
médico, escrito e assinado antes da intervenção por médico diferente daquele por  quem, ou sob cuja
direcção, o aborto é realizado.

3 -A verificação da circunstância referida na alínea d) do n.o 1 depende ainda da existência de
participação criminal da violação.

Lei nº 90/97 de 30 de Julho
Artigo 142.º

Altera os prazos de exclusão da ilicitude nos casos de interrupção voluntária da gravidez
1 - ……………..
a)………………
b) ……………
c)Houver seguros motivos para prever que o nascituro virá a sofrer, de forma incurável, de  grave
doença ou malformação congénita, e for realizada nas primeiras 24 semanas de gravidez;
comprovadas ecograficamente ou por outro meio adequado de acordo com as leges artis,
excepcionando-se as situações de fetos inviáveis, caso em que a interrupção poderá ser praticada a
todo o tempo;
d)Houver sérios indícios de que a gravidez resultou de crime contra a liberdade e autodeterminação
sexual, e for realizada nas primeiras 16 semanas de gravidez.

A 18 de Novembro de 1996, 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, em relação aos Projectos de Lei apresentados no parlamento sobre a
interrupção voluntária da gravidez — Projecto de Lei177/VII apresentado pelo Partido Comunista
Português, e 235 e 236/VII, subscritos por grupos de deputados do Partido Socialista (CNECV,
Presidência do Conselho de Ministros (1997). Relatório- Parecer 19/CNECV/97 sobre os Projectos de
Lei Relativos à Interrupção Voluntária da Gravidez. Lisboa: Presidência do Conselho de Ministros). Em
seguida, apresentam-se partes do parecer desse Conselho que poderão ser importantes para clarificar
valores sobre o aborto:

AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELOS TRÊS PROJECTOS LEI
CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA (CNECV), 1997:

http://www.cnecv.gov.pt/CNECV/pt/PareceresDocs/Pareceres/default.htm
5. As alterações propostas são suficientemente semelhantes para que seja possível agrupá-las de
modo que se segue, sem cuidar de as descrever em  conexão com os Projectos de Lei de que
constam.
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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 arto 140o do Código Penal) - medida proposta
em um dos 3 Projectos.

Outras propostas constantes dos Projectos têm carácter institucional,  concernindo à criação de
centros de aconselhamento familiar e  organização dos estabelecimentos de saúde, bem como à
criação de  Comissões Técnicas de Avaliação de Defeitos Congénitos (em 2  Projectos).  Finalmente
propõe-se a alteração da cláusula respeitante à objecção de consciência, exigindo-se a sua
fundamentação e a indicação nominal de profissional que não seja objector de consciência; e impõe-se
garantia de sigilo dos profissionais de saúde dos estabelecimentos em que se pratique a IVG.

APRECIAÇÃO ÉTICA
6.É de rejeitar, liminar e frontalmente, a exclusão de ilicitude para o chamado  aborto a pedido. A vida
humana, 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. (…)
Ao rejeitar, liminar e frontalmente, esta inadmissível intromissão na vida de  outrém, não se ignora,
certamente, nem o escândalo do aborto clandestino, nem  o dramatismo da decisão de abortar, nem
as consequências, para a saúde física  e psíquica da mulher, da intervenção abortiva (mesmo quando
praticada em  condições hospitalares de qualidade). Em caso algum a mulher grávida (com  excepção
das que apresentam anomalia psíquica ou grave desvio da  personalidade) recorrerá a intervenção tão
radical e contra-naturam sem grave  conflito interior e, seguramente, por não vislumbrar outra saída
para a situação  em que se encontra e se lhe afigura insustentável.  Parece todavia claro que os
meios mais eficazes de combater o flagelo do aborto clandestino são os  profilácticos, através de uma
educação da sexualidade (de ambos os sexos), de  um acompanhamento em consultas de medicina
familiar, de educação das  mentalidades, de implementação real dos direitos da mulher.  Péssima
solução é  a de facilitar a intervenção abortiva, atribuindo à mulher grávida um direito que lhe  não
assiste, visando apenas a vantagem de minorar os riscos para a saúde. Minorar apenas, já que alguns
(infertilidade, aumento do risco do cancro do seio,  síndrome pós-abortiva, etc.) são inevitáveis, como
hoje é reconhecido pela medicina.
7. 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.
8. O abortamento de fetos inviáveis, isto é, que seguramente não  sobreviverão senão horas ou
poucos dias à separação do organismo materno  causada pelo nascimento, poderia ser interpretado
como uma espécie de  eutanásia (obviamente involuntária) pré-natal, uma vez que dele resultará o
apressar da morte do feto.  Todavia, muito difícil será para a mãe manter até ao  fim uma gravidez sem
esperança, passar pelo traumatismo do trabalho de parto,  adiar o luto, sofrer o impacte eventual de ver
um filho aparentemente perfeito mas  incapaz de sobreviver por lhe faltar o funcionamento de um órgão
vital.
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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.
9.Já o aborto eugénico levanta as mais sérias dúvidas de natureza ética.  A
sua própria designação suscita o instintivo horror de quem recorda os
desumanos  e criminosos esforços do totalitarismo nazi no sentido de "melhorar
a raça"  através da eliminação dos fracos, dos deficientes, dos dementes, dos
epilépticos  e, mais tarde, dos indivíduos pertencentes às "raças impuras" ou
"inferiores".  No  aborto eugénico não se pode invocar conflito entre a mãe e o
feto, antes entre a  sociedade e o feto:  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.
10. No que concerne ao aborto criminológico, há no debate ético duas  posições em confronto:  a
que admite que a mulher violada tem o direito de se  libertar das consequências indesejadas e
prolongadoras do 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 inocente.  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 médico-
legal 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?).
11. A questão dos prazos não se reveste, em boa verdade, de qualquer  relevância ética. Doze,
dezasseis, vinte e duas ou vinte e quatro semanas como  limite para a intervenção abortiva, que
significado têm, no ponto de vista ético? Nenhum. De facto, a decisão de eliminar a vida humana
intra-uterina é que é  eticamente séria e constitui a questão de fundo.
12.Um dos Projectos de Lei propõe a despenalização da grávida que consinta  na interrupção da
gravidez fora das indicações e prazos estabelecidos pela lei. Dado que este Projecto também inclui a
proposta de exclusão de ilicitude do aborto a pedido, quando realizado até ao fim do 3º mês de
gestação, configura-se  assim como o mais liberalizador dos Projectos, já que, na prática, nenhum
entrave legal se porá à realização do aborto clandestino; a mulher não seria penalizada, no caso de
ter vencimento esta proposta, 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. Embora se trate de matéria
de Política Criminal, não se pode deixar de  apresentar veemente contestação, de raiz ética, a esta
proposta.
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II - PARECER
O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, tendo analisado e
discutido o "Relatório sobre os Projectos de Lei relativos à Interrupção
Voluntária  da Gravidez", que se anexa, emite o seguinte Parecer:
1.A vida humana prénatal merece respeito e protecção, por ser o  fundamento
do acontecimento único e inédito que a maternidade  representa.  À luz dos
princípios éticos, a vida prénatal merece ainda maior  protecção por ser frágil e
incipiente.    Podem em determinadas circunstâncias sobrepor-se, numa escala
axiológica, ao valor da vida prénatal, certos valores e direitos:  tais
circunstâncias configuram causas de exclusão de ilicitude da interrupção
voluntária da gravidez. Entre essas causas existe largo consenso ético quanto
ao valor  determinante da vida da mulher grávida, como bem que se sobrepõe ao da  vida do embrião.
Já quanto à causa de natureza eugénica, são sérias as  dificuldades de ordem ética que se lhe
levantam.

2.No que concerne às alterações da situação legal hoje existente e  propostas pelos Projectos de Lei
em apreço, o Conselho, na sua reflexão  ética, considera que:
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, já
que a questão de fundo é a da própria interrupção da  gravidez e não a da fase da vida prénatal 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 prénatal 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.

A 28 de Abril de 1998 o Presidente da República anuncia ao país a convocação de um referendo sobre
a “Despenalização da Interrupção Voluntária da Gravidez” para 28 de Junho desse mesmo ano.
Pergunta do referendo: 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?
Abstenções: 51, 88%; Votos branco: 0%; Votos nulos: 1,84%; Votos sim: 34,97%; Votos não:
60,87%
 (Comissão Nacional de Eleições:
http://www.eleicoes.cne.pt/cne2005/vector/index.cfm?dia=28&mes=06&ano=1998&eleicao=re1)

A 3 de Março de 2004 são aprovadas na Assembleia da República medidas de prevenção no âmbito
da interrupção voluntária da gravidez, que são publicadas no Diário da República, nº67 de 19 de Março
de 2004.

Resolução da Assembleia da República n.º 28/2004
Medidas de prevenção no âmbito da interrupção voluntária da gravidez

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.o 5 do artigo 166.o da Constituição, recomendar
ao Governo o seguinte:
1 —Na área da educação:
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1.1 —Apostar na educação para a saúde, criando uma área curricular
autónoma de formação e desenvolvimento pessoal dirigida especificamente
aos alunos do 3.o ao 9.o ano de escolaridade;
1.2 —Esta área curricular, ou disciplina, a partir do 7.o 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;
1.3 —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, nomeadamente nos domínios da alimentação, do consumo de substâncias aditivas
que geram dependências e da saúde sexual;
1.4 —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;
1.5 —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;
1.6 —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.

2 —Na área do apoio à maternidade:
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.

3 —Na área do planeamento familiar:
3.1 — Garantir que todas as farmácias, de forma permanente, assegurem a dispensa de todos os
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.

4 —Na área da interrupção voluntária da gravidez:
4.1 —Garantir, através de orientações precisas aos hospitais do 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;
4.2 —Em caso de impossibilidade, o hospital deve garantir o imediato acesso a outro estabelecimento
público ou privado, suportando o SNS os respectivos encargos;
4.3 —Apresentar um relatório anual na Assembleia da República sobre o grau de cumprimento da Lei
da Interrupção Voluntária da Gravidez.
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SIMULAÇÃO DE UMA MESA REDONDA NA
TELEVISÃO

MÉTODOS ABORTIVOS

1. Aspiração por vácuo
Com este método faz-se o aborto através da
introdução no útero da mulher de um tubo que está
ligado a um aspirador (máquina de sucção). A grande
força da sucção do tubo inserido através do cérvix até
ao útero, rasga o embrião ou o feto em peças e aspira-
as juntamente com a placenta para um depósito.
Neste método, geralmente primeiro é dilatado o cervix. Geralmente a paciente recebe anestesia local
e em alguns casos pode ser que a paciente note umas sensações leves e passageiras no fim do
aborto semelhantes a dores menstruais.
A técnica é monitorizada constantemente através de um transdutor unido a um ecógrafo e só quando
se visualiza que a aspiração foi totalmente realizada é que se dá por concluída a intervenção. Este
método geralmente só é usado nos primeiros três meses de gravidez. Se a gravidez ultrapassou os 3
meses, geralmente usa-se anestesia geral.
Depois do aborto, a espessura fina das paredes do útero aumenta o seu  risco de perfuração e
sangramento. As complicações possíveis, embora raras, incluem a perfuração do útero, a infecção,
lacerações cervicais e hemorragias. Apesar disso, a aspiração por vácuo é o método considerado
mais seguro e mais comum para fazer um aborto e é actualmente usado em mais de 90% dos casos
de aborto nos Estados Unidos (Rathus, Nevid, Rathus, 1993; America’s Adoption Agency:
www.abortionprocedure.org).

2. Dilatação e raspagem
Neste caso o cervix da mãe é dilatado e são inseridos do seu útero fórceps em anel. O embrião ou
feto é extraído peça por peça ao ser raspado com um utensílio cirúrgico em forma de colher com
bordos cortantes que é inserido no útero para eliminar o embrião/ feto e a placenta. Tende a acontecer
um profundo sangramento. Geralmente este processo é feito com anestesia geral. A raspagem
aumenta as possibilidades de hemorragia, infecção e perfuração. Este método foi um dos mais
usados para fazer abortos mas, por causa destes riscos, tem sido muito substituído pela aspiração por
vácuo.
A dilatação e raspagem é geralmente usada no fim do terceiro mês de gravidez ou no início do
terceiro trimestre (entre o segundo e o 5º mês).

3. Dilatação e evacuação
Este método é usado depois de 13 semanas de gravidez, e é mais comum durante o segundo
trimestre da gravidez, quando só a aspiração por vácuo poderá ser muito arriscada. Este método
combina a sucção e a dilatação e evacuação. Como no método anterior, primeiro o cervix é dilatado.
Depois, um tubo de sucção é inserido para remover alguns conteúdos do útero. Mas só a sucção pode
não remover tudo com segurança, por isso, o resto do feto é desmembrado com a ajuda de fórceps.
Os fórceps agarram firmemente uma parte do corpo do feto, tal como uma perna, e a força usada para
a arrancar parte-lhe a espinha. Geralmente esta intervenção faz-se no hospital e com anestesia.
Não é inusual que partes do feto sejam deixadas dentro do útero da mãe. Esta situação tende a ser a
causa de sérias complicações durante este procedimento e, por vezes, a morte da mulher pode
ocorrer.

4. Indução do trabalho de parto por infusão intra-amniótica
Os abortos no segundo trimestre são muitas vezes realizados induzindo quimicamente um trabalho
de parto e nascimento prematuro. O procedimento, que pode ser realizado no hospital, é chamado
infusão intra-amniótica. É usado quando o feto já está tão desenvolvido que os outros métodos não
são seguros. A solução salina ou solução de prostaglandinas (a hormona que estimula a contracção
uterina durante o trabalho de parto) é injectada dentro do saco amniótico. As prostaglandinas também
podem ser administradas por um supositório vaginal. As contracções uterinas começam após
algumas horas da infusão. O feto e a placenta são expelidos dentro de 24 a 48 horas.
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Este método é muito pouco usado, porque as
complicações médicas, os riscos e os custos são
maiores que com os outros métodos. Provocar um
trabalho de parto rápido pode dilacerar o cérvix. Se
as prostaglandinas forem usadas a perfuração, as
infecções e as hemorragias são raras, mas cerca de
metade das mulheres têm náuseas, vomitam, têm
diarreia ou dores de cabeça. A infusão salina pode
causar choque e mesmo a morte se a solução é
introduzida por descuido na corrente sanguínea.

5. Histerotomia
A histerotomia é uma incisão de cesariana. A incisão é feita no abdómen e no útero e o feto e o
conteúdo uterinos são removidos. Este método pode ser usado durante a última parte do segundo
trimestre, entre a 16 semanas (4meses) e as 24 semanas (6 meses). É realizado muito raramente,
geralmente só quando a infusão intra-amniótica não é aconselhada.
Este método tem que ser realizado com anestesia geral no hospital e, como qualquer cirurgia, envolve
os riscos associados a uma anestesia geral e a potenciais infecções pós-operatórias.

6. RU 486 ou Diethylstilbestrol (DES)
 O RU 486 tem sido chamada “pílula do dia-seguinte” (não é nenhuma das pílulas do dia-seguinte
comercializadas em Portugal) e é um método abortivo não-cirúrgico que tem sido muito utilizado na
Europa. Roussel Uclaf, um investigador farmacêutico francês, descobriu em 1978 que o RU 486
bloqueia a acção da progesterona quando tomada dentro dos 49 dias depois do último fluxo menstrual
da mulher. Como a pílula actua depois da concepção é considerada abortiva, isto é, aborta o ovo
fertilizado impedindo a sua implantação no endométrio, fazendo acontecer as contracções uterinas
que eliminam o ovo junto com o fluxo menstrual. A investigação tem mostrado que a RU 486 é uma
alternativa médica segura e económica em relação ao aborto cirúrgico.
A RU 486 só é eficaz em 60% dos casos em que é administrada só. Todavia quando a mulher recebe
uma injecção de prostaglandinas 36 a 48 horas depois de tomar RU 486, a eficácia aumenta para
cerca de 95%. Este tratamento geralmente envolve 4 visitas ao médico. A primeira para um exame, a
segunda para a administração da RU486, a terceira para receber prostaglandinas e a quarta para
verificar se o aborto está completo e identificar quaisquer efeitos laterais. Investigação posterior levou
à recomendação que uma prostaglandina diferente, a misoprostol, cujo nome comercial é Cyotec,
fosse usada. Em 1991, o governo Francês proibiu o uso de RU 486 para as mulheres acima dos 35
anos ou que fumaram mais de 10 cigarros por dia durante mais de dois anos, porque vários ataques
cardíacos têm acontecido, mesmo em mulheres saudáveis, quando tomam injecções de
prostaglandinas, na sequência do uso de RU 486.

Síndrome pós-aborto
Os efeitos físicos que podem surgir na mulher como consequência do aborto foram referidos em função do método
abortivo utilizado. No entanto, há outros problemas que poderão surgir pós-aborto como consequência das reacções
emocionais da mulher (ver, por exemplo, Rathus, Nevid, Rathus, 1993; Greenberg, Bruess, Mullen, 1993; America’s
Adoption Agency: www.abortionprocedure.org): sentimentos de culpa; incapacidade para se perdoar a si próprio; desejo
de voltar a ficar grávida; depressão e choro frequente; problemas sexuais; diminuição da auto-estima; incapacidade para
comunicar; abuso de drogas ou álcool; irritação e censura; dor intensa e tristeza e impulsos suicidas.
As reacções da mulher dependem das crenças morais e religiosas, das reacções do staff médico, da família e dos
amigos e da força da relação com o seu parceiro. Além disso, quanto mais inicialmente se realizar o aborto menos
custos emocionais tem. (Rathus, Nevid, Rathus, 1993; Greenberg, Bruess, Mullen, 1993). Muitos homens preocupam-se
muito em dar apoio às suas parceiras; outros procuram desligar-se da situação; outros consideram que a gravidez é da
responsabilidade da mulher e alguns reprovam a mulher por ter falhado na contracepção.
Depois da mulher realizar um aborto, independentemente do que sentia antes, sofre muitas vezes de desordens mentais
e emocionais. Aos acontecimentos e problemas comportamentais que ocorrem como resultado desses sentimentos
chama-se Síndrome pós- Aborto.
A investigação tem revelado que a razão por que a maior parte das mulheres opta pelo aborto é o seu parceiro não
suportar a ideia de cuidar de uma criança e o medo de passar por uma gravidez sozinha e de criar uma criança sozinha
assusta a mulher. Apesar destes sentimentos é importante a mulher saber que muitos homens, quando percebem o
impacto das suas reacções, lamentam a sua falta de suporte à parceira. Outros homens apoiam o aborto por falta do
seu conhecimento sobre as possíveis consequências físicas e emocionais para a mulher.
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SIMULAÇÃO DE UMA MESA REDONDA NA TELEVISÃO

HISTORIAL DAS VOTAÇÕES DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA SOBRE A
INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ DESDE 1982
Fonte: PCP (3.3.2004): http://www.pcp.pt/actpol/temas/ivg/frset-ivg-dossier.html

II Legislatura (1982)
1. Projecto de Lei do PCP 309/II
Rejeitado, em votação nominal, com:
105 Votos favoráveis: 39 do PCP, 58 do PS

 (8 ausentes), 4 da UEDS, 2 do MDP, 1 da UDP, 1 do PSD (Natália Correia); 127 Votos contra: 76 do
PSD (5 ausent), 42 do CDS (4 ausentes), 6 do PPM, 3 da ASDI (1 ausente)
Na mesma ocasião foi também rejeitado na generalidade o Projecto de Lei 308/II, do PCP, sobre
“garantia do direito de planeamento familiar e educação sexual”, 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
(Jorge Miranda); 9 abstenções, sendo 6 do PPM, 2 da ASDI e 1 do PSD (Natália Correia)

III Legislatura (1984)
2. Projecto de Lei do PCP 7/III: (que retoma o texto do Projecto 309/II, da II Legislatura)
Rejeitado, em votação nominal, com: 44 Votos favoráveis, 39 do PCP (2 susentes), 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).
Na mesma ocasião foi também 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.

Projecto de Lei do PS 265/III
Aprovado, em votação nominal, 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 Indep; 102 Votos contra, 71 do PSD (3 faltas), 30 do CDS, 1 da ASDI(1 falta); 1 Voto de
abstenção, 1 do PS.
Este Projecto de Lei deu origem à Lei 6/84, de 11 de Maio.
VII Legislatura (1997, 20 de Fevereiro)
3. Projecto de Lei do PCP 177/VII
Rejeitado, em votação nominal, na generalidade, 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.

Projecto de Lei 235/VII, subscrito por Strecht Monteiro (PS) e outros
Aprovado, em votação nominal, na generalidade, 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.
Este Projecto de Lei, tendo sido aprovado em 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.

Projecto de Lei do PS 236/VII
Rejeitado por um voto, em votação nominal, na generalidade, 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; 3 Votos de abstenção, 1 do PSD,
2 do PS.

VII Legislatura (1998, 4 de Fevereiro)
4. Projecto de Lei do PCP 417/VII
Rejeitado, em votação nominal, na generalidade, com: 107 Votos favoráveis, 13 do PCP, 2 do PEV, 89 do PS, 3 do PSD; 110
Votos contra, 86 do PSD, 14 do CDS-PP, 10 do PS; 9 Votos de abstenção, 9 do PS

Projecto de Lei do PS 451/VII
Aprovado, em votação nominal, só na generalidade, 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.

DEPUTADO OCTÁVIO TEIXEIRA 20 DE FEVEREIRO DE 1997
Fonte: PCP: http://www.pcp.pt/actpol/temas/ivg/aborto3.html

O PCP trouxe hoje à Assembleia uma questão real e difícil da situação das mulheres em Portugal.
Uma questão social, de saúde pública e de política criminal. Pela nossa parte, quisemos e
empenhámo-nos num debate sério, ponderado e profundamente virado para a realidade nacional, e
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não um debate extremado, cego e demagógico. Como sempre o fizemos e hoje mesmo
abundantemente o repetimos, para nós, para o PCP, a permissão do aborto em determinadas
circunstâncias não se substitui à necessidade de a nossa sociedade promover as condições
económicas e sociais que permitam à mulher criar e educar os filhos que deseja, nem se sobrepõe ou
substitui ao planeamento familiar e à educação sexual. É para nós inequívoco que a interrupção
voluntária da gravidez não é, nem pode ser usada como, um meio contraceptivo. É sempre um último
recurso, um facto penoso, difícil e traumatizante para a mulher.
Com a apresentação do nosso projecto de lei e a utilização de um direito regimental para impor a sua
discussão e votação, o PCP quis e quer combater o flagelo social do aborto clandestino. Combate
esse que se não faz pela via da dissimulação, como a que nos é oferecida pelos que agora se agarram
à invocação do planeamento familiar para impedir a despenalização do aborto, quando antes
difamaram a legislação nessa matéria, e que pouco ou nada fizeram e fazem para que se concretize
plenamente esse direito no nosso País, nomeadamente nas zonas do interior e junto das camadas
populacionais mais desprotegidas. Do mesmo modo que esse combate necessário não se faz com a
consagração da sentença de que "desde que seja proibido, podem fazer-se abortos". Opinião em cuja
defesa incorrem, ao fim e ao cabo, aqueles que se opõem à exclusão da ilicitude do aborto, mas não
exigem paralelamente a maior eficácia da aplicação da lei no sentido de sujeitar a prisão os muitos
milhares de mulheres que recorrem ao aborto. Quer as mulheres sem condições económicas que são
empurradas para o aborto clandestino realizado sem quaisquer condições de segurança, quer as
mulheres da média e alta burguesias que o realizam em qualquer boa clínica - no País ou no
estrangeiro. Aliás, durante todo o debate fizemos uma pergunta aos opositores ao projecto de Lei do
PCP: querem os Senhores Deputados que essas mulheres sejam presas? Sintomaticamente nenhum
desses deputados respondeu à nossa pergunta! Nem se combate esse flagelo social com uma
oposição à despenalização do aborto por razões filosóficas ou religiosas, mas que simultaneamente
desemboca na manutenção do drama do aborto clandestino. Porque o aborto clandestino existe.
Apesar de a lei o proibir. Muitas mulheres morrem ou sofrem graves lesões físicas e psíquicas para
toda a vida, em consequência das condições em que o fazem.
Senhores Deputados, fazemos um esforço sincero para compreender que razões de ordem filosófica
ou religiosa possam criar problemas de opção e decisão a Deputados que são chamados a votar esta
lei. Mas o nosso apelo vai no sentido de que ponderem que o seu voto favorável, em boa verdade, não
representará nenhuma denegação dos valores em que acreditam. Porque a questão que hoje está em
debate não é ser-se a favor ou contra o aborto, condenar ou não o aborto. O aborto é sentido por
todos, e principalmente pela mulher que a ele recorre, como um último recurso, um mal a prevenir e
evitar. A questão sobre que hoje verdadeiramente os Deputados se têm de pronunciar, todos nós, é se
o aborto deve continuar a ser feito clandestinamente como hoje sucede, ou se deve passar a ser feito
em serviços de saúde, em condições que salvaguardem a vida, a saúde e a dignidade da mulher. O
aborto pode ser um problema de consciência para a mulher que decide abortar ou para o médico que
é chamado a intervir. Mas o que está em causa para o Deputado, enquanto legislador, não é de índole
moral ou ética. O que o legislador tem o dever de decidir é se, dentro de certo prazo de gestação, a
mulher que em sua própria consciência não pode continuar a gravidez deve ser punível à face da lei e
ser obrigada a recorrer ao aborto clandestino; ou se se lhe deve legalmente dar a possibilidade de
conscientemente interromper a gravidez em condições de saúde e segurança, sem sujeição a punição
criminal. Aprovar uma lei de despenalização do aborto, senhores Deputados, não significa uma
obrigação a seguir por quem sobre o aborto tenha um entendimento diferente, já que as consciências
e convicções individuais podem e devem seguir as suas próprias orientações. Inversamente, nas
questões de consciência individual, o que o legislador não pode nem deve permitir é que a lei imponha
a todos os cidadãos as convicções e regras de comportamento sufragadas apenas por uma parte da
sociedade, assim violando e restringindo objectiva e ilegitimamente a consciência dos que têm outras
e diferentes regras e convicções, igualmente legítimas e respeitáveis.
Esperamos que votem com a consciência clara e assumida de que o projecto de lei do PCP (tal como
o subscrito por mais de cinco dezenas de Deputados do PS) não propõe aos Deputados que obriguem
quem quer que seja a fazer um aborto. O que propõe é que os Deputados, pelo seu voto, assegurem
que cada uma das mulheres portuguesas, nas primeiras doze semanas de gestação, possa escolher
livre e conscientemente do recurso à interrupção da gravidez. E que, se assim o decidir como resposta
às suas angústias, o possa fazer em condições de segurança e dignidade, independentemente da sua
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 condição económica e social. É isso, e apenas isso, que o projecto de lei do PCP propõe e que os
Deputados têm de decidir. É isso, e apenas isso, que uma lei da República deve garantir. São essa
responsabilidade política e essa solidariedade social que são devidas pelos Deputados da República
às mulheres portuguesas.

INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ: PROJECTO DE
LEI Nº 1 /X, 16 de Março de 2005 – ACTUAL PROPOSTA
Fonte: PCP: http://www.pcp.pt/actpol/temas/ivg/aborto3.html

I – Introdução
Desde 1982 que o PCP tem vindo a lutar, na Assembleia da República e fora dela, pela
despenalização da interrupção voluntária da gravidez e pelo consequente fim do grave problema de
saúde pública que constitui o aborto clandestino.
A Assembleia da República chegou em 1998 a aprovar na generalidade um projecto de lei de
despenalização, cujo processo legislativo viria a ser interrompido pela convocação de um referendo
sobre a matéria, acordado da noite para o dia entre os líderes de então do PS e do PSD.
Por isso rejeitamos a ideia de que por “escrúpulo democrático” seria necessária a realização de um
novo referendo antes de qualquer alteração da lei penal nesta matéria. Escrúpulo democrático foi na
verdade o que faltou quando, após a referida aprovação na generalidade de uma iniciativa de
despenalização, dois partidos – PS e PSD – acordaram a realização de um referendo enxertado num
processo legislativo em curso, em total desrespeito pelo papel da Assembleia da República no
exercício do poder legislativo.
O referendo de 1998, nunca sequer teve valor vinculativo, visto que votaram apenas 31,9% dos
eleitores. Mesmo que tivesse tido mais de 50% de votantes o seu efeito vinculativo já teria há muito
terminado, tendo em conta que passaram quase oito anos desde a sua realização e que estamos a
entrar na terceira legislatura posterior àquela em que a consulta popular se efectuou. Não obstante o
referendo de 1998 tem sido sucessivamente invocado para tentar negar a plena legitimidade jurídica e
também política da Assembleia da República para legislar sobre a matéria.
Em Março de 2004 a Assembleia da República, em debate agendado pelo PCP, discutiu mais uma
vez esta questão. Nesse debate, em que se votaram em primeiro lugar iniciativas de despenalização e
depois iniciativas de convocação de referendo, ficou aliás expressa uma ampla convergência dos
partidos então na oposição sobre esta matéria. O debate e a votação foi essencial para desmascarar
a hipocrisia dos partidos da direita, com o PSD preso de um acordo pós-eleitoral com o CDS-PP em
que se garantia a não aprovação de qualquer iniciativa, mas também para confirmar a total
legitimidade da Assembleia da República para proceder à alteração legislativa em causa.
Despenalizar a Interrupção Voluntária da Gravidez na Assembleia da República sem referendo prévio,
não significa pois fugir à consulta popular, especialmente num momento em que a ampla maioria
parlamentar de forças que afirmam defender a alteração da lei penal, lhe atribui particular legitimidade
nesta matéria.
Despenalizar a Interrupção Voluntária da Gravidez é a única forma de pôr fim às sucessivas
investigações, devassas, humilhações, julgamentos e condenações de mulheres que nos últimos anos
se repetiram em vários processos judiciais em Portugal.
Despenalizar a Interrupção Voluntária da Gravidez é a única forma de combater o flagelo do aborto
clandestino, atingindo mulheres portuguesas, sendo um grave problema de saúde pública.
Despenalizar a interrupção Voluntária da Gravidez significa alterar uma legislação penal que não tem
eficácia no combate ao aborto. Apenas o torna clandestino, desprotegido e perigoso para a saúde
física e psíquica e por vezes para a própria vida das mulheres.
Quando em 1982, o PCP tomou a iniciativa do primeiro debate sobre o aborto estimavam-se em 100
mil abortos clandestinos por ano. Actualmente esse número situa-se, entre os 20 a 40 mil abortos.
Estes números evidenciam que as mulheres nos últimos 30 anos têm vindo a utilizar formas seguras
para prevenir gravidezes indesejadas. Estas novas possibilidades foram abertas com o 25 de Abril e
com a institucionalização das consultas de planeamento familiar a partir dos centros de saúde,
informação e acesso à contracepção, utilizando crescentemente formas seguras de planeamento
familiar e de garantir uma vivência sexual saudável.
A consolidação de um caminho que generalize a educação sexual nas escolas, que amplie as
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consultas de planeamento familiar e a acessibilidade à contracepção é uma aposta decisiva e
indispensável, sendo necessário dar uma especial atenção às camadas mais jovens.
Mas, os números continuam a demonstrar que não existem métodos de controle da fertilidade 100%
seguros, podendo ocorrer falhas e gravidezes não desejadas. E em muitas destas situações as
mulheres decidem recorrer ao aborto em Portugal ou no estrangeiro. E muitas continuam a chegar aos
hospitais com sequelas de aborto clandestino.
Assumimos sem hesitação nem ambiguidade a defesa da despenalização da Interrupção Voluntária
da Gravidez até às 12 semanas e não qualquer outra solução que assente na ideia da culpabilização
das mulheres pelo recurso ao aborto, mesmo que com penalização mitigada.
Em trinta anos de democracia, várias oportunidades foram perdidas no encarar desta dura realidade.
Portugal não pode continuar a situar-se entre os países que negam à mulher a liberdade de decidir em
matéria de direitos sexuais e reprodutivos, componente fundamental do direito à igualdade
O PCP bate-se pela alteração de uma legislação que maltrata as mulheres que recorrem ao aborto,
tratando-as como criminosas e pela aprovação de uma lei penal tolerante, que respeite a capacidade
de decisão das mulheres e que se integre na defesa dos seus direitos sexuais e reprodutivos.
A despenalização da Interrupção Voluntária da Gravidez não pode esperar e é agora possível. E
sobretudo é agora possível.

II – Síntese do Projecto de Lei
O projecto de lei que apresentamos corresponde no essencial aos Projectos apresentados na anterior
legislatura.
Propomos:
- A exclusão da ilicitude da interrupção voluntária da gravidez quando realizada nas primeiras 12
semanas a pedido da mulher para garantir o direito à maternidade consciente e responsável.
- Nos casos de mãe toxicodependente o alargamento do período atrás referido para as 16 semanas;
- A especificação de que, havendo risco de o nascituro vir a ser afectado pelo síndroma de
imunodeficiência adquirida, o aborto (eugénico) poderá ser feito até às 24 semanas (situação que já
está compreendida na actual lei, mas que convirá explicitar dadas algumas resistências ainda
existentes relativamente à aplicação da lei);
- O alargamento de 12 para 16 semanas do prazo dentro do qual a Interrupção Voluntária da Gravidez
pode ser praticada sem punição, nos casos em que a mesma se mostre indicada para evitar perigo de
morte ou de grave lesão para o corpo ou saúde física ou psíquica da mulher grávida. Na verdade, a
vida demonstrou, nomeadamente nas doentes submetidas a tratamentos antidepressivos, a
necessidade de alargamento do prazo;
- O alargamento para 24 semanas no caso de vítimas de crimes contra a liberdade e a
autodeterminação sexual quando menores de 16 anos ou incapazes por anomalia psíquica;
- A obrigação de organização dos serviços hospitalares, nomeadamente dos distritais, por forma a que
respondam às solicitações de prática da Interrupção Voluntária da Gravidez;
- A impossibilidade de obstruir o recurso à Interrupção Voluntária da Gravidez através da previsão da
obrigação de encaminhar a mulher grávida para outro médico não objector de consciência ou para
outro estabelecimento hospitalar que disponha das condições necessárias à prática da Interrupção
Voluntária da Gravidez;
- A despenalização da conduta da mulher que consinta na Interrupção Voluntária da Gravidez fora dos
prazos e das condições estabelecidas na lei;
- Garantia de acesso a consultas de planeamento familiar.
Com o presente projecto de lei pretende o PCP que se institua um regime legal mais adequado do que
o vigente, nomeadamente tendo em atenção os conhecimentos da medicina, o qual tem de ser
acompanhado por políticas que garantam a realização pessoal dos cidadãos e que protejam a
maternidade e a paternidade.
Assim, os Deputados abaixo assinados do Grupo Parlamentar do PCP apresentam o seguinte
Projecto de Lei:

Artigo 1.º (Interrupção da gravidez não punível)
O artigo 142.º do Código Penal passa a ter a seguinte redacção:
1 - Não é punível a interrupção da gravidez efectuada por médico, ou sob a sua direcção, em
estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente reconhecido, quando realizada nas primeiras 12
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semanas de gravidez a pedido da mulher para preservação do direito à maternidade consciente e
responsável.
2 - De igual modo, não é punível a interrupção da gravidez efectuada por médico ou sob a sua
direcção, em estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente reconhecido, com o consentimento da
mulher quando, segundo o estado dos conhecimentos e da experiência da medicina:
a) (actual alínea a) do n.º 1 do artigo 142.º);
b) Se mostrar indicada para evitar perigo de morte ou de grave e irreversível lesão para o corpo ou
para a saúde física e psíquica da mulher e for realizada nas primeiras 16 semanas de gravidez;
c) (actual alínea c) do n.º 1 do artigo 142.º, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 90/97, de 30
de Julho);
d) Houver seguros motivos que indiciem risco de que o nascituro venha a sofrer, de forma incurável,
de HIV (síndroma de imunodeficiência adquirida) e for realizada nas primeiras 24 semanas de
gravidez, comprovadas nos termos referidos na alínea anterior;
e) (actual alínea d) do n.º 1 do artigo 142.º, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 90/97, de 30
de Julho);
f) Nos casos referidos na alínea anterior, sendo a vítima menor de 16 anos ou incapaz por anomalia
psíquica se a interrupção da gravidez for realizada nas primeiras 24 semanas comprovadas nos
termos referidos na alínea c).
3 - Sempre que se trate de grávida toxicodependente não é punível a interrupção da gravidez
efectuada a seu pedido nas condições referidas no n.º 1 durante as primeiras 16 semanas de
gravidez.
4 - A verificação das circunstâncias que tornam não punível a interrupção da gravidez, referidas no nº
2, é certificada em atestado de médico, escrito e assinado antes da intervenção, por médico diferente
daquele por quem, ou sob cuja direcção, a interrupção é realizada.
5 - Actual n.º 3 e Actual n.º 4.

Artigo 2.º (Despenalização da conduta da mulher grávida)
O artigo 140.º do Código Penal passa a ter a seguinte redacção:
Artigo 140.º (Interrupção da gravidez)
1 - Actual n.º 1.
2 - Actual n.º 2.
3 - Eliminado.

Artigo 3.º (Garantias de prática da Interrupção Voluntária da Gravidez nos termos da presente
lei)
1 - Os estabelecimentos públicos de saúde, nomeadamente a nível distrital, serão organizados por
forma a dispor dos serviços necessários à prática da interrupção voluntária da gravidez, de acordo
com o previsto na presente lei, sem prejuízo do direito à objecção de consciência dos médicos e
demais profissionais de saúde.
2 - A objecção de consciência deverá ser declarada na altura em que for solicitada a interrupção da
gravidez, e terá de constar de documento então assinado pelo objector, sendo tal objecção
imediatamente comunicada à mulher ou a quem, no seu lugar, pode prestar o consentimento.
3 - A comunicação referida no número anterior deve ser acompanhada de informação sobre o
profissional que não seja objector de consciência.
4 - Sempre que um estabelecimento público de saúde não disponha de condições para a prática de
interrupção voluntária da gravidez, as solicitações de intervenção ali apresentadas serão
imediatamente encaminhadas por aquele serviço ao estabelecimento de saúde mais próximo onde
seja praticada a interrupção voluntária da gravidez, por forma a que esta seja efectuada nas
condições e prazos previstos na presente lei.

Artigo 4.º (Planeamento familiar)
A instituição onde se tiver efectuado a interrupção voluntária da gravidez providenciará para que a
mulher, no prazo máximo de sete dias, tenha acesso a consulta de planeamento familiar.

Artigo 5.º (Entrada em vigor)
A presente lei entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação.
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SIMULAÇÃO DA MESA REDONDA NA TELEVISÃO

PROJECTO DE LEI DA JUVENTUDE SOCIALISTA SOBRE IVG
PROJECTO DE LEI N.º .../IX

“Sobre a Exclusão da Ilicitude de casos de Interrupção Voluntária de
Gravidez”

FONTE: http://www.juventudesocialista.org/section.tech?id=60
Exposição de Motivos
"Por decisão do PR, sob proposta da AR (Resolução n.o 16/98, DAR I-
A, de 31-3) e após  fiscalização preventiva obrigatória da
constitucionalidade e da legalidade da proposta de  referendo, os
cidadão eleitores recenseados no território nacional foram chamados a
 pronunciar-se sobre a pergunta seguinte: "Concorda com a despenalização da interrupção  voluntária
da gravidez, se realizada, por opção da mulher, nas primeiras dez semanas, em  estabelecimento de
saúde legalmente autorizado?" Pergunta que foi
respondida de forma  negativa pela maioria dos cidadãos eleitores, mas sem eficácia vinculativa, uma
vez que o  número de votantes não foi superior a metade dos eleitores inscritos no recenseamento. A
AR  optou por não prosseguir os trabalhos legislativos, muito embora não tivesse o dever de não agir.
A 28 de Junho de 2002, celebraram-se 4 anos sobre o referendo da discriminalização da Interrupção
Voluntária da Gravidez. Uns remetem a responsabilidade do resultado do referendo  para a vontade
dos portugueses que vencesse o não; outros para a indisponibilidade dos  portugueses em
pronunciarem-se sobre questões que deveria ter sido o parlamento a decidir.  Certo é que durante
estes 4 anos o drama pessoal e social do aborto manteve-se, foi  liberalizado da pior maneira, sem
prazos, sem regras, sem segurança, numa sórdida rede  clandestina onde invariavelmente as
mulheres de menores recursos são as principais vitimas.
Apesar dos esforços feitos em distintos momentos históricos no sentido da adopção de medidas  que
contribuam para a eliminação do flagelo do aborto clandestino, o problema subsiste como  grave
questão de saúde pública e Portugal distingue-se no quadro europeu por a sua ordem  jurídica
consagrar uma limitada despenalização da interrupção voluntária da gravidez. O direito  comparado
dos Estados-membros da União Europeia situa a legislação portuguesa entre as  menos
abrangentes, quer no referente aos motivos, quer em relação aos prazos para a IVG. Mesmo quando
referimos casos anteriromente comparáveis ao da ordem juridica e cultural  nacionais como o da
Suiça e da Irlanda vemo-nos agora a braços com um considerável avanço neste campo por parte
destes países e uma total imutabilidade no que se refere ao caso  português.
Em homenagem a todas as mulheres que sofreram na pele este flagelo e que durante quatro anos se
viram inibidas de qualquer protecção, a Juventude Socialista entrega este projecto de  lei que visa a
discriminalização da IVG, para que, de uma vez por todas, seja o Parlamento, por excelência, a
assumir as responsabilidades de garante do espaço democrático e de liberdade.
Hoje, tal como há 4 anos, atentos aos dados da vida comunitária contemporânea e ao sistema
jurídico-constitucional português, o legislador ordinário democraticamente legitimado é livre  para
decidir.
Mantêm-se integralmente válidas as mesmas razões do projecto lei n.o 451/VII. Destarte, o projecto
ora apresentado retoma as soluções propostas e largamente debatidas aquando do  debate daquele
projecto lei.
Assim, o projecto que os signatários agora submetem a apreciação da Assembleia da República
preconiza a despenalização da interrupção voluntária da gravidez em certos casos hoje não previstos,
para preservação da integridade moral, dignidade social e da maternidade consciente. Fixa-se em
dez semanas o prazo dentro do qual tal pode ocorrer, solução mais restritiva do que  a apresentada
em 1997, mas constante de outros ordenamentos jurídicos, assentes numa  valoração do estado dos
conhecimentos médicos a que muitos sectores sociais são sensíveis. Visou-se, de forma inequívoca e
transparente, alargar também por essa via o consenso que se  deseja estabelecer em torno de uma
futura lei.
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Não perdemos assim de vista o objectivo essencial a atingir: assegurar a despenalização de
situações de interrupção voluntária da gravidez a pedido da mulher e num prazo mínimo  adequado
em que seja facultado o indispensável aconselhamento e os cuidados de saúde  convenientes.
Nos termos regimentais e constitucionais aplicáveis os Deputados abaixo assinados apresentam o
seguinte PROJECTO DE LEI:

Artigo 1.º
(Alterações ao Código Penal)

O artigo 142° do Código Penal, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei 48/95, de 15/3 e
pela Lei n.o 90/97, de 30 de Julho, passa a ter a seguinte redacção:

Artigo 142°
Interrupção da gravidez não punível

1 - Não é punível a interrupção da gravidez efectuada por médico ou sob a sua direcção, em  estabelecimento
oficial ou oficialmente reconhecido com o consentimento da mulher grávida,  nas seguintes situações:
a) a pedido da mulher e após uma consulta num Centro de Acolhimento Familiar, nas  primeiras dez semanas de
gravidez, para preservação da sua integridade moral,  dignidade social ou maternidade consciente;
b)(actual alínea a);
c)caso se mostre indicada para evitar perigo de morte ou grave e duradoura lesão para o  corpo ou para a saúde
física ou psíquica, da mulher grávida, designadamente por  razões de natureza económica ou social, e for
realizada nas primeiras 16 semanas de  gravidez;
d)(actual alínea c);
e)(actual alínea d).

2- Nos casos das alíneas b) a e), a verificação das circunstâncias que tornam não punível a  interrupção da
gravidez é certificada através de atestado médico, escrito e assinado antes  da intervenção, por médico diferente
daquele por quem, ou sob cuja direcção, a interrupção  é realizada.

Artigo 2.º
É aditado um artigo 140°-A ao Código Penal, com a seguinte redacção:

Artigo 140°-A
Publicidade ilegal à interrupção voluntária da gravidez

Quem, por qualquer modo, fizer publicidade ilegal de produto, método ou serviço, próprio ou de  outrem, como
meio de incitar à interrupção voluntária da gravidez, será punido com pena de  prisão até 2 anos ou pena de
multa até 240 dias.

Artigo 3°
(Rede pública de aconselhamento familiar)

1 - Deve ser desenvolvida na rede pública de cuidados de saúde a valência de aconselhamento familiar, a qual
deve ser composta por, pelo menos, um Centro de Aconselhamento Familiar  (CAF) por distrito.
2 - Os CAF inserem-se na rede de cuidados primários de saúde, devendo a sua constituição e  organização
interna ser regulamentada pelo Governo.

Artigo 4°
(Funcionamento dos Centros de Aconselhamento Familiar)

1 - Os CAF devem ser de fácil acesso a todas as mulheres grávidas que pretendam realizar  uma interrupção
voluntária de gravidez ou que já a tenham praticado.
2 - As consultas realizadas nos CAF são gratuitas, confidenciais, realizadas sob anonimato,  caso seja essa a
vontade da mulher grávida.

Artigo 5°
(Competências)

Compete aos CAF o aconselhamento e apoio necessários à mulher grávida, com objectivo da  superação de
problemas relacionados com a gravidez, contribuindo para uma decisão  responsável e consciente, cabendo-
lhes, nomeadamente:
a)Informar e encaminhar a mulher grávida para os estabelecimentos onde se pratique a  interrupção involuntária
da gravidez, após o devido aconselhamento;
b)Informar a mulher grávida dos direitos consagrados na legislação laboral no que  respeita à maternidade, bem
como quanto aos direitos relativos a prestações médicosociais;
c)Aconselhar, informar e sensibilizar as mulheres acerca da forma mais adequada de organização do seu
planeamento familiar;
d) Suscitar, se necessário, a intervenção dos serviços sociais que operem no sector, analisando-se a
possibilidade de essa intervenção resolver os problemas de ordem  social decorrentes da maternidade.

2- Os CAF podem, no processo de consultas e desde que a mulher grávida não se oponha, ouvir o outro
responsável da concepção.
Artigo 6° (Organização dos estabelecimentos de saúde) (…) | Artigo 7° (Dever de sigilo) | Artigo 8° (Regulamentação) |
Artigo 9° (Entrada em vigor
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SIMULAÇÃO DA MESA REDONDA
NA TELEVISÃO

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) (SOBRE A
INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ)
FONTE: PSD, Zita Seabra:
 http://83.240.139.20/gppsd/actividades_detalhe.asp?s=11593&ctd=2000&

Estamos novamente a discutir a legislação do aborto. Em Portugal passamos a
vida a discutir a legislação do aborto. Há mais de vinte anos que discutimos a
legislação da interrupção voluntária da gravidez, desde 1982. Depois de uma lei
aprovada neste Parlamento e de posteriores alterações a essa lei, igualmente
aqui aprovadas, a discussão continua das mais variadas formas. Com referendo,
com tentativas anuais de repetição de referendos, com debates, e até com barcos e muita, muita
agitação e propaganda.
Discute-se sempre, sempre como se o estivéssemos a fazer pela primeira vez, como se fosse um
assunto novo, mesmo revolucionário, que quebrasse um tabu, quebrado há mais de vinte anos. E o
aborto aparece como se fosse o primeiro e mais grave problema das mulheres portuguesas. Fala-se
como se não estivessem acessíveis os métodos contraceptivos, como se nestes 25 anos, nada
tivesse acontecido. Como se não houvesse métodos de planeamento familiar acessíveis e gratuitos,
como se não existissem métodos de dia anterior e do dia seguinte, do dia, como se as mulheres, os
casais, não tivessem a mínima informação e como se os centros de saúde, os hospitais, não fizessem
consultas de planeamento familiar. Como se não estivesse hoje banalizada toda a informação que
permite afirmar que o primeiro direito da criança é ser desejada pelos pais. Age-se como se nada se
tivesse passado e estivéssemos nos anos 60, com soixante-huitards convencidos que dizem coisas
modernas e revolucionárias ao transformar a interrupção voluntária da gravidez numa bandeira de
luta, num direito, e não num último recurso.
A ideia de referendo do aborto surge então com particular incidência quando o PS chega ao governo.
O que é particularmente chocante. Explico porque faço esta afirmação.
Portugal tem há 20 anos uma lei muito igual à lei francesa, de Simone Weil, sendo a nossa, mesmo,
um pouco mais permissiva, muito igual à lei espanhola (sei do que falo porque os espanhóis copiaram
a nossa), igual à lei italiana ou à lei belga.
Só que entre nós parece que a lei não existe e não está em vigor. Sendo neste momento o PS
governo, não posso deixar de me interrogar e de partilhar aqui esta dúvida: porque é que os governos
do PS, durante o consulado de António Guterres, ou neste momento que dispõe de maioria absoluta,
porque é que os governos do PS silenciosamente, em respeito pela delicadeza da questão, pelo
drama porque passam mulheres que em desespero se atiram para esse negócio sórdido do aborto
clandestino, pondo em perigo a sua vida e a sua saúde, não fazem cumprir a lei. Porque é que o
Ministro da Saúde socialista finge que não é nada com ele, e o governo no seu todo também. Porque
é que o Primeiro-Ministro finge que a lei não existe e agita a bandeira política do aborto como se fosse
moderno fazê-lo e como se não tivesse a responsabilidade do que se passa nos hospitais
portugueses. Porque é que em Portugal passamos a vida a fazer leis que não servem para nada, leis
que são letra morta, perante a incapacidade do seu cumprimento, passamos a vida a recomeçar tudo
de novo e a refazer as leis para continuarem a não ser cumpridas.
Assim é há 20 anos com a lei da despenalização da interrupção voluntária da gravidez. Ou usando as
palavras do Bloco de Esquerda, no preâmbulo do seu projecto de lei, falando da ida de mulheres
portuguesas a Espanha, se afirma que «a legislação espanhola tem algumas semelhanças com a
nossa mas onde há uma interpretação tolerante e aberta que permite efectivamente à mulher
proceder à interrupção voluntária da gravidez».
Perante esta realidade inquestionável, o PS, em vez de governar e de cumprir as leis da República, já
não digo de uma forma «tolerante e aberta», digo pura e simplesmente cumprir, o PS apresenta novo
projecto de referendo e nova proposta de lei.
No projecto de lei sobre a interrupção voluntária da gravidez subscrita pelo Partido Socialista, pode
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 ler-se no prefácio: «O projecto que os signatários agora submetem a apreciação da Assembleia da
República preconiza a despenalização da interrupção voluntária da gravidez em certos casos hoje não
previstos, para preservação da integridade moral, dignidade social e da maternidade consciente.» E
diz mais: «Fixa-se em dez semanas o prazo dentro do qual pode ocorrer, solução mais restritiva do
que a apresentada em 1997, mas constante de outros ordenamentos jurídicos, assentes numa
valoração do estado dos conhecimentos médicos a que muitos sectores sociais são sensíveis».
Não pode deixar de colocar-se a questão: Mais restritiva? Na verdade, a lei em vigor estabelece o
prazo de 12 semanas, a proposta do PS propõe 10. Parece efectivamente mais restritiva. Para quê
então mudar um quadro legislativo que não é eficaz para um quadro legislativo ainda mais restritivo?
Na oposição, o PS podia argumentar que o governo do PSD e do CDS não criavam condições nos
serviços de saúde, nos hospitais públicos, para responder a uma mulher que nesse prazo legal
procurasse os serviços de um hospital. Mas então para quê mudar a lei agora que são governo?
Sobretudo para quê mudar para uma solução mais restritiva? Que faz o Ministro da Saúde, que fez
até agora? O PS está menos interessado em resolver esse drama terrível, o caminho do aborto
clandestino que as mulheres fazem por vezes em desespero, face a situações extremas e dramáticas
que por vezes, sabe-se lá como e porquê, a vida faz as pessoas passarem.
Se a vontade política do PS fosse resolver estes dramas, estaria a equacioná-los com os serviços de
obstetrícia e ginecologia dos hospitais públicos, com os centros de saúde e, evidentemente, com os
hospitais e clínicas privadas. Mas não. O PS, que é governo e dispõe de legislação em vigor idêntica à
dos outros países europeus, prefere fazer «política». Ao fazê-lo, dá porém a triste imagem de que o
aborto é um método de contracepção, banalizando o que as mulheres não banalizam, porque, digam
o que disserem, é sempre um último recurso, é sempre culpabilizador, é sempre algo de insuportável
ter na memória a interrupção do curso normal de uma gravidez.
Queremos uma sociedade em que o aborto seja a bandeira, o símbolo da emancipação feminina, ou
uma sociedade de jovens e adultos conscientes da sua sexualidade, informados, responsáveis,
beneficiando do que a ciência permitiu trazer à vida dos cidadãos? Uma sociedade assente em
valores, em que se respeite a vida, se respeite a maternidade e a paternidade, como um momento
único na vida de um casal e um bem social que a sociedade deve proteger e acarinhar.
E o governo, no silêncio que os dramas merecem, devia, sim, procurar criar condições para
enquadrar, em meio hospitalar, esses casos extremos para que a vida atira as pessoas, por vezes.
Sem as julgar, sem as condenar, mas nunca banalizando, ou transformando o aborto num direito
social. Contra o aborto somos todos mas também temos que ter uma sociedade tolerante que, face a
um drama na vida de uma mulher, não a condene duplamente: aos bancos do tribunal e ao negócio
sórdido das parteiras de vão de escada.
Parece então um absoluto absurdo que o Partido Socialista venha dizer que o projecto de lei que
propõe é mais restritivo que a lei existente, porque no seu artigo 1.º fala em despenalizar o aborto «a
pedido da mulher e após uma consulta no centro de acolhimento familiar, nas primeiras dez semanas
de gravidez, para preservação da sua integridade moral, dignidade social e maternidade consciente».
E é este artigo que aparece na resolução de referendo que o PS coloca a votação. Mas no mesmo
projecto de lei do PS, no artigo 1.º c) propõe a interrupção voluntária da gravidez não punível até às
16 semanas, quatro meses! Cito o artigo: interrupção voluntária da gravidez não punível, «caso se
mostre indicada para evitar perigo de morte ou grave e duradoura lesão para o corpo ou a para a
saúde física ou psíquica da mulher grávida, designadamente por razões de natureza económico social
e for realizada nas primeiras 16 semanas de gravidez».
Quatro meses de gravidez é impensável. Aos quatro meses de gravidez a mãe sente os movimentos
do bebé, sabe se ele está acordado ou a dormir, os pais sabem através da ecografia se é menino ou
menina, levam para casa a imagem do seu futuro bebé. Quatro meses é um prazo inaceitável repito, e
muito mais se se invocarem razões de ordem económico-social e não o caso-limite de salvaguarda da
vida da mãe. Para lá da questão jurídica que se levanta com evidente discrepância entre a pergunta
proposta pelo PS a referendo e o respectivo projecto de lei que não pode deixar de ser interpretado
como um logro, uma desonestidade política. Quatro meses de gravidez é inaceitável, inconcebível.
Que médico e que serviço de saúde vai fazer um aborto numa mulher com 4 meses de gravidez por
razões de ordem económica ou social?
Vale a pena comparar com os prazos estabelecidos pelas leis de outros países europeus: Áustria: 3
meses de gravidez; Bélgica: 12 semanas; Bulgária: 12 semanas; Dinamarca: 12 semanas; Finlândia:
12 semanas; França: 12 semanas; Alemanha: 12 semanas; Grécia: 12 semanas; Islândia: 12
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semanas; Itália: 90 dias; Espanha: 12 semanas. Isto é: todos 3 meses. Apenas a Inglaterra e a
Holanda seguiram o caminho de considerarem o aborto legal até à viabilidade do feto. Como a
viabilidade da sobrevivência do bebé se verifica cada vez mais cedo, estando neste momento nos 5
meses de gravidez, e simultaneamente com as ecografias se vê o que só se imaginava, os ingleses,
incluindo os trabalhistas, discutem neste momento a redução do prazo.
O Partido Socialista propõe-nos, pois, uma lei que passa das actuais 12 semanas, para as dez no
referendo, mas na realidade para as 16, os quatro meses, no seu projecto.Não discuto - os juristas o
farão melhor que eu - a questão evidente da pergunta do referendo ter que estar de acordo com o
texto da lei. Sublinho, sim, a hipocrisia política de perguntar aos portugueses por 10 semanas (dois
meses e meio) no referendo, quando, simultaneamente, propõe que se legisle até às 16 semanas (4
meses na lei). Porque é que o PS não pergunta aos portugueses o verdadeiro conteúdo do seu
projecto de lei? Que lógica tem propor no referendo o prazo de 10 semanas e no projecto de lei que o
acompanha propor 16? Que se pode chamar a tamanha incongruência? Se ganhar o sim, o PS vai
mudar a actual lei para 10 semanas? Elimina a c)? Ou opta pelas 16? Ou mantém o piscar de olhos
aos prós e aos contra dizendo a uns leiam a a) e a outros, aos das manif’s, deixem passar, não façam
barulho que está lá a c)?
Infelizmente é assim a nossa vida política, parlamentar e governamental. Fazemos leis que não
passam do papel, o governo não sabe das leis do País e os ministros da saúde não conhecem as leis
que lhes dizem respeito e as polícias, as polícias têm um tal zelo nestes casos que não têm noutros
domínios.
É assim. E passam ao lado deste constante regressar ao mesmo, aos problemas que hoje afectam as
muitas mulheres que, contra tudo e contra todos, decidem, na solidão da sua vida, levar por diante
uma gravidez que não planearam e criar um filho que geraram. Que apoio têm realmente da
sociedade e das instituições públicas? Quem fala delas? E quem se manifesta por elas?
E quem fala dos casais que percorrem os serviços de saúde para tentar combater um problema de
infertilidade e gastam milhares de euros em medicamentos e em tratamentos? A Assembleia da
República tem de discutir seriamente o apoio a dar a estes casos, pois os medicamentos e os
tratamentos médicos prescritos são inacessíveis à imensa maioria dos jovens casais que deles
necessitam.
E como encaramos a vida das jovens mães repartidas entre o trabalho profissional e a sua função de
mães. A mulher é ainda fortemente penalizada por ser mãe e é evidente que o mundo laboral dá
prioridade ao emprego de homens e penaliza as mulheres em razão da maternidade.
Fala-se pouco e decide-se ainda menos as medidas necessárias para apoiar as mulheres maiores de
45 anos que caem no desemprego e nunca mais conseguem trabalho, ficando numa situação
desesperada porque, libertas da sua função junto dos filhos e chegando a uma fase da vida de maior
disponibilidade, lhes bate à porta o desemprego e nunca mais conseguem um posto de trabalho.

Transformou-se o aborto na questão central da vida das mulheres portuguesas, porque se
transformou o aborto numa questão política, numa linha divisória entre direita e esquerda, numa
espécie de atestado de modernidade em que alguma direita tem medo de ser considerada
conservadora e alguma esquerda, que já não pode demarcar-se pela defesa da colectivização dos
meios de produção, acentua então o seu revolucionarismo nas poucas bandeiras que lhe sobram.
E o PS, em lugar de atacar as causas que conduzem as mulheres portuguesas ao caminho triste do
aborto clandestino, o PS escolheu o caminho fácil e imediato, sem uma palavra ou gesto para as
mulheres que decidiram levar a termo, sabe-se lá com que sacrifícios, uma gravidez que não
desejaram. O PSD deu liberdade de voto aos seus deputados uma vez que se trata de diplomas que
têm muito a ver com o foro da consciência de cada um. Por mim, não hesito em afirmar que nunca
votarei favoravelmente um diploma que legalize o aborto aos 4 meses de gravidez por razões de
saúde físicas, psíquica ou económicas e sociais. Voto contra, por motivos de natureza ética, de
consciência e de respeito pelos valores civilizacionais que devem nortear uma sociedade livre,
democrática e com respeito pela vida humana. Leve-se a legislação vigente há vinte anos à prática,
legislação que diz respeito à legalização da interrupção voluntária da gravidez, do planeamento
familiar e da educação sexual, e deixem-se de hipocrisias políticas e de truques de prazos, porque o
tema é sério e as vítimas destas incúrias merecem mais respeito e um tratamento com maior
dignidade.



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                            S -IVAM: I – Investigação
                                                                                                                Sexualidade e Reprodução

654

Questionário e Grupo de Investigação 3.4 — Pró-vida ou pró-
escolha? Onde é que te colocas?

5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

QUESTIONÁRIO PRÓ-ESCOLHA OU PRÓ-VIDA?
ONDE TE COLOCAS?

Data de nascimento: ____/ ___________/ ____

Sexo:  Masculino  Feminino

Ano de escolaridade/ turma: ___________

O que significa ser “pró-vida” em relação ao aborto? O
que significa ser “pró-escolha”? Que posição está mais
próxima da tua própria visão sobre o aborto? Com que
força defendes essa posição?
O Questionário do Raciocínio sobre o Aborto
(Reasoning About Abortion Questionnaire) estabelece o
acordo com as linhas de argumentação pró-vida ou pró-
escolha sobre o aborto.
Para descobrires que posição está mais próxima da tua própria opinião, indica o teu nível de acordo ou
desacordo com cada um dos seguintes items colocando, no quadrado que antecede a afirmação, o número
que esteja o mais próximo possível dos teus sentimentos.

1= Concordo muito, 2= Concordo, 3= Sentimentos mistos ou confusos, 4= Discordo, 5= Discordo muito

____1 — O aborto é um assunto de escolha pessoal. ____12 — O aborto pode ser descrito como
acabar com uma vida injustificadamente.

____2 — O aborto é uma ameaça para a nossa sociedade. ____13 — A mulher deverá ter o direito de decidir
fazer um aborto baseada nas suas próprias
circunstâncias de vida.

____3 — A mulher deverá ter controlo sobre o que está a
acontecer no seu próprio corpo tendo a opção de escolher
o aborto.

____14 — Se uma mulher sente que ter uma
criança pode arruinar a sua vida, deverá
considerar um aborto.

____4 — Só Deus, não as pessoas, podem decidir se um
feto deverá viver.

____15 — O aborto pode destruir a santidade da
maternidade.

____5 — Mesmo que alguém acredite que pode haver
algumas excepções, o aborto é ainda basicamente errado.

____16 — Um feto que não nasceu é um ser
humano viável com direitos.

____6 — O aborto viola o nasciturno (embrião ou feto) no
seu direito fundamental como pessoa à vida.

____17 — Se a mulher sente que não pode cuidar
do bebé, ela deverá ser capaz de fazer um aborto.

____7 — A mulher deverá ser capaz de exercer os seus
direitos de auto-determinação através da escolha de ter
um aborto.

____18 — Um aborto é a destruição de uma vida
para conveniência de outra.

____8 — Impedir o aborto pode afastar o sentido de “si”
(self) da mulher e a sua autonomia.

____19 — Abortar é o mesmo que matar.

____9 — Impedir o aborto viola os direitos civis da mulher. ____20 — Mesmo que se acredite que algumas
vezes o aborto é imoral, é ainda basicamente uma
escolha da própria mulher.

____10 — O aborto é moralmente inaceitável e
injustificado.
____11 — No meu raciocínio, a noção de que um feto que
não nasceu pode ser uma vida humana não é um factor
decisivo ao considerar um aborto.

Individualmente

FONTE: Rathus, Nevid, Fichner, Rathus (1993). Human
Sexuality in a World of Diversity. London: Allyn and Bacon
(Adaptado de Parson, et al. (1990). Validation of a scale to
measure reasoning about abortion. Journal of Counseling
Psychology, 37)
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Entrevista e Grupo de Investigação 4.1 — Programas televisivos
sobre o comportamento sexual dos jovens, a contracepção na
adolescência e o aborto
5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

ENTREVISTA AOS PAIS
PROGRAMAS TELEVISIVOS COMPORTAMENTO SEXUAL DOS JOVENS, MÉTODOS

CONTRACEPTIVOS E ABORTO

Durante a entrevista aos pais sobre os
programas de televisão a que assistiram sobre o
comportamento sexual nos jovens, os métodos
contraceptivos e o aborto as tuas perguntas
poderão ser sobre:

1— Os assuntos da sexualidade que foram
tratados no programa;

 Comunicação dos adolescentes com
os pais;
 Comportamentos dos pares amorosos
nos espaços públicos como a escola, etc.;
 Intimidade sexual nos jovens;
 Primeira relação sexual;
 Métodos contraceptivos;
 Pílula de emergência;
 Aborto;
 Adopção como alternativa ao aborto;
 Educação sexual;
 Etc.

2 — Os profissionais que colaboraram;

3 — Quais foram as perguntas feitas pelo público;

4 — A sua opinião sobre o(s) programa(s);

5 — A sua opinião sobre o papel da televisão na educação sexual dos adultos e dos jovens;

6 — Outras questões.
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Questionário/ Entrevista 5 — O que pensa a comunidade sobre o
comportamento sexual dos jovens, a contracepção na adolescência
e o aborto
5. Sexualidade e Reprodução                                                                         Alunos/ Porta-voz do Grupo …

QUESTIONÁRIO/ ENTREVISTA

ALGUMAS QUESTÕES QUE PODERÃO SER INCLUÍDAS

Data de nascimento: ____/ ___________/ ____

Sexo:  Masculino  Feminino

Habilitação Académica: _______________________________________________

Grau de escolaridade: _______________________________________________

I — Conhecimentos, atitudes, valores e experiências pessoais da população em geral
1 — Qual é a opinião dos adolescentes, dos pais e dos avós sobre a intimidade sexual dos jovens e
as suas necessidades afectivo-sexuais? Quando consideram correcto ter a primeira relação sexual?
Porquê? (…) (ver act. 1.1, act. 1.2, act. 1.3, act.1.4, act. 1.5)

2 — Qual é a opinião dos adolescentes, dos pais e dos avós sobre a contracepção na adolescência?
Quais são os métodos contraceptivos mais adequados? Que cuidados deve haver na sua utilização?
Porque tem sido difícil para os jovens utilizarem os métodos contraceptivos?(ver act. 1.5, act. 1.6, act.
1.7, act. 1.8, act. 2.1, act. 2.2, act.2.3, act. 2.4, act. 2.5, act. 2,6, act. 2.7, act. 2.8, act. 2.9)

3 — Qual é a opinião dos adolescentes, dos pais e dos avós sobre o aborto e a legislação Portuguesa
sobre o aborto? Gostavam de contar algum caso de aborto ou de adopção como alternativa ao aborto
que conheçam?(…) (ver act. 3.1, act. 3.2, act. 3.3, act. 3.4)

8 — O que é que as pessoas de várias de idades e sexo gostavam de saber mais sobre os temas
focados?

II - Conhecimentos, atitudes, valores e experiências pessoais de pessoas específicas

1 — Adolescente que começou a namorar:
— Como reagiram os teus pais quando começaste a namorar? O que pensam sobre o teu

namorado(a)? Alguém te influenciou na escolha do(a) teu(tua) namorado(a)? Que tipo de intimidade
pensam que tens com ele(a)? Que tipo de preocupações tens relativamente ao teu namoro? Quais
são as tuas expectativas para o futuro? (…)

2 — A pessoas que já abortaram espontaneamente ou provocaram um aborto
— Quando decidiu pedir ajuda? Falou com o seu parceiro (a) sobre o que sentia? Essa

situação teve alguns aspectos positivos na vossa relação? E negativos? O que sentiu quando
percebeu que algo não estava bem? Acredita nos tratamentos? (…)

3 — Pessoas com orientação homossexual:
— Como reagiu a sua família quando suspeitou ou soube que era homossexual? E os seus

amigos? E os seus colegas de trabalho? Como se sente por ser homossexual? Gostaria de nos contar
qual foi a situação da sua vida mais negativa por ter esta orientação sexual? E a mais positiva? Que
conselhos dava para se trabalhar a homossexualidade nos programas de educação sexual?(…)
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4 — Médicos, enfermeiros, psicólogos, sexólogos ou pessoas afins:
         — Como é a consulta quando os adolescente ou os adultos o(a) procuram para iniciar a sua vida
sexual, para fazer planeamento familiar ou porque suspeitam que têm uma DST? Como apresentam a
sua situação? Costumam recorrer a seu serviço para adquirir a pílula ou o preservativo? À consulta,
geralmente vai o par ou só a rapariga/ rapaz? Gostavam de contar alguns episódios que
aconteceram? (…)
         — Alguma adolescente ou os adulta procuram a vossa ajuda para abortar? Porque razões a
adolescente e a mulher adulta desejam abortar? Quem as infuência geralmente? Como apresentam a
sua situação? Gostavam de contar alguns episódios que conhecem sobre pessoas que colocaram a
hipótese de fazer ou fizeram um aborto? (…)

5 — Farmacêuticos ou pessoas afins:
         — Os adolescente ou os adultos o(a) procuram o seu conselho para fazerem planeamento
familiar ou porque suspeitam que têm uma DST? Como apresentam a sua situação? Costumam
recorrer à sua farmácia para adquirir a pílula ou o preservativo? Geralmente vai o par ou só a
rapariga/ rapaz? Gostavam de contar alguns episódios que aconteceram? Qual é o preservativo/ pílula
mais comprado pelos jovens? Tem alguma ideia por que razão fazem essa escolha? Na sua opinião
qual seria o preservativo/ pílula ideal para os jovens? Porquê?(…)
         — Alguma adolescente ou os adulta procuram a vossa ajuda para abortar? Porque razões a
adolescente e a mulher adulta desejam abortar? Quem as infuência geralmente? Como apresentam a
sua situação? Gostavam de contar alguns episódios que conhecem sobre pessoas que colocaram a
hipótese de fazer ou fizeram um aborto? (…)

6 — Assistentes sociais ou pessoas afins:
— Alguma vez foi procurada por uma adolescente ou mulher adulta para dar um filho para adopção
como alternativa ao aborto? Porque acha que isso acontece?

7 — Polícia de Segurança Pública, advogados ou pessoas afins:
        — Qual é a Lei Portuguesa sobre o aborto? As pessoas apresentam queixa quando sabem que
houve um aborto clandestino? Porquê ou porque não? Poderiam contar algum facto verídico em que
viveram sobre essas situações?(…)
        — As pessoas apresentam queixa quando fazem um aborto clandestino e a vida da mulher ficou
em risco ou ela até morre? Porquê ou porque não? Poderiam contar algum facto verídico em que
viveram sobre essas situações?(…)

8 — (…)
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III — Visões / Objectivos a atingir 

Tempestade de Ideias 1 — Desenvolver visões

5. Sexualidade e Reprodução                                                                               Alunos/ Porta-voz do Grupo …

I — Síntese dos problemas reais encontrados

1 — Quais foram os problemas reais, do dia-a-dia, que fomos descobrindo, durante a investigação do
tema?

2 — Qual é o problema que deverá ser trabalhado?

3 — Porque é que esse problema é importante para nós?

4 — Quais são os efeitos (as suas consequências), para nós e para os outros, agora e no futuro?

5 — Porque é que esse problema existe?

II — Visões
1 — O que é que gostávamos que acontecesse para não surgir esse problema no futuro? (que
alternativas se podem imaginar)

2 — O que acontece nos outros países e culturas?

3 — O que é que gostávamos mais que acontecesse (que alternativas preferimos) e porquê?

Debate em subgrupo

Tempestade
de ideias em
“Post-it”

Tempestade de Ideias em“Post-it”
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IV — Acção e Mudança    

Grupo de Investigação e Assembleia de Turma/ Escola 1 — Realizar
Acções, Mudar e Promover a Mudança

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                 Aluno/ Porta-voz do Grupo …

2

Acção e Mudança

1 — Que mudanças dentro de nós próprios, na turma, na escola e na sociedade nos trarão para mais
perto das visões?

2 — O que é que teremos que fazer para que aconteçam essas mudanças? (planos de acção)

3 — Que barreiras/ dificuldades nos podem impedir de desenvolver essas acções?

4 — Que barreiras podem impedir as acções de resultarem em mudança e atingir as nossas visões?

5 — Que acção vamos iniciar e porquê?

6 — Como vamos planear a acção?

7 — Como vamos avaliar se essa acção originou mudanças?

Debate em subgrupo



N Ú C L E O

T E M Á T I C O

6

Prevenção de Doenças
Sexualmente Transmissíveis



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

661



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                                                               S -IVAM
                                                                                                                      Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis

662

 Núcleo temático 6: Doenças Sexualmente
Transmissíveis

Í N D I C E — Metodologia para o Aluno/ Grupo Líder

I— Ideias iniciais sobre o Tema / Problema
0 — Ideias iniciais sobre a epidemiologia e os meios de transmissão e prevenção das

doenças sexualmente transmissíveis _____________________________________
0.1 — Primeiras ideias sobre DSTs __________________________________________

0.2 — Inventário de Conhecimento sobre o VIH e a SIDA _________________________

II — Investigação
1 —  Meios de transmissão, prevenção, sintomas e tratamento das DSTs ____________
1.1 — Procurar soluções para as DSTs ______________________________________

1.2 — Reacção em cadeia perante uma DST __________________________________
1.3 — Quais são as DSTs? ________________________________________________

1.4 — Hepatites: Perigo de transmissão sexual? _______________________________
2— Prevenção da infecção pelo VIH _________________________________________

2.1 — Infecção pelo VIH nos adolescentes e jovens adultos ______________________
2.2 — Prevenção da infecção pelo VIH nos jovens em cartaz ou spot televisivo _______

2.3 — Qual é o teu risco de ficares infectado pelo VIH? __________________________
2.4 — Estás em risco? ____________________________________________________

2.5 — Como podes saber se estás infectado pelo VIH? __________________________
2.6 — Adiar ou não adiar as relações sexuais? _________________________________

2.7 — Sei ser assertivo? __________________________________________________
2.8 — Responder à persuasão dos outros _____________________________________

2.9 — Como responder aos argumentos contra o uso do preservativo _______________
2.10 — Como usar o preservativo ___________________________________________

2.11 — Não às relações sexuais não protegidas _______________________________
3 — Lidar com pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH e SIDA __________________

3.1 — Epidemiologia da infecção pelo VIH/ SIDA _______________________________
3.2 — Conviver com pessoas seropositivas e doentes com SIDA __________________

3.3 — Sistema de apoio a pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH _______________
3.4 — Como dar apoio a pessoas infectadas pelo VIH ___________________________

3.5 — Como manter a tua própria segurança __________________________________
4 — Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis nos meios de comunicação ___

4.1 — Programas televisivos sobre a prevenção de DSTs ________________________
4.2 — Análise comparativa entre vários países dos programas televisivos sobre a

prevenção de DSTs _________________________________________________
5 — O que pensa a comunidade sobre as DSTs ___________________________________

III — Visões / Objectivos a atingir
1 — Desenvolver visões ___________________________________________________

IV — Acção e Mudança
1 — Realizar acções, mudar e promover a mudança ____________________________
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Í N D I C E — Material para os Alunos/ Porta-voz do Grupo…

I— Ideias iniciais sobre o Tema / Problema
0 — Ideias iniciais sobre a epidemiologia e os meios de transmissão e prevenção das

doenças sexualmente transmissíveis
0.1 — Primeiras ideias sobre DSTs

Cartões 0.1 _________________________________________________
0.2 — Inventário de Conhecimento sobre o VIH e a SIDA

Questionário e grupo de investigação 0.2 __________________________

II — Investigação
1 — Meios de transmissão, prevenção, sintomas e tratamento das DSTs

1.1 — Procurar soluções para as DSTs
Cartões 1.1 _________________________________________________

1.2 — Reacção em cadeia perante uma DST
Estudo de caso 1.2 ___________________________________________

1.3 — Quais são as DSTs?
Consulta a sites e mesa redonda 1.3 _____________________________

1.4 — Hepatites: Perigo de transmissão sexual?
Cartões de orientação para uso da Internet 1.4 _____________________

2— Prevenção da infecção pelo VIH
2.1 — Infecção pelo VIH nos adolescentes e jovens adultos

Cartões de orientação para uso da Internet 2.1 _____________________
2.2 — Prevenção da infecção pelo VIH nos jovens em cartaz ou spot televisivo

Cartões de orientação para uso da Internet 2.2 _____________________
2.3 — Qual é o teu risco de ficares infectado pelo VIH?

Questionários e grupo de investigação 2.3_________________________
2.4 — Estás em risco?

Questionários e grupo de investigação 2.4 _________________________
2.5 — Como podes saber se estás infectado pelo VIH?

Estudos de caso e grupo de investigação 2.5 ______________________
2.6 — Adiar ou não adiar as relações sexuais?

Estudo de caso e grupo de investigação 2.6 _______________________
2.7 — Sei ser assertivo?

Estudos de caso e grupo de investigação 2.7 ______________________
2.8 — Responder à persuasão dos outros

Estudos de Caso e grupo de investigação 2.8 ______________________
2.9 — Como responder aos argumentos contra o uso do preservativo

Cartões 2.9 _________________________________________________
2.10 — Como usar o preservativo

Grupo de investigação 2.10 ____________________________________
2.11 — Não às relações sexuais não protegidas

Estudos de caso e grupo de investigação 2.11 _____________________
3 — Lidar com pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH e SIDA

3.1 — Epidemiologia da infecção pelo VIH/ SIDA
Cartões de orientação para o debate 3.1 __________________________

3.2 — Conviver com pessoas seropositivas e doentes com SIDA
Questionário e grupo de investigação 3.2 __________________________

3.3 — Sistema de apoio a pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH
Consulta a Fóruns e grupo de investigação 3.3 _____________________

3.4 — Como dar apoio a pessoas infectadas pelo VIH
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Transparência 3.4 ____________________________________________
História em Cadeia 3.4 ________________________________________

3.5 — Como manter a tua própria segurança
Grupo de investigação 3.5 _____________________________________

4 — Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis nos meios de comunicação
4.1 — Programas televisivos sobre a prevenção de DSTs

Entrevista e grupo de investigação 4.1 ____________________________
4.2 — Análise comparativa entre vários países dos programas televisivos sobre a

prevenção de DSTs
5 — O que pensa a comunidade sobre as DSTs

Questionário/ Entrevista 5 ______________________________________

III — Visões / Objectivos a atingir
1 — Desenvolver visões

Tempestade de Ideias 1 _______________________________________

IV — Acção e Mudança
1 — Realizar acções, mudar e promover a mudança

Grupo de Investigação e assembleia de turma/ escola 1 ______________
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I — Problemas/ Temas  

Actividade 0 — Ideias Iniciais sobre a epidemiologia, meios de
transmissão e prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis (DSTs)

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                    Aluno/ Grupo Líder…

Estas actividades iniciais do tema prevenção de doenças de transmissão sexual procuram
estimular os participantes a identificarem os seus conhecimentos, atitudes, valores e
comportamentos sobre a epidemiologia e os meios de transmissão e prevenção das
doenças de transmissão sexual (DSTs) para obter informação do grupo para planificar o
tema escolhido.

Actividade 0.1 — Primeiras ideias sobre DSTs

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                       Aluno/ Grupo Líder…

Tempestade de ideias: Identifica os teus conhecimentos, atitudes e valores, conhece os do grupo e participa
democraticamente.

1 — Organiza a turma por grupos. Distribui o primeiro cartão (cartão A) a cada grupo e pede ao porta-
voz para escrever todas as palavras que vêm à mente dos elementos do grupo  sobre a doença que lá
está escrita. Quando terminarem, distribui-lhes o segundo cartão (cartão B ) e pede para fazerem o
mesmo (cartões 0.1).

2 — Pede a cada grupo para comparar as palavras que escreveu nos cartões A e B e seleccionar as
que são diferentes e as que são comuns.

3 — Depois, pede aos porta-vozes para partilharem as ideias do seu grupo em turma e orienta uma
discussão para comparar o Sarampo e a SIDA em relação aos seguintes aspectos:

 Quais são as consequências de cada uma das doenças;
 Se são ou não doenças infecciosas e, caso sejam, qual é o meio de infecção;
 Quais são as atitudes que os outros têm para cada um desses doentes;
 Qual é o tratamento para cada uma das doenças.

Algumas ideias que poderão surgir no debate ao comparar o Sarampo com a SIDA (cartões A e B)
estão expostas no quadro seguinte. No entanto, o objectivo é aceitar todas as ideias, pois na fase de
investigação elas serão trabalhadas.
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SARAMPO SIDA (SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA)

É uma doença viral e infecto-contagiosa
Causada por um vírus chamado vírus do
sarampo, pertencente ao género Morbilivírus,
família Paramyxoviridae. O vírus instala-se na
mucosa do nariz para se reproduzir e depois ir
para a corrente sanguínea.

Transmissão do vírus do sarampo
O contágio acontece através de secreções
respiratórias dos indivíduos infectados. Os
indivíduos expostos podem adquirir as
infecções através de gotículas veiculadas pela
tosse ou espirro, por via aérea, podendo as
partículas virais permanecerem por tempo
relativamente longo no meio ambiente.
A transmissão inicia-se antes do aparecimento
da doença e perdura até o 4º dia após o
aparecimento da erupção. Antes da existência
da vacina, o sarampo era considerado uma
doença incurável. O período de incubação,
geralmente, é de 8 a 12 dias.

Sintomas
A indisposição que antecede a doença têm
duração de 3 a 5 dias e caracterizam-se por:
febre alta, mal estar, tosse e falta de apetite.
Nesse período podem ser observadas na face
interna das bochechas as manchas brancas
(Koplik) que são características da doença. As
pintas na pele (exantema maculopapular)
iniciam-se na região retro-auricular e
espalham-se para a face, pescoço, membros
superiores, tronco e membros inferiores. A
febre persiste com o aparecimento do
exantema. No 3º dia, o exantema tende a
esmaecer, apresentando descamação fina
com desaparecimento da febre, sendo a sua
persistência sugestiva de complicação. A
presença de gânglios é uma manifestação
comum do sarampo na região do pescoço e
nuca.

Tratamento
Não existe tratamento específico mas requer
cuidados especiais, tais como: repouso; dieta
líquida ou branda, conforme a criança aceite;
utilizar antitérmicos e analgésicos quando
houver febre elevada e/ou cefaleia; dar muitos
líquidos; limpar as pálpebras com água morna
para remoção de crostas ou secreções; e
tratar com antibióticos as complicações
b a c t e r i a n a s  ( o t i t e s ,  p n e u m o n i a ,
laringotraqueobronquite).

Prevenção
A vacina anti-sarampo é altamente eficaz. É
aplicada em duas doses, sendo a primeira aos
9 meses e a segunda aos 15 meses.

É uma doença viral e infecto-contagiosa mortal
Causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) que
ataca o sistema imunitário do nosso organismo, destruindo a
nossa capacidade de defesa em relação a muitas doenças. O
doente infectado pelo VIH fica progressivamente débil, frágil e
pode contrair várias doenças que o podem levar à morte.
Como essas doenças normalmente não atacam as pessoas
com um sistema imunitário que funcione bem, são designadas
por "doenças oportunistas".

Transmissão do VIH
As formas de transmissão são conhecidas e, por isso, podem
e devem ser evitadas: sangue, secreções sexuais e da mãe
infectada para o filho.
A fase aguda da infecção com VIH ocorre uma a quatro
semanas após o momento do contágio.

Sintomas
Na fase aguda algumas pessoas apresentam sintomas
semelhantes aos de uma gripe como febre, suores, dores de
cabeça, de estômago, nos músculos e nas articulações,
fadiga, dificuldades em engolir, gânglios linfáticos inchados e
um leve prurido. Calcula-se que pelo menos 50 por cento dos
infectados tenham estes sintomas. Algumas pessoas também
perdem peso e outras, ocasionalmente, podem perder a
mobilidade dos braços e pernas, mas recuperam-na passado
pouco tempo. A fase aguda da infecção com VIH dura entre
uma a três semanas. Todos recuperam desta fase, em
resposta da reacção do sistema imunológico, os sintomas
desaparecem e observa-se um decréscimo da carga vírica. Os
seropositivos vivem, depois da fase aguda, um período em que
não apresentam sintomas, embora o vírus esteja a multiplicar-
se no seu organismo o que pode prolongar-se por diversos
anos. É neste período que se encontram, actualmente, 70 a 80
por cento dos infectados em todo o mundo.

Tratamento
Não foi ainda encontrada uma cura, ou seja, um modo eficaz
de eliminar totalmente o VIH. Os tratamentos existentes,
compostos, normalmente, por mais do que um medicamento,
reduzem a carga vírica e atrasam os danos que o vírus pode
provocar no sistema imunológico. Os medicamentos anti-
retrovíricos podem ser administrados em qualquer fase da
infecção, seja no período sem sintomas, seja mesmo quando o
doente já entrou na fase de SIDA. O principal objectivo do
tratamento é reduzir a quantidade de vírus até um ponto em
que se torna quase imperceptível (20 a 50 por mililitro de
sangue).

Prevenção
Usar sempre preservativo nas relações sexuais, não partilhar
agulhas, seringas, material usado na preparação de drogas
injectáveis e objectos cortantes (agulhas de acupunctura,
instrumentos para fazer tatuagens e piercings, de cabeleireiro,
manicura) e é preciso ter atenção à utilização de objectos que
estiveram em contacto com sémen, fluidos vaginais e sangue
infectados.

4 — Pede aos grupos para preencherem o cartão C (cartões 0.1). Quando terminarem, faz uma
síntese de todas as DSTs enumeradas.

5 — Ainda em turma, organiza uma síntese dos resultados desta actividade para divulgar online,
através do Fórum Alunos, Diário dos Observadores.
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Actividade 0.2 — Conhecimento inicial sobre o VIH e a SIDA

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                       Aluno/ Grupo Líder…

Questionário e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores iniciais sobre o tema, desenvolve o
pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1 — Pede aos colegas para realizarem o questionário sobre a infecção pelo VIH e a SIDA individual
e anonimamente (Questionário e Grupo de Investigação 0.2).

2 — Divide a turma em quatro grupos e distribui o mesmo número de questionários por cada grupo.

3 — Discute com os teus colegas a importância de dividir os questionários por sexo e reúne os
resultados por item e sexo. Nesse sentido pode ser desenvolvido um quadro resumo.

4 — Coloca no quadro, as contagens obtidas por cada grupo para reunir os resultados da turma e
pede aos teus colegas para elaborarem gráficos com os resultados da turma e os analisarem.

5 — Começa um debate entre grupos para levar os teus colegas a identificarem correctamente as
respostas verdadeiras, que são as seguintes: 2, 3, 10, 12, 13, 17, 19, 25, 26,28, 29, 32, 33, 34, 35,
37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63.

6 — Encoraja uma chuva de ideias, para conhecer que tipo de sugestões davam os teus colegas
para melhorar este questionário se o quisessem aplicar aos pais, aos colegas ou a outras pessoas.

7 — Elabora, em turma, uma síntese final desta actividade para publicar online.

Debate em subgrupoIndividualmente
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II — Investigação 

Actividade 1 — Meios de transmissão, prevenção, sintomas e
tratamento de DSTs

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                    Aluno/ Grupo Líder…

As primeiras vítimas e mais frequentes das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) são os
adolescentes e os adultos jovens (mais de dois terços destas doenças acontecem em pessoas com
menos de 25 anos). Este aumento está fundamentalmente relacionado com as dinâmicas sociais e as
características das doenças sexualmente transmissíveis.
Em primeiro lugar, nas últimas décadas, as pessoas sexualmente activas têm maior probabilidade de
terem múltiplos parceiros sexuais durante as suas vidas, pois os jovens têm-se tornado sexualmente
activos cada vez mais cedo, embora se casem mais tarde, e o divórcio tornou-se mais frequente.
Em segundo lugar, a maior parte das pessoas infectadas com DSTs não apresenta sinais ou sintomas
da doença e transmitem-na aos outros sem se aperceberem. Esta característica assintomática das
infecções, leva a que as pessoas também não procurem tratamento até que comecem a surgir
complicações sérias. Na mulher, onde estas complicações tendem a ser mais graves e mais
frequentes, as infecções podem atingir o útero e a trompa do Falópio provocando a doença
inflamatória pélvica, que é a principal causa tanto da infertilidade como da gravidez ectópica, e estão
associadas ao cancro cervical. As DSTs podem ser transmitidas pela mãe aos filhos antes, durante, ou
imediatamente após o parto. Algumas destas infecções do recém-nascido podem ser tratadas
facilmente, mas outras podem levar o bebé a mostrar-se permanentemente disponível a contrair a
doença ou até a morrer.
Em terceiro lugar, muitas DSTs quando não são diagnosticadas e tratadas precocemente tornam-se
resistentes aos medicamentos usados para as combater e exigem novos tipos de antibióticos. No
entanto, muitas delas quando são tratadas cedo podem ser eficientemente curadas.
Assim, o objectivo das actividades propostas a seguir é criar condições para que os participantes
conheçam os factos básicos sobre as DSTs - a forma como se contraem, os sintomas habituais e a
maneira de as tratar - como o primeiro passo para as evitar e se sentirem encorajados e
comprometidos com a sua prevenção.

Actividade 1.1 — Procurar soluções para as DSTs
6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                    Aluno/ Grupo Líder…

Aprender em conjunto: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica
valores e participa democraticamente.

PROBLEMA SOLUÇÃO

Cadeiras em semi-círculo



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                                                    S -IVAM: I – Investigação
                                                                                  Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis

672

1 — Divide a turma em dois grupos iguais. Explica que um grupo tem os cartões que descrevem um
problemas específico relacionado com as DSTs (Aprender em Conjunto 1.1, grupo I) e o outro grupo
tem as soluções para esse problema (Aprender em Conjunto 1.1, grupo I).

2 — Pede aos membros dos grupos para se moverem na sala e tentarem encontrar a outra pessoa
que tem o cartão que combina com o seu. Cada um deles deve perguntar ao outro qual é a
informação que tem no seu cartão e debater com ele se o seu problema se refere aquela solução .

3 — Se o par sentir que já encontrou o seu parceiro, deve permanecer no jogo e ajudar os outros.

4 — Se algum não encontrar o seu parceiro ajuda-o a fazê-lo. Depois pede aos pares para se
sentarem juntos nas cadeiras colocadas em círculo na turma.

5 — Pede a cada um dos pares para ler em voz alta os seus cartões: primeiro o “problema” e depois a
sua “solução”. A correspondência final deverá ser:

Problema 1– Solução 8
Problema 2 – Solução 10
Problema 3- Solução 5
Problema 4 – Solução 7
Problema 5– Solução 3

Problema 6– Solução 12
Problema 7– Solução 9
Problema 8– Solução 2
Problema 9– Solução 13
Problema 10- Solução 6

Problema 11- Solução 1
Problema 12- Solução 14
Problema 13 – Solução 4
Problema 14– Solução 11

6 — Pede a cada par de alunos para irem à Internet completar a informação dos cartões nos sítios da
Web lá indicados.

7— Quando tiverem terminado, organiza uma assembleia de turma para que cada par apresente as
informações que recolheu. Tu e o professor deverão ajudar a clarificar as dúvidas e os problemas que
surgirem.

8— Elabora, com os teus colegas, uma síntese desta actividade para publicar online.

9— Encoraja os teus colegas a discutirem através do Fórum Alunos, Jovens em Acção este assunto.



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                      Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

673

Actividade 1.2 — Reacção em cadeia perante uma DST

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                   Aluno/ Grupo Líder …

Estudo de Caso e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico,
clarifica valores e atitudes, explora a responsabilidade nas relações amorosas e participa democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que o objectivo desta actividade é criar condições para que clarifiquem
as atitudes pessoais sobre as DSTs e explorem a responsabilidade nas relações amorosas.

2 — Diz à turma que vais ler, em voz alta, uma história de vida que envolve uma doença sexualmente
transmitida. Pede-lhes para quando acabarem a sua leitura não fazerem comentários sobre a história
porque, depois, cada um deles irá hierarquizar o carácter das pessoas desde o “mais responsável”
com o número “1”, até ao “menos responsável” com o número “4”.

3 — Lê a história e entrega-a a cada um dos participantes para fazer a hierarquização do carácter de
cada personagem (Estudo de Caso 1.2).

4 — Quando os participantes tiverem acabado a sua hierarquização pede-lhes para se juntarem em
pequenos grupo para discutirem “como” hierarquizaram o carácter das pessoas e “porquê”.

5 —Quando achares conveniente, pede aos porta-vozes dos grupos para partilharem em turma as
conclusões do grupo. Cria, no quadro, uma matriz dos resultados da turma para mostrar como é que
os participantes hierarquizam o carácter das pessoas da história. Depois, debate o que é que
diferentes pessoas definem como uma “acção responsável” e como é que os participantes pensam
que acaba a história.

6 — Elabora em turma uma síntese final desta actividade para ser publicada online juntamente com os
resultados da turma e as conclusões dos grupos

7 — Incentiva uma discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre a responsabilidade
nas relações amorosas.
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Actividade 1.3 — Quais são as DSTs?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                   Aluno/ Grupo Líder …

Consulta a sites e Mesa Redonda com Convidados: Partilha o conhecimento, desenvolve o
pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que o objectivo desta actividade é preparem a intervenção de oradores
numa mesa redonda sobre “DSTs” com a presença de convidados.

2 — Organiza os teus colegas em grupos de duas ou três pessoas. Pede-lhes para consultarem os
sites indicados (Consulta a Sites e Mesa Redonda 1.3) e compararem a informação contida em cada
um deles para fazerem uma listagem das DSTs que lá são referidas.

3 — Divide a turma em quatro grupos e pede aos teus colegas para distribuirem as doenças
sexualmente transmissíveis que querem estudar para preparar o seu “orador(es)” para a mesa
redonda.

4 — Sugere aos quatro grupos que regressem aos sites e preparem material didáctico (diapositivos,
transparências, pequeno filme, folhetos informativos, autocolantes, etc.) para ajudar na apresentação
do seu orador(es).

5 — Quando o trabalho estiver terminado, organiza uma assembleia de turma para preparar a mesa
redonda (os especilaistas a convidar, a presença ou não de seropositivos ou doentes de SIDA ou
pessoas com outras DSTs, as perguntas a fazer a cada convidado, quem são os colegas, pais,
professores que vão convidar para assistir, etc.)

6 — Depois da mesa redonda organiza, em turma, uma reportagem para fazer a divulgação desta
actividade online.

7 — Incentiva uma discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre o tipo de DSTs que
existem, a sua prevalência, os meios de transmissão e prevenção, as manifestações clínicas da
doença e o tratamento possível.
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Actividade 1.4 — Hepatites: Perigo de transmissão sexual?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                   Aluno/ Grupo Líder …

Aprendizagem em vaivém (Jigsaw learning): Identifica os assuntos mais relevantes no tema, partilha
o conhecimento, mostra criatividade, resolve dúvidas e participa democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que o objectivo desta actividade é preparem material informativo ou de
sensibilização para a prevenção da hepatite.

2 — Organiza os teus colegas em seis grupos. Dá a cada grupo a informação sobre um tipo de
hepatite (Cartões de Orientação para Uso na Internet 1.4) e pede-lhes para completarem a informação
no site lá indicado.

3 — Quando terminarem a investigação, pede-lhes para se organizarem em novos grupos
constituídos por um dos elementos de cada grupo inicial. O objectivo é que os elementos de cada
grupo inicial partilhem com o novo grupo a informação que recolheram no seu grupo inicial para
preparem material didáctico (diapositivos, transparências, pequeno filme, folhetos informativos,
autocolantes, etc.) de prevenção da hepatite para divulgarem na comunidade.

4 — Organiza o material para fazer a sua divulgação online.

5 — Incentiva uma discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre os tipos de hepatites
que deverão ser consideradas uma DSTs, a sua prevalência, os meios de transmissão e prevenção,
as manifestações clínicas da doença e o tratamento possível.

Hepatite B
Hepatite G

Hepatite D

Hepatite  C
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Actividade 2 — Prevenção da Infecção pelo VIH

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                   Aluno/ Grupo Líder …

Kofi A. Annan, Secretario Geral das Nações Unidas, diz no prefácio do quarto relatório sobre a
epidemia mundial da SIDA, publicado pela ONUSIDA:

A epidemia da SIDA é um dos maiores desafios que enfrenta a nossa geração. A
SIDA é um novo tipo de emergência mundial: uma ameaça sem precedentes para o
desenvolvimento humano que requer uma acção e um compromisso sustentado a
longo prazo. (…) A crise da SIDA continua a agravar-se em África, enquanto na Ásia
e na Europa oriental crescem novas epidemias a uma velocidade alarmante.
Nenhuma região do mundo está a salvo. (Kofi A. Annan, 2004, p.7).

Assim, as actividades seguintes têm como principal objectivo encorajar a aumento de conhecimento
sobre os meios de transmissão e prevenção do VIH, sobre a epidemiologia e o tratamento da infecção
pelo VIH/ SIDA e sobre a forma de lidar com pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH/ SIDA, de forma
a prevenir a infecção e ajudar a controlar esta pandemia.

Actividade 2.1 — Infecção pelo VIH nos adolescentes e jovens
adultos

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                   Aluno/ Grupo Líder …

Filme e Grupo de Investigação: Partilha o
conhecimentos e valores, desenvolve o
pensamento critico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que o objectivo
desta actividade é criar condições para que
compreendam o que é a SIDA e o VIH, como
evolui a infecção pelo VIH e os sintomas manifestados, quais são as situações de risco para a
infecção pelo VIH nos jovens, os meios de transmissão e prevenção da doença, o diagnóstico e
tratamento da infecção pelo VIH e como se lida com seropositivos e doentes de SIDA.

2 — Divide os teus colegas em grupos, antes de verem o filme, que tem uma duração aproximada de
30 minutos, e explica-lhes que cada grupo deverá preencher um dos cartões que lhe foi atribuído
(Cartões de Orientação para Uso da Internet 2.1).

3— Antes do filme, cada grupo deve ler o cartão que lhe foi atribuído e ir tomando notas para que no
fim o possam completar.

4— Quando os grupos tiverem terminado, pede-lhes que recorram às páginas da Internet indicadas no
seu cartão para completarem a informação do filme.

5— Dá o tempo necessário para todos os grupos realizarem a sua tarefa e organiza uma assembleia
de turma para que cada grupo possa apresentar as suas conclusões. Sempre que um grupo acabe de
ler o seu cartão pede à turma que o comente para que os seus autores o possam melhorar.

6 — Quando terminar o debate organiza as conclusões finais desta actividade para fazer a sua
divulgação online. (Podem publicar os cartões criados pelos vários grupos.)
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Actividade 2.2 — Prevenção da infecção pelo VIH nos jovens em
cartaz  ou spot televisivo

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                   Aluno/ Grupo Líder …

Produção de material didáctico: Desenvolve a criatividade, mostra pensamento crítico e exerce a cidadania

1 — Pede aos teus colegas para se organizarem em grupo e analizarem alguns cartazes e spots
televisivos da Associação ABRAÇO (Cartões de Orientação para Uso da Internet 2.2, cartões 1 e 2)
para a prevenção da infecção pelo VIH, recorrendo à Internet.

2 — Sugere-lhes que, inspirados no material da ABRAÇO ou noutros que conheçam, seleccionem um
slogan para um cartaz ou construam um pequeno texto para fazerem um spot televisivo.

3 — Pede aos teus colegas para testarem o material que elaboraram pedindo a opinião sobre ele a
uma amostra do grupo de pessoas a quem se destina.

4 — Envia esse material para ser publicado online.

5 — Incentiva uma discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre o impacto deste tipo
de campanhas na prevenção primária da infecção pelo VIH/ SIDA.

CARTOON
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Actividade 2.3 — Qual é o teu risco de ficares infectado pelo
VIH?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                   Aluno/ Grupo Líder …

Questionários e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, participa democraticamente e melhora a
tua avaliação pessoal sobre o risco de seres infectado.

1 — Explica aos teus colegas que como não há vacina ou cura para a infecção pelo VIH e SIDA é
importante saberem como podem ficar infectados pelo VIH. Esta actividade tem dois objectivos
fundamentais: (i) clarificar melhor o que é arriscado fazer e que deve ser evitado e o que não os
coloca em risco e (ii) avaliar o seu grau de vulnerabilidade pessoal à infecção pelo VIH/ SIDA.

2 — Pede aos teus colegas para se organizarem em quatro grupos. Distribui dezoito situações
(Questionários e Grupo de Investigação 2.3, cartão 1) para as classificarem com os seguintes níveis
de risco:

SR –  Sem risco para ser infectado pelo VIH/ SIDA, porque não há troca de sangue, sémen
masculino ou secreções vaginais da mulher;
BR – baixo risco para ser infectado pelo VIH/ SIDA, porque há uma pequena possibilidade de troca
de sangue, sémen ou secreções vaginais;
AR – alto risco para ser infectado pelo VIH/ SIDA, porque há uma grande possibilidade de troca de
sangue, sémen ou secreções vaginais.

3 — Cada grupo, deve chegar a acordo sobre o grau de risco de cada comportamento/ acção. Se não
chegarem a acordo a resposta final deve ser votada e no momento da apresentação à turma o porta-
voz deve indicar a votação e as razões que levaram os elementos do grupo a votarem dessa maneira.

4 — Quando todos os grupos tiverem terminado, promove um debate em turma para apresentação
das conclusões de cada grupo com o objecto de chegar a respostas finais correctas:

ESTÁS EM
RISCO?
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1 – SR Usar os assentos dos transportes públicos.
2 – SR Tocar, acariciar ou beijar alguém com SIDA.
3 – AR Ter relações sexuais sem usar preservativo
4 – AR Beber em demasia antes de ter relações sexuais (porque aumenta muito a probabilidade de não
usar o preservativo)
5 – AR Partilhar agulhas para o uso de injecção de drogas.
6 – SR Nadar com alguém seropositivo ou doente de SIDA.
7 – SR Ir para as aulas com uma pessoa infectada com o vírus da SIDA.
8 – AR Arranjar as unhas cortando as peles com um corta unhas arranjado usado por outros.
9 – SR Beijo social ou beijo seco.
10 – BR Ter relações sexuais com preservativo.
11 – SR Limpar as mãos à mesma toalha que um doente com SIDA.
12 – SR Dar sangue.
13 – AR Partilhar agulhas para fazer tatuagens, furar as orelhas ou colocar piercings.
14 – SR Ser picado por um mosquito.
15 – SR Beber pelo mesmo copo que um doente com SIDA.
16 – BR Ter sexo oral (sem sémen na boca)
17 – SR Usar os assentos dos sanitários públicos.
18 – BR Beijo húmido (profundo).

5 — Distribui aos grupos quatro histórias com comportamentos, sexuais ou não, para que avaliem
qual é a pessoa com um comportamento mais seguro (Questionários e Grupo de Investigação 2.3,
cartão 2).

6 — Repete a metodologia do cartão 1. No final, no debate em turma, conduz o diálogo de modo a
que fique clara a seguinte informação sobre os comportamentos não seguros:

-  Pessoa A: Beijo molhado (Baixo Risco) e possível toque nos genitais por baixo da roupa
(mútua masturbação) (Baixo Risco).

- Pessoa B: Sexo com preservativo (Baixo Risco); o namorado usou agulhas não esterilizadas
(Alto Risco) e teve sexo com várias parceiras sem usar preservativo (Alto Risco).

- Pessoa C: Agulhas não esterilizadas para furar as orelhas (Alto Risco); sexo com preservativo
(Baixo Risco).

- Pessoa D: sem comportamentos de risco.

7 — Para terminar este debate, faz a seguinte questão: “O que deveria a pessoa na caixa 4 (B)
fazer para reduzir a sua possibilidade de ser infectada com o VIH /SIDA /DSTs?”
As respostas poderão variar mas devem incluir: não ter sexo, usar o preservativo, pedir ao seu
namorado para fazer o teste do VIH e ter sexo não penetrativo.

8 — Elabora em turma uma síntese final desta actividade para ser publicada online.

5 — Incentiva uma discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre os meios de
transmissão do VIH no do dia-a-dia dos jovens.

Pessoa com o
comportamento
mais seguro

Pessoa com o
comportamento
menos seguro

1     D 2     A 3     C 4     B
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Actividade 2.4 — Estás em risco?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                   Aluno/ Grupo Líder …

Questionários e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, participa democraticamente e melhora a
tua avaliação pessoal sobre o risco de seres infectado.

1 — Explica aos teus colegas que para evitar o HIV /DSTs, é muito importante determinar o seu
próprio risco pessoal e, para isso, é necessário conhecer o número de riscos que corre e o nível de
risco de cada um desses comportamentos. Assim, esta actividade tem como principal objectivo que
avaliem o seu risco pessoal de ficarem infectados com o VIH ou outras DSTs nesta altura da sua vida.

2 — Pede aos teus colegas para pensarem sobre as actividades de risco que tiveram:
Quantas actividades de risco?
Qual era o nível de risco de cada uma?
Quantas vezes as tiveram?

Depois de lhes dares alguns minutos para pensarem sobre essas questões, sugere-lhes que de uma
forma anónima e sigilosa assinalem com um “X” o risco de ficarem infectados com o VIH no presente
(Questionários e Grupo de Investigação 2.4, questionário I).

3 — Encoraja os teus colegas a pensarem como será a vida deles daqui a 5 anos fazendo questões
para reflectirem, mas não verbalizarem, do tipo:

- Pensas que podes ter um(a) namorado(a)?
- Achas que já tiveste relações sexuais?
- Se tiveste, achas que usaste o preservativo? Sempre?
- Achas que tentaste convencer o teu parceiroa) a usá-lo se ele(a) não o queria usar?
- Nessa altura, achas que experimentaste injecção drogas? Partilhaste seringas?

Depois de lhes dares alguns minutos para pensarem sobre essas questões, pede-lhes para assinarem
com um “X” o risco de ficarem infectados com o VIH daqui a cinco anos (Questionários e Grupo de
Investigação 2.4, questionário I). Pede-lhes que dobrem o cartão e o intoduzam na caixa de recolha.

ESTÁS EM
RISCO?



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                      Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

681

4 — Para finalizar faz-lhes a seguinte questão: ”Em que outras alturas da tua vida poderá ser
importante pensar sobre o teu risco de ficares infectado pelo VIH ou outras infecções
sexualmente transmitidas (ISTs)?”
As respostas poderão variar mas devem incluir: quando decide ter um filho, quando inicia uma nova
relação, quando decide mudar o seu comportamento sexual ou de injecção de drogas; etc..

5 — Organiza a turma em grupos e pede aos grupos para pensarem sobre os melhores métodos para
reduzir o risco de infecção pelo VIH (Questionários e Grupo de Investigação 2.4, questionário II). Cada
grupo, deve chegar a acordo sobre a resposta final. Se não chegarem a acordo a resposta final deve
ser votada e no momento da apresentação à turma o porta-voz deve indicar a votação e as razões
que levaram os elementos do grupo a votarem dessa maneira.

6 — Quando todos os grupos tiverem terminado, reúne os resultados dos vários grupos no quadro e
atribui uma nota aos grupos em função da hierarquia que fizeram dos três métodos melhores, de
acordo com o seguinte critério:

Nota alta: se listaram pelo menos a abstinência e o uso do preservativo e não listaram a pílula como
métodos de redução do risco da infecção pelo VIH.
Nota média: se listaram o preservativo ou a abstinência e não listaram a pílula.
Nota fraca: não listaram o uso do preservativo e a abstinência.

7 — Promove um debate em turma para apresentação das conclusões de cada grupo com o objecto
de chegar a respostas finais correctas:

1 – V Não ter relações sexuais (abstinência): Método completamente seguro.
2 – V Usar sempre o preservativo: Método mais seguro, se for usado correctamente.
3 – V Só ter relações sexuais com um(a) único(a) parceiro estável: Método mais seguro, se o pareceiro e tu
forem fiéis e tiverem a certeza que não estão infectados pelo VIH.
4 – V Parar com o uso de drogas: Método mais seguro, porque o uso de drogas tal como o álcool ou drogas
ilegais aumenta muito a probabilidade de ter relações sexuais sem preservativo.
5 – F Ter só relações sexuais com parceiros do sexo oposto: Método não seguro, porque o vírus também é
transmitido da mulher para o homem ou vice-versa. Só é seguro não ter relações sexuais ou usar o
preservativo.
6 – V Nunca injectar drogas: Método mais seguro, porque o vírus da SIDA também é transmitido através do
sangue. Se injectar drogas as seringas devem ser descartáveis ou esterilizadas.
7 – V  Evitar o sexo com pessoas infectadas pelo VIH e doentes com SIDA: Método mais seguro, os
seropositivos devem informar os seus parceiros sexuais, evitar a penetração e sempre que ocorrer a
penetração têm que usar o preservativo.
8 – V Nunca partilhar agulhas: Método completamente seguro, o vírus também se transmite via sanguínea.
9 – V Fazer mais perguntas sobre a vida sexual do parceiro com quem se vai ter relações sexuais: Método
parcialmente seguro, porque muitas vezes estão infectadas sem o saber, já não se recordam de
comportamentos de risco que tiveram ou até mentem sobre a sua vida sexual para não decepcionar o
parceiro.
10 – F Evitar o sexo com homossexuais: Método não seguro, porque o vírus também é transmitido da mulher
para o homem ou vice-versa. Só é seguro não ter relações sexuais ou usar o preservativo.
11- F Usar a pílula: Método não seguro, porque a pípula previne a gravidez mas não previne nenhuma
doença sexualmente transmissível (DST).
12 – Evitar o sexo com utilizadores de droga intravenosa: Método mais seguro, porque se as seringas
usadas não foram descartáveis ou esterilizadas pode estar infectado, por isso, tem que usar sempre o
preservativo.
13 – Usar espumas ou geleia contraceptiva: Método não seguro. Até 2000 pensava-se que o nonoxinol-9
que se encontra na maior parte das espumas e geles contraceptivos (um espermicida químico - mata os
espermatozóides mas só é eficaz quando usado em conjunto com métodos de barreira como o preservativo, e
o diafragma -, era eficaz para matar o VIH tal como o mata no tubo de ensaio. No entanto, verificou-se que
não é verdade, porque quando se usa com frequência irrita a mucosa vaginal e esta irritação é que parece ser
r e s p o n s á v e l  p e l o  a u m e n t o  d o  r i s c o  d e  i n f e c ç ã o  p e l o  V I H  ( T e b a s :
http://www.thebody.com/Forums/AIDS/SpanishTreatment/Archive/Otras/Q17021.html)
14 – Usar o diafragma: Método não seguro.

8 — Elabora em turma uma síntese final desta actividade para ser publicada online.

9 — Incentiva uma discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre melhores métodos
para reduzir a infecção pelo VIH.
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Actividade 2.5 — Como podes saber se estás infectado pelo VIH?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                     Aluno/ Grupo Líder …

Estudos de Caso e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, participa democraticamente e melhora a
tua avaliação pessoal sobre o risco de seres infectado.

1 — Explica aos teus colegas que esta actividade tem como principal objectivo ficarem a compreender
como é que sabem se estão ou se alguém que conhecem está infectado pelo VIH ou tem SIDA. Para
isso será distribuído a cada grupo um cartão com a informação básica sobre a evolução da infecção
pelo VIH e três cartões com histórias da vida real para diagnosticarem se a pesssoa está infectada
pelo VIH, como foi infectada e em que fase provável está da infecção.

2 — Organiza a turma em três grupos e dá a cada porta-voz o cartão com a informação básica e uma
história de vida (Estudos de Caso e Grupo de Investigação 2.5, cartões 1 e 2 ou 3 ou 4). Pede aos
grupos para analisarem a história recordando previamente o que aprenderam na actividade 2.1 sobre
a acção do VIH no sistema imunológico. Se necessário, recorda em turma os seguintes conceitos
básicos:

Acção do VIH sobre o sistema imunitário
As células multipotentes da medula óssea originam os eritrócitos, as plaquetas e os leucócitos. Os leucócitos
podem ser de três tipos: monócitos, granulócitos (neutrófilos, basófilos e eosinófilos) e linfócitos (linfócitos
granulares e pequenos linfócitos). Os linfócitos são as células do sistema sanguíneo que reconhecem os corpos
estranhos ao nosso organismo (antigénios), como as bactérias e os vírus, e reagem contra eles. Existem dois
tipos de linfócitos, que embora sejam iguais ao microscópio óptico ou electrónico, possuem estruturas
moléculares na sua superfície que os distingue: os linfócitos B possuem anticorpos na sua superfície (um
anticorpo é uma estrutura capaz de reagir contra os corpos estranhos ou antigénios) e os linfócitos T que não
possuem anticorpos mas têm moléculas que lhes permitem reconhecer os antigénios (corpos estranhos),
conhecidas por receptores das células T (TcR). Para além destas moléculas, uma sub-população de linfócitos T
possui moléculas chamadas CD4 e outra sub-população possui moléculas chamadas CD8.
Os linfócitos T CD4 e linfócitos T CD8 actuam de forma complementar. As CD4 são as células auxiliadores
porque activam os processos imunológicos. Actuam sob os linfócitos B estimulando a produção de anticorpos. As
células CD4+ também segregam determinadas substâncias solúveis, como interleuquinas e o interferão que
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actuam sob as restantes populações de linfócitos, estimulando as suas funções. Os linfócitos T CD8 são as
células supressoras , porque inibem os processos imunológicos, inibindo a função dos linfócitos B. É dentro
deste equilíbrio CD4/CD8 que as respostas imunológicas são reguladas. Os linfócitos T CD8+, também
chamadas células T citotóxicas ou “Killer cells”  têm funções citotóxicas que se traduzem em situações práticas
nos fenómenos, por exemplo, de alergias (hipersensibilidade retardada), de superação de infecções virais e de
rejeição de transplantes.

O vírus da SIDA entra na circulação sanguínea e fixa-se ao linfócito T4. O VIH é um retrovirus, isto é,
armazena o seu material genético numa cadeia única de código genético – O ARN. Quando o VIH infecta uma
célula humana, converte o seu ARN em ADN (cadeia dupla de código genético), para poder utilizar a célula
humana na criação de novos vírus. O vírus tem um núcleo central onde o ARN e as enzimas necessárias à
replicação vírica estão estão rodeados por uma membrana externa (de natureza proteica), a partir da qual
projecta os espigões de muitas proteínas (proteínas de envelope).
As proteínas de envelope do vírus ligam-se à célula hospedeira (linfócito T4), desencadeando a fusão das duas
membranas e libertando-se no citoplasma da célula as enzimas víricas e o ARN. Isto é, as proteínas de envelope
prendem-se a dois receptores na superfície dos linfócitos T4 (receptor CD4 e um co-receptor colocado próximo) e
a interacção das proteínas de envelope com os dois receptores desencadeia a fusão da membrana do vírus com
a da célula hospedeira, o material do interior do vírus é lançado para o citoplasma, deixando a membrana vírica e
as proteínas de envelope na superfície exterior da célula. Dentro da célula a proteína central é dissolvida pelas
enzimas da célula hospedeira e liberta-se o ARN vírico e enzimas víricas - transcriptase reversa, integrase e
RNAse-H - para o citoplasma.

Transcrição reversa
Para que o código genético do VIH (os genes do ARN) entre no ADN da célula hospedeira, o ARN vírico tem
primeiro de ser convertido em ADN. A transcriptase reversa produz uma cadeia única de ADN a partir do ARN
vírico, enquanto a RNAse-H parte o ARN a partir do momento em que ele é copiado. A transcriptase reversa
actua, também, como polimerase de ADN, produzindo uma segunda cadeia de ADN igual à primeira cadeia única
e originando uma réplica em ADN de dupla cadeia do modelo de ARN original.

Integração do ADN
A cadeia dupla de ADN vírico penetra no núcleo da célula hospedeira através de poros na membrana nuclear e
uma enzima vírica - a integrase - insere a cadeia dupla de ADN vírico, ao acaso, no ADN humano que começa a
síntetizar ARN mensageiro (ARNm) copiado do ADN vírico e do ADN normal. O ARNm abandona o núcleo e
entra no citoplasma, com instruções para produzir proteínas víricas e outras proteínas.

Replicação do VIH
O ARNm derivado do ADN vírico usa os mecanismos celulares da célula hospedeira para produzir proteínas de
vírus - proteínas centrais, proteínas de envelope, enzimas e proteínas reguladoras essenciais para a replicação
do VIH. As proteínas centrais são produzidas sob a forma de uma única molécula multi-proteína que, mais tarde,
exige a realização de um corte no processo de maturação. Estas são transportadas para a membrana da célula
com ARN vírico na preparação para a montagem e desenvolvimento.

Desenvolvimento do VIH e Maturação viral
Os components do virus produzidos no interior da célula CD4 (o ARN necessário para formar partículas de virus e
as proteínas víricas) começam a juntar-se na membrana que forma protuberâncias que, eventualmente se
libertam da célula e entram na corrente sanguínea - os viriões (vírus imaturos). Estes novos “vírus imaturos” não
são infecciosos, pois, nesta fase, são incapazes de infectar outras células, tendo de passar por um processo em
que, dentro do vírus, a enzima vírica protease corta e estrutura as proteínas víricas individuais libertadas e
remonta-as para formar um virus estruturado e maduro. Este vírus pode agora infectar outras células.
As células CD4 habitualmente não sobrevivem à invasão do VIH, pois, ou se desintegram devido ao elevado
número de vírus germinados ou o sistema imunológico do corpo reconhece as proteínas de envelope vírico na
membrana da célula e desencadeia a sua destruição. Como as células CD4 são uma parte essencial do sistema
imunológico, a sua destruição vai tornando o sistema imunológico progeressivamente mais deficitário, podendo
provocar uma imunodeficiência profunda.

Em síntese:
Quando o VIH entra na corrente sanguínea e se fixa no linfócito T4, o invólucro do vírus rompe-se deixando a
descoberto o ARN viral. O ARN viral é transcrito em ADN e integrado no núcleo do linfócito tornando-se, assim,
parte integrante do património genético da célula. São possíveis duas evoluções:
 O vírus pode permanecer “adormecido” e o linfócito T4 infectado continua a viver normalmente. A infecção
persiste sem que o indivíduo apresente sinais ou sintomas de doença. As células T4 infectadas de um certo
indivíduo podem ser transmitidas, pelo sangue ou pelas secreções sexuais, a outros indivíduos infectando-os. O
vírus da SIDA também infecta, de maneira lenta e gradual (crónica), outros glóbulos brancos ou macrófagos.
 O vírus torna-se activo reproduzindo-se dentro da célula, que se lisa (rebenta) libertando um grande número
de partículas víricas que vão infectar outros linfócitos T4. Quando um grande número de células T4 do organismo
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são destruídas directa ou indirectamente após a infecção pelo VIH, as defesas imunológicas do organismo
enfraquecem e o risco de desenvolver sintomas de SIDA aumenta.

3 — Pede ao porta-voz do primeiro grupo para ler em turma a história que lhe foi atribuída e as
conclusões a que o grupo chegou ao responder às questões lá propostas.

4 — Promove um debate em turma e se necessário fornece novos dados para que as respostas sobre
a primeira história (Estudos de Caso e Grupo de Investigação 2.5, cartão 2) realcem as seguintes
ideias:

HISTÓRIA A
1 — Como ficou o Paulo infectado? Usando agulhas não esterilizadas para injectar cocaína.
2 — Como ficou a Carmo infectada? Tendo relações sexuais não protegidas.
3 — Porque é que a Carmo não teve sintomas? As pessoas com VIH podem não ter sintomas por vários
anos.
4 — Quanto tempo pode ela ter antes de ficar com SIDA? Pode ter 10 anos ou mais ou menos de 6
meses.
5 — O que deverá a Carmo fazer agora? Deverá procurar um grupo de suporte, incluindo conselhos sobre
o estilo de vida e o comportamento sexual. Poderá recorrer, por exemplo: ao seu médico; a quatro
espaços interactivos do site AIDSPortugal:
http://www.aidsportugal.com/forum.php?op=ver_respostas_do_post&forum_id=7&post_orig=2071 ao
“Chat”; ao “Fórum”; ao “Especialistas on-line” e “Positivos on-line” e ao site da ABRAÇO:
http://www.abraco.org/guiaderecursos.html# ao “Fórum Abraço”; aos “C.A.D.s”. Os testes de despiste do
VIH podem ser feitos nos Centros de Aconselhamento e Detecção Precoce do VIH (CADs), de forma
anónima, confidencial e gratuita, também podem ser efectuados nos hospitais centrais e distritais, no
Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, em Lisboa, e no Porto, e em laboratórios privados
convencionados com o Serviço Nacional de Saúde e às “Linhas telefónicas” - SOS SIDA 800 20 10 40 |
Linha SIDA 800 26 66 66 | Linha ABRAÇO 800 22 51 15 | Sexualidade Segura 800 20 21 2.

5 — Repete o mesmo processo para as outras duas histórias (Estudos de Caso e Grupo de
Investigação 2.5, cartão 3 e 4) quando promoveres os debates em turma, se for necessário, fornece
novos dados para que as respostas sobre a segunda e terceira histórias realcem as seguintes ideias:

HISTÓRIA B
1 — Como ficou o José infectado? Fazendo sexo sem preservativo e tendo múltiplos parceiros.
2 — Porque é que ele teve aqueles sintomas? Porque por vezes aparecem esses sintomas iniciais na
SIDA.
3 — Pode infectar os outros com VIH? Como? Sim, tendo relações sexuais não protegidas ou partilhando
agulhas, seringas ou objectos cortantes não esterilizados.
4 — O que é provável que aconteça a seguir? Provavelmente ficará cada vez mais doente.

HISTÓRIA C
1 — Porque suspeitas que a Georgina tem SIDA? Porque tem muitos sintomas de SIDA.
2 — O que é que ela deverá fazer para ter a certeza se está infectada pelo VIH? Procurar um médico ou
uma enfermeira para fazer um teste para detecção dos anticorpos anti-VIH. Pode dirigir-se ao CAD da sua
zona (ver enderço no site da ABRAÇO: http://www.abraco.org/guiaderecursos.html# ).
3 — Por volta de que idade é possível que o Georgina tenha sido infectada pelo VIH? Aproximadamente
dos 14 anos para a frente.
4 — Se ela foi infectada nessa idade há quanto tempo pode estar a infectar os outros? À volta de 11 anos.
5 — Que sintomas tem a Georgina? Febre, suores, glândulas aumentadas, garganta inflamada, dores de
estômago e perda de peso.
6 — O que é provável acontecer a seguir? Ela provavelmente morrerá.

6 — Elabora em turma uma síntese final desta actividade para ser publicada online.

7 — Incentiva uma discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre os recursos que
existem em cada localidade onde procurar ajuda se se supeita ou se sabe que está infectado pelo VIH
e onde recorrer para fazer o teste de anti-corpos anti-VIH.
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Actividade 2.6 — Adiar ou não adiar as relações sexuais?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                      Aluno/ Grupo Líder …

Estudo de Caso e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico,
clarifica valores, melhora a tua capacidade para tomares decisões e participa democraticamente.

Adaptado de: WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. WHO, UNESCO.

1 — Lê aos teus colegas em voz alta a história do André e da Rita (Estudo de Caso e Grupo de
Investigação 2.6, cartão 1).

2 — Organiza a turma em grupos e dá a cada porta-voz uma lista para assinalarem as razões para os
personagens da história dizerem “sim” para terem relações sexuais e depois avaliarem cada razão
como fraca (0) ou boa (1) (Estudo de Caso e Grupo de Investigação 2.6, cartão 2, parte I).

3 — Pede ao porta-voz dos grupos para partilharem em turma as conclusões a que o grupo chegou.
Depois, promove a elaboração de uma síntese das ideias da turma, colocando questões do género:

-Quantas razões foram boas?
-Quantas foram fracas?
-O que pensa a turma sobre as razões para dizer “sim”?

4 — Pede agora aos grupos para na lista de razões para dizerem “não” escolherem as três que
podem ser mais importantes para o André e a Rita. Pede ao porta-voz para marcar um A para as
razões do André e um R para as razões da Rita (cartão 2, parte II).

5 — Pede ao porta-voz dos grupos para partilharem em turma as conclusões a que o grupo chegou.
Depois promove a elaboração de uma síntese das ideias da turma, colocando questões do género:

-As razões para o André e a Rita são diferentes? Se sim, porquê?
-Qual pensas que é a razão mais mais importante para o André e para Rita atrasarem as relações sexuais?
-Quais poderão ser as duas razões para voltar à abstinência depois de já ter tido relações sexuais?

6 — Elabora em turma uma síntese final desta actividade para ser publicada online.

7 — Incentiva uma discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre as razões para dizer
“sim” ou “não” às relações sexuais e sobre a tomada de decisão de “adiar” ou “não adiar” as relações
sexuais.
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Actividade 2.7 — Sei ser assertivo?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                     Aluno/ Grupo Líder …

Estudos de Caso e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico,
clarifica valores, melhora a tua capacidade para responder assertivamente e participa
democraticamente.

1 — Divide a turma a meio e organiza-a em pares.

2 — Dá a cada par de uma metade da turma duas situações semelhantes às que podem acontecer no
seu dia-a-dia que exigem “respostas assertivas” (Estudos de Caso e Grupo de Investigação 2.7,
cartão1 e 2) e aos pares da outra metade da turma duas situações diferentes (Estudos de Caso e
Grupo de Investigação 2.7, cartão 3 e 4).

3 — Pede a um dos elementos de cada par para ler a situação e escrever nas coluna A qual é o
problema da história e o que sentia se fosse a personagem da história. Em seguida, pede-lhes para
escreverem na coluna B o seu pedido ao outro e na coluna C a pergunta que irão fazer ao outro sobre
“o que sente em relação à resposta que lhe deu”.

4 — Pede a um elemento de cada par para representar a sua situação. Primeiro deve ler a história ao
seu par, depois fazer o pedido que preparou e perguntar-lhe o que sentiu com a sua resposta. Depois,
sugere-lhe que escreva a resposta do colega (coluna D) e a maneira como a aceitou agradecendo
(coluna E).

5 — Pede ao outro elemento do par para seguir a mesma metodologia.

6 — Pede aos elementos com a mesma história para lerem os seus registos. Debate em turma as
diferenças e semelhança entre o registo de cada pessoa e elege, em turma, a resposta mais
assertiva. Segue a mesma metodologia para as outras três histórias.

7 — Elabora em turma uma síntese final desta actividade para ser publicada online.

8 — Incentiva uma discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre a importância da
assertividade no desenvolvimento pessoal e no crescimento das relações amorosas.
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Actividade 2.8 — Responder à persuasão dos outros

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                      Aluno/ Grupo Líder …

Estudo de Caso e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico,
clarifica valores, melhora a tua capacidade para responder assertivamente e participa
democraticamente.

1 — Organiza a turma em pares. Dá a cada par uma das três situações semelhantes às que podem
acontecer no seu dia-a-dia que exigem “respostas assertivas” (Estudos de Caso e Grupo de
Investigação 2.8, cartão1, 2 e 3).

2 — Pede aos pares para lerem a situação que lhes foi atribuída e escreverem nos espaços em
branco a história com uma mensagem assertiva, deixando claro a afirmação que tenta com que tu
“faças uma coisa que não queres fazer” e a tua resposta assertiva de “recusa”, “adiamento” ou de
“negociação” da situação proposta.

3 — Pede a alguns pares para simularem algumas das situações que escreveram para cada uma das
três situações em frente da turma.

4 — Debate em turma as diferenças e semelhança entre as simulações dos vários pares para a
mesma situação e elege, em turma, a resposta mais assertiva à persuasão. Segue a mesma
metodologia para as outras duas histórias.

5 — Elabora em turma uma síntese final desta actividade para ser publicada online.

6 — Incentiva uma discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre a situações de
assertividade na resposta a situações de persuasão, especialmente do âmbito da sexualidade.
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Actividade 2.9 — Como responder aos argumentos contra o
uso do preservativo

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                      Aluno/ Grupo Líder …

Aprendizagem em Pares: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico,
clarifica valores, melhora a tua capacidade para responder assertivamente e participa
democraticamente.

1 — Organiza a turma em grupos. Dá ao porta-voz de cada grupo os cartões com os “argumentos
contra o uso do preservativo” (Cartões 2.9, cartões com argumentos 1 a 10).

2 — Pede ao porta-voz de cada grupo para ler o primeiro argumento (Cartões 2.9, cartão com o
argumento 1) e ao grupo para seleccionar a melhor resposta de entre as três que têm disponíveis
(Cartões 2.9, cartões de resposta a favor do uso do preservativo 1A,1B e 1C). Diz-lhes para repetirem
o mesmo processo para todos os argumentos.

3 — Debate em turma as respostas dadas pelos vários grupos para o primeiro argumento e elege, em
turma, a resposta mais positiva. Segue a mesma metodologia para as outros argumentos.

4 — Elabora em turma uma síntese final desta actividade para ser publicada online.

5 — Incentiva uma discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre os argumentos que
podem aparecer contra o uso do preservativo e os melhores contra-argumentos para usar.
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Actividade 2.10 — Como usar o preservativo

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                      Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação e Treino do Uso do Preservativo num Modelo: Partilha o conhecimento, desenvolve
o pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que um dos factores mais importantes na falha do uso correcto do
preservativo é a inexperiência com o seu uso. Assim, esta actividade terá como principal objectivo
criar condições para que todos compreendam os cuidados a ter no seu uso e pratiquem a sua
colocação usando um modelo de pénis.

2 — Organiza a turma em grupos. Dá ao porta-voz de cada grupo um esquema com a colocação do
preservativo em imagens. Pede aos grupos que descrevam na coluna ao lado as etapas a seguir na
colocação do preservativo (Grupo de Investigação 2.10).

3 — Pede ao porta-voz de cada grupo para ler as conclusões do grupo em turma e promove um
debate para chegar a uma descrição com que toda a turma esteja de acordo. Fotocopia a descrição
da colocação do preservativo, elaborada pela turma, e oferece-a a cada um dos elementos. A síntese
final deverá incluir as seguintes ideias:

1. Confirmar o estado de conservação da embalagem; o certificado de qualidade; o prazo de validade e
conservar a embalagem dos preservativos em lugares frescos e afastados do sol directo. Abrir a embalagem
com cuidado, sem utilizar objectos cortantes e evitar que as unhas rompam o preservativo.
2. Colocar o preservativo no início do acto sexual, com o pénis em erecção e antes de qualquer contacto
genital. Colocá-lo sobre a glande do pénis retirando o ar do reservatório para onde irá o esperma.
3. Segurar o preservativo pela ponta (reservatório) e empurrar o anel do preservativo desenrolando-o e
cobrindo todo o pénis. Se colocar lubrificantes por cima do preservativo utilizar apenas os fabricados à base
de água.
4. Retirar o preservativo logo após a ejaculação, dar um nó na extremidade aberta do preservativo e deitá-lo
fora num local apropriado. Utilizar o preservativo uma única vez.

4 — Coloca uma caixa de preservativos e um modelo de pénis (por exemplo, cenoura, banana,
modelo de pénis ou mesmo os dedos dos alunos) para que todos os alunos, rapazes e raparigas,
treinem, de uma forma voluntária, a colocação do preservativo. Diz aos teus colegas que se algum
aluno(a) se recusar a fazer esta actividade está no seu direito, mas explica aos teus colegas que seja
qual for a sua decisão esta actividade pode pode ser-lhes útil quando no futuro quizerem usar o
preservativo. Circula pela sala e verifica que os teus colegas estejam a colocar os preservativos
correctamente.

5 — Elabora em turma uma síntese final desta actividade para ser publicada online.

6 — Incentiva uma discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre as dificuldades que
os jovens encontram para usar os preservativos e as formas de as ultrapassar.
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Actividade 2.11 — Não às relações sexuais não protegidas
6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                      Aluno/ Grupo Líder …

Estudos de Caso e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico,
clarifica valores e participa democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que ser assertivo quando o parceiro não quer usar o preservativo é
muito importante. Assim, esta actividade terá como principal objectivo criar condições para que todos
defendam a ideia “Sem preservativo não há relações sexuais”.

2 — Organiza a turma em três grupos. Dá ao porta-voz de cada grupo uma história (Estudos de Caso
e Grupo de Investigação 2.11, cartão A ou B ou C). Explica aos grupos que o objectivo de cada
história é mostrar como lidar com uma pessoa que não quer usar o preservativo. Para isso cada grupo
deverá terminar a história que lhe foi atribuída usando as competências de asssertividade que
aprenderam para “recusar”, “adiar” ou negociar” a situação criada pelo(a) parceiro(a) para não usar o
preservativo.

3 — Pede a cada grupo para fazer três vezes a simulação da sua história, uma vez com uma resposta
de “recusa”, outra vez com uma para “adiar” e outra com uma para “negociar”.

4 — Elabora em turma uma síntese final desta actividade para ser publicada online.

5 — Incentiva uma discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre as dificuldades que
os jovens encontram para convencer o(a) parceiro(a) a usar o preservativo e as respostas que usam
para os convencer.
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Actividade 3 — Lidar com pessoas infectadas ou afectadas
pelo VIH e SIDA

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                      Aluno/ Grupo Líder …

O vírus da imunodeficiência humana (VIH) é um vírus frágil que não sobrevive fora do
organismo a não ser em condições excepcionais, mas dentro do organismo, pode lá
permanecer "silencioso" ou "escondido" durante meses ou anos. Portanto, muitas vezes, as
pessoas que parecem estar de perfeita saúde podem transmitir o vírus a outras sem se
aperceberem. Não há certezas sobre a percentagem de pessoas contaminadas com o VIH que
virão a desenvolver SIDA e sobre quanto tempo pode passar desde o momento da
contaminação até ao aparecimento da doença. Contudo, parece não haver dúvidas de que com
o tratamento médico adequado, menos pessoas contaminadas virão a desenvolver SIDA e
podem viver seropositivos durante muitos anos. Cada vez mais a doença provocada pelo VIH é
uma doença crónica que pode ser controlada, tal como a diabetes ou a hipertensão arterial.
Embora o medo seja a reacção natural para esta pandemia, desde o início tem sido evidente
que o SIDA percepciona-se de maneira diferente de outras doenças do nosso tempo. O nível de
medo para os que não têm o comportamento como um factor de risco tem sido irracional e
excessivo. Muitas vezes, infelizmente, o medo é convertido em acções com consequências
muito negativas para as pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH e o SIDA, como por
exemplo, a discriminação na escola ou no lugar de trabalho, em casa ou no grupo de amigos.
Esta discriminação pode incluir: restrições no emprego ou despedimento; recusa de
seguradoras para contratarem novos seguros; adesão excessiva a precauções no controlo da
infecção por parte dos profissionais de saúde e rejeição ou afastamento dos amigos ou da
família por medo de serem infectados ou socialmente marginalizados.
Assim, as actividades seguintes têm como principal objectivo criar condições para que fiques a
conhecer a situação epidemiológica da infecção pelo VIH e da SIDA; o que pensam e sentem
as pessoas da tua idade sobre as pessoas infectadas e afectadas pelo VIH; os meios de
tratamento da infecção pelo VIH; os processos de inactivação do VIH fora do organismo e as
organizações de suporte às pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH/ SIDA.

Actividade 3.1 — Epidemiologia da infecção pelo VIH/ SIDA
6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                      Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.
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1 — Explica aos teus colegas que o novo plano de acção do Programa Conjunto das Nações Unidas
sobre o VIH/SIDA (ONUSIDA) tem em consideração as diferentes dinâmicas da epidemia nas várias
zonas do planeta, nomeadamente, as diferenças por grupos de transmissão, as diferenças por
género, as diferenças por grupo etário e a desigualdade no acesso a programas educativos de
prevenção e a cuidados de saúde. Assim, o que se pretende com esta actividade é que os
participantes pensem nas estratégias prioritárias de prevenção em função dos dados epidemiológicos
analisados.

2 — Organiza a turma em três grupos. Dá ao porta-voz de cada grupo um conjunto de dados
epidemiológicos (Cartões de Orientação para o Debate 3.1, cartões A ou B ou C). Explica aos grupos
que o objectivo é que reflictam como é que os dados epidemiológicos disponíveis podem ajudar numa
planificação da prevenção primária da SIDA adaptada a cada país.

3 — Pede ao porta-voz de cada grupo para apresentar em turma os dados epidemiológicos que foram
atribuídos ao seu grupo e as conclusões a que chegaram após a sua análise. Deves orientar a
discussão no sentido de realçar as seguintes ideias chave:

Cartão A
1 — Organiza, por ordem decrescente, a distribuição por continentes do número de pessoas infectadas
pelo VIH.
O total de pessoas infectadas pelo VIH e com SIDA atingiu no final de 2003, 38 milhões de pessoas (ONUSIDA,
2004):
-Na África subsariana atingiu 25 milhões de infectados. Embora a Africa tenha pouco mais de 10% da
população mundial tem cerca de 2/3 das pessoas a nível mundial infectadas com VIH. Estima-se que só em 2003
foram infectadas 3 milhões de pessoas e entre os jovens de 15-24 anos 6,9% das mulheres e 2,1% dos homens
estavam infectados. Nessa zona, 57% de adultos e 75% dos jovens infectados são mulheres. Vários factores
sociais favorecem esta tendência: as mulheres jovens tendem a ter parceiros muito mais velhos que elas; há
maior probabilidade dos homens jovens estarem infectados pelo VIH; as desigualdades de género dificultam que
as mulheres negociem o uso do preservativo com o parceiro e a violência sexual – que lesiona tecidos e aumenta
o risco de transmissão do VIH – é um fenómeno generalizado, sobretudo no contexto de guerras.
- Na Ásia (Ásia Oriental e Ásia meridional e sudoriental) estão infectados 7,4 milhões. Em 2003 foram
infectados cerca de 1 milhão e entre os 15-24 anos foram infectados 0,3% das mulheres e 0,4% dos homens. As
principais vias de transmissão nesta região são os consumidores de droga intravenosa, os homens que têm
relações sexuais com outros homens, os profissionais do sexo e seus clientes e os pares sexuais habituais de
todos eles.
-Na América Latina há 1,6 milhões de pessoas infectadas. Em 2003, houve 200 000 novas infecções e entre
os 15-24 anos 0,5% das mulheres e 0,8% dos homens estavam infectados. Na América do Sul quase todas as
infecções são causadas por droga intravenosa e por relações sexuais entre homens. O Brasil é o país mais
povoado da região e, embora a prevalência nacional seja inferior a 1%, nos consumidores de droga intravenosa
de algumas cidades chega a ser superior a 60%.
- Nos Países ricos (América do Norte e Europa Ocidental) há 1,6 milhões de pessoas infectadas. Em 2003,
64 000 pessoas foram infectadas e entre os 15 –24 anos foram infectados 0,1% das mulheres e 0,2% de homens.
Nestes países, ao contrário do que se passa nos outros, a maior parte das pessoas que precisa de tratamento
retrovírico tem acesso a ele. Nos Estados Unidos da América as mortes por SIDA continuam a diminuir porque os
HIV-positivos têm acesso generalizado a terapia retrovírica. Na Europa Ocidental, o número de mortes entre os
doentes com SIDA também continua a baixar. Em muitos países ricos, as relações sexuais entre homens têm um
papel importante na epidemia, sendo a via de transmissão mais comum na Alemanha, Austrália, Canadá,
Dinamarca, Estados Unidos, Grécia e Nova Zelândia. Nos últimos anos a transmissão heterosexual no mundo
industrializado tem aumentado muito e o consumo de drogas intravenosas tem um papel variável nestes países.
Em 2002, a utilização de droga intravenosa representou mais de 10% de todas as infecções pelo VIH da Europa
Ocidental e Portugal foi responsável por mais de 50% dos casos. No Canadá e nos Estados Unidos atribui-se à
droga intravenosa aproximadamente 25% das infecções.
- Na Europa oriental e Asia central estão infectados 1,3 milhões. Estima-se que em 2003 foram infectadas
360 000 pessoas e entre os jovens de 15-24 anos foram infectados 0,6% de mulheres e 1,3% de homens. A
Estónia, Letónia, a Federação da Rússia e a Ucrania são os países mais afectados. O principal meio de
transmissão é o consumo de droga intravenosa, que aumentou em flecha com a caída do regime soviético. Mais
de 80% das pessoas VIH positivas têm menos de 30 anos. A proporção de mulheres entre os novos casos de
VIH está a aumentar rapidamente o que parece indicar que o coito heterosexual é um meio crescente de
transmissão.
Na América Latina e nas Caraíbas, houve 131 mil adultos infectados em 2003. Estima-se que 1,7 milhões de
adultos e crianças vivam com VIH na América Latina e 440 mil nas Caraíbas.
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-No norte de África e Médio Oriente 480 000 estão infectados. Estima-se que em 2003 foram infectadas 75 000
pessoas e entre os jovens de 15-24 anos estão infectados 0,2% das mulheres e 0,1% homens. O Sudão é o país
mais afectado da região e o coito heterosexual é a principal via de transmissão. Noutros países da região, a
infecção é maior nos consumidores de drogas intravenosas. As práticas perigosas de obtenção e transfusão de
sangue também são um risco de transmissão do VIH em alguns destes países. As relações homossexuais são
proíbidas mas pensa-se que poderão ser outra fonte de transmissão.
-Nas Caraíbas há 430 000 infectados. Em 2003 foram infectados 52 000 e entre os 15-24 anos foram infectados
2,9% das mulheres e 1,2% dos homens. Dos sete países da região, três apresentam níveis nacionais de
prevalência de VIH no mínimo de 3%: Bahamas, Haiti e Trinidad e Tabago. Os Barbados têm uma prevalência de
1,5% e Cuba muito abaixo de 1%.
-Na Oceania há 32 000 infectados. Na Austrália, depois de um declive o número de novos casos de VIH voltou a
aumentar. A principal via é o contacto sexual entre homens.

2 — Razão para as estatísticas destacarem o VIH na mulher
No início da epidemia havia muitos mais homens infectados pelo VIH que mulheres. Até 2002, a proporção de
mulheres infectadas pelo VIH não parou de crescer até que, nesse ano, metade das pessoas infectadas eram
mulheres e meninas. As mulheres são fisicamente mais vulneráveis à infecção que os homens. A transmissão
durante o acto sexual é duas vezes mais provavel da mulher para o homem. As mulheres jovens são
biologicamente mais susceptíveis à infecção que as mulheres adultas antes da menopausa. O maior risco para as
mulheres também é reflexo da desigualdade de género. Na maioria das sociedades são os homens que ditam as
regras das relações sexuais e, mesmo nas mulheres casadas é o comportamento sexual dos seu parceiro que é
o maior factor de risco para ficarem infectadas. O papel das mulheres definido socialmente como “quem cuida
dos outros”, esposa, mãe e avó faz com que assumam a maior assistência aos doentes com SIDA. Quando a
doença e a morte levam ao empobrecimento de um lugar e de uma comunidade, as mulheres e as meninas são
mais uma vez as mais afectadas devido à sua baixa posição social e falta de oportunidades económicas
equiparadas.
Na África meridional, onde quase todas as famílias estão afectadas pela SIDA, em alguns grupos de idade há o
dobro de mulheres infectadas em relação aos homens. Além disso, também são as mulheres que se ocupam das
pessoas doentes, que têm mais probabilidade de perder o emprego e de perder o acesso à escolarização. Nesta
cultura, também podem perder o seu lugar e outros bens quando ficam viúvas.

Razão para as estatísticas destacarem o VIH nos menores de 15 anos
Nos países mais afectados de África subsahariana o impacto demográfico da epidemia sobre a estrutura da
população implica que se as taxas de infecção continuam ao mesmo ritmo actual e não se implantam programas
de tratamento de longo alcance, 60% dos jovens que têm agora 15 anos não chegam aos 60 anos. O impacto do
VIH sobre a mortalidade em adultos alcança o máximo entre os 20 e os 30 anos e é maior nas mulheres do que
nos homens. Se a resposta à SIDA não se reforçar drasticamente, em 2025, 38 países africanos terão
populações 14% mais pequenas do que se não houvesse SIDA. O VIH afecta principalmente os jovens e as
mulheres, isto significa que a epidemia está a modificar profundamente as estruturas familiares e demográficas
dos países mais afectados. Por exemplo, se a epidemia no sul de África se mantém ao ritmo actual, no futuro
haverá muito menos pessoas na idade adulta média e menos mulheres que homens dos 30-50 anos.

O impacto do VIH/ SIDA nos jovens
Quase metade da população mundial tem menos de 25 anos (UNFPA, 2003 segundo ONUSIDA, 2004), isto é,
não conheceram um mundo sem SIDA.. Os jovens de 15-24 anos representam metade dos novos infectados pelo
VIH no mundo. Cada dia que passa mais de 6000 jovens contraem o vírus. São os jovens de hoje os maiores
responsáveis para continuar a resposta à epidemia: são os líderes, os pensadores e os responsáveis para
adoptar decisões para o futuro e é vital que participem plenamente na resposta à epidemia. Os jovens entre os
15-24 anos são os mais ameaçados, representam mundialmente metade dos novos casos de VIH, e são a maior
esperança para dar a volta à epidemia. Os jovens estão expostos ao VIH de várias formas. Em África a principal
via é o coito heterossexual. Na Europa oriental e Ásia Cental, o VIH entre os jovens está a aumentar rapidamente
devido ao consumo de drogas intravenosas com equipamento de injecção contaminado e em menor extensão
relações sexuais perigosas.(ONUSIDA, 2004).
Os factores que situam os jovens no centro da vulnerabilidade são: a falta de informação, educação e serviços
sobre o VIH, os riscos que muitos têm que correr para poder sobreviver e os riscos que acompanham a
experimentação e a curiosidade dos adolescentes.

Início sexual precoce
A maioria dos jovens inicia a actividade sexual na adolescência e muitos antes dos 15 anos. O aumento da
urbanização, a pobreza, a exposição a ideias conflituosas sobre os valores e comportamentos sexuais, o fracasso
da sexualidade tradicional e os canais de informação sobre a reprodução estão a fomentar a actividade sexual
pré-matrimonial entre os adolescentes. Os estudos demonstram que os adolescentes que começam a actividade
sexual precocemente 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 e não é provável que nesta idade utilizem
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preservativos (OMS, 2000 segundo ONUSIDA, 2004).
Diferenças por sexo

Quando a forma principal de transmissão é heterossexual, as meninas são mais afectadas. A maior
vulnerabilidade biológica das meninas e mulheres à infecção pelo VIH é uma explicação para o número crescente
de mulheres infectadas. Há outros factores importantes que explicam o maior número de infecção das mulheres:
os desiquilíbrios de poder em função do sexo, a natureza das práticas sexuais e a diferença de idades entre o par
sexual. Em geral, nas relações intergeracionais, as meninas têm um poder limitado para resistir a pressões para
aceitar práticas sexuais perigosas.

Relações sexuais por coerção
Muitas mulheres jovens sofrem violação e relações sexuais forçadas. Por exemplo, 20% de todas as jovens
entrevistadas em Kisumu (Kenia) e Nodola (Zâmbia) disseram que na sua primeira relação sexual se utilizou
força física (ONUSIDA, 2004). As relações sexuais violentas ou forçadas podem aumentar o risco de transmissão
do VIH porque a penetração vaginal forçada normalmente provoca feridas e cortes que permitem ao vírus
atravessar as paredes da vagina com mais facilidade.

Consumo de drogas intravenosas: uma ameaça incipiente
Os consumidores de droga intravenosa jovens correm um risco especial, porque podem não ter nem o
conhecimento nem as aptidões para se proteger da infecção por equipamento de injecção contaminado
(ONUSIDA, 2004).

3 — Prevenção da SIDA nos vários países
Estratégia ABC
Os programas de prevenção para a população em geral centraram-se, durante anos, na estratégia “ABC”:
A-abstinência e atraso no início da actividade sexual;
B- segurança mantendo a fidelidade ou reduzindo o número de parceiros sexuais e;
C-uso correcto e sistemático do preservativo.
Para muitas mulheres e meninas este enfoque é limitado porque não têm poder social e económico e vivem com
medo da violência masculina não podendo, por isso, negociar a abstenção sexual, nem insistir com o seu
parceiro para ser fiel ou usar o preservativo.

A vulnerabilidade especial das mulheres e das meninas à infecção pelo VIH/SIDA implica que enfrentar os papéis
de género negativos para a mulher é crítico para a resposta mundial do SIDA. A Declaração de compromisso das
Nações Unidas sobre o VIH/SIDA de 2001 reconheceu que as desigualdades em função do sexo estão a
alimentar a epidemia. Na Declaração, os governos comprometeram-se a criar estratégias multisectoriais para
reduzir a vulnerabilidade das mulheres e das meninas. Entre os objectivos para 2003-2005 destacam-se
(ONUSIDA, 2004, p.12):

 Abordar as dimensões de género da epidemia (artigo 37).
 Acelerar as estratégias nacionais que promovem o avanço da mulher e o seu pleno disfrute de todos os
direitos humanos; a partilha de responsabilidades entre homens e mulheres para garantir um comportamento
sexual seguro e a capacitação das mulheres para tomarem decisões sobre a sua sexualidade e protegerem-
se do VIH (artigo 59).
 Eliminar a discriminação contra a mulher, incluindo a violência, certas práticas tradicionais prejudiciais e a
exploração sexual (artigos 61-62).
 Reduzir a transmissão materno-infantil aumentando o acesso das mulheres aos cuidados pré-natais,
informação, rastreios voluntários, e outros serviços de prevenção e tratamento (artigo 54).
 Rever o impacto social e económico da epidemia, especialmente sobre as mulheres que cuidam dos
doentes com SIDA (artigo 54).

Em Junho de 2002 a OMS e o Centro Internacional de Investigação sobre a Mulher consultaram peritos para
reformular a prevenção básica do VIH baseando-se nas necessidades diferenciadas das mulheres e meninas.
Também pretendiam melhorar a prevenção relacionada com os homens (2003). Os peritos expuseram diferentes
planos para integrar o género nos processos de prevenção(ONUSIDA, 2004, p.68):

 Reconhecer que as mulheres e os homens têm diferentes necessidades de prevenção, atenção e apoio. Por
exemplo: o diagnóstico e tratamento de DSTs devem integrar-se nas consultas de planeamento familiar, para
as mulheres terem acesso a esses serviços sem medo da sensura social; devem promover-se meios de
prevenção controlados pelas mulheres, como preservativos femininos e microbicidas.
 Projectos que trabalhem com os homens e as mulheres para abordar as normas de género que criam
vulnerabilidade ao VIH. Por exemplo, programas com grupos de 10 a 20 pessoas, do mesmo sexo e idade
semelhante, para que se discutam os papéis de género, atitudes face ao sexo e à sexualidade e atitudes
frente à morte. Este enfoque encoraja as mulheres e os homens de todas as idades a explorarem as suas
necessidades sociais, sexuais e psicológicas; analisar os bloqueios de comunicação que experimentam e
introduzir mudanças nas suas relações.
 Intervenções de capacitação para as mulheres e meninas tentarem igualar o equilíbrio de poder entre
homens e mulheres. Alguns exemplos são o acesso crescente das mulheres a bens e recursos, como os
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direitos à propriedade e à sucessão, facilitar a criação de redes sociais de mulheres e fortalecer as
organizações comunitárias populares.

Qualquer resposta eficaz à prevenção do VIH fundamenta-se em três estratégias estreitamente interrelacionadas:
 Reduzir o risco de infecção para enfrentar a epidemia.
 Reduzir a vulnerabilidade para diminuir tanto o risco como o impacto.
 Reduzir o impacto para diminuir a vulnerabilidade.
A resposta eficaz à SIDA, para reduzir a vulnerabilidade, é paralela a um desenvolvimento sócio-económico
básico. Alguns estudos na África subsariana mostram que os homens e as mulheres que vivem em zonas mais
desenvolvidas têm uma probabilidade maior de usar preservativos e que entre os adolescentes que continuam na
escola as práticas sexuais seguras são mais prováveis.
A vulnerabilidade à exposição do VIH – a incapacidade de um indivíduo ou comunidade para controlar o seu risco
de infecção – é profiláctica, de modo que nenhuma intervenção preventiva separada será eficaz por si só. Os
elementos essenciais da prevenção do VIH incluem (ONUSIDA, 2004, p.72):

 Educação e sensibilização sobre a SIDA.
 Programas de mudança de comportamento, em especial para os jovens e as populações com maior risco de
exposição ao VIH, e também para as pessoas que já estão infectadas.
 Promoção do uso dos preservativos masculinos e femininos como opção protectora, junto com a abstenção,
fidelidade e menor número de parceiros sexuais.
 Rastreios e testes voluntários.
 Prevenção e tratamento de infecções de transmissão sexual.
 Prevenção primária entre as mulheres grávidas e prevenção da transmissão materno-infantil.
 Programas de redução dos danos para consumidores de droga intravenosa.
 Medidas para proteger a segurança dos receptores de sangue.
 Controle das infecções nos contextos sanitários (precauções universais, injecções médicas seguras,
profilaxias pós-exposição).
 Educação da comunidade e mudanças nas leis e políticas para contestar o estigma e a discriminação.
 Redução da vulnerabilidade através de mudanças sociais, legislativas e económicas.

Programa de Prevenção do VIH/SIDA para os Jovens
Na Declaração de Compromisso das Nações Unidas sobre o VIH/SIDA de 2001 descrevem-se como acções
concretas para os jovens (ONUSIDA, 2004, p.98):

 Criar um ambiente de apoio onde os jovens possam obter informação sobre a saúde reprodutiva e o VIH,
educação e serviços.
 As políticas e leis devem assegurar que os recursos disponíveis se centrem em melhorar os direitos dos
jovens nos serviços de saúde e reduzir todas as práticas e estruturas discriminatórias.
 Trabalhar com os que influenciam os jovens: pais, famílias extensas, os professores, os líderes políticos e
da comunidade e pessoas célebres que têm muita influência nos jovens. Quando os mentores actuam como
modelos de conduta positivos e oferecem ambientes seguros, relações válidas e a possibilidade para a
expressão social, os jovens tomam a iniciativa de um comportamento responsável.
 Colocar os jovens no centro da resposta. Não há limites de idade para a liderança dos jovens. Os jovens são
activos, é preciso ouvir a sua voz e cultivar as suas qualidades para que possam ser intrumentos de mudança.
 Mobilizar o sistema educativo para que haja programas de prevenção para jovens em idade escolar.
 Incorporar programas noutros sectores que interessam muitas vezes os jovens: religião, lugares de trabalho,
desporto e nos meios de comunicação.Estes sectores podem fornecer informação e serviços.
 Abordar as desigualdades de género, melhorando a oportunidade das meninas para aceder à educação e
ensino de conhecimentos básicos, protegendo os seus direitos. Também existe a necessidade de mudar os
conceitos prejudiciais de masculinidade que definem a vida dos rapazes e que afectam negativamente a de
muitas meninas e mulheres.
 Abrir o diálogo entre jovens e adultos sobre temas delicados, pois os jovens e  adultos têm que abordar
juntos a sexualidade do adolescente, a educação sobre a saúde sexual, a violência e abuso sexual, os papeis
baseados no sexo e as práticas tradicionais.

4 — Hipóteses colocadas para a origem do VIH
Têm sido colocadas três hipóteses principais para o aparecimento brutal da SIDA. A primeira é a hipótese da
mutação do vírus que origina um aumento da sua patogeneicidade. Esta hipótese é pouco provável já que ela
teria que ter ocorrido simultaneamente no VIH1 e no VIH2, que possuem códigos genéticos relativamente
distintos. A segunda hipótese “o vírus ter sido produzido artificialmente pelo homem”, também é de eliminar,
já que os primeiros casos de VIH foram detectados numa altura em que a tecnologia não tinha condições para
realizar manipulações genéticas capazes de produzir o VIH. A hipótese mais provável é a de que o VIH1 e o VIH2
existiam na natureza há muito tempo e a sua disseminação em larga escala, sob a forma de uma epidemia
é muito recente. Esta difusão rápida seria facilitada por quatro factores:
1º - Um vírus da mesma família do que hoje designamos por VIH que existia nos macacos verdes africanos
(macaco Mangabey), pode ter passado destes (reservatório animal que o toleraria relativamente bem) para o
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homem, mercê de costumes alimentares utilizando miolos de macaco ou por rituais de certas tribos africanas
envolvendo sangue daqueles animais.
2º - O grande aumento de roteiros de viagem que permitem a difusão mundial de microrganismos, associado à
liberalização do comportamento sexual. Em 1981 o Centr for Disease Control (CDC) que faz o controlo das
doenças, descreve pela primeira vez um novo síndrome de causa desconhecida em que existia uma falha no
sistema imunitário. Em 1982 a Organização Mundial de Saúde (OMS) aceita o termo SIDA para identificar este
novo síndrome. Em 1983, Luc Montagnier do Instituto de Pasteur de Paris e Robert Gallo do Instituto Nacional do
Cancro dos E.U.A. descobrem que a SIDA se deve aos efeitos provocados pelo VIH no organismo. Na década 70
e a partir da África Central, o VIH teria chegado às caraíbas no organismo de emigrantes infectados. Nesta altura
estava na moda, entre os homossexuais norte-americanos, passar férias nas Caraíbas onde mantinham
contactos sexuais com os habitantes da ilha. Ao mesmo tempo os naturais desta ilha emigravam para os E.U.A.,
onde, para sobreviverem vendiam sangue, que muitas vezes continha VIH. Provavelmente foram estas as razões
que fizeram aparecer em 1981 os primeiros casos descritos de SIDA nos E.U.A. em homossexuais e hemofílicos.
Em Portugal, o primeiro caso de SIDA foi diagnosticado em 1983.
3º - O uso generalizado de transfusões e distribuição de derivados do sangue em todo o mundo e a partilha de
agulhas e seringas por utilizadores de drogas intravenosas.
4º - Na África e nos países em desenvolvimento os movimentos migratórios das populações para as cidades e a
pobreza favoreceram a ruptura das estruturas sociais tradicionais levando a uma maior promiscuidade sexual em
certos grupos.

Em 1985, descobriu-se a forma de detectar a presença do VIH através de uma análise de sangue. A partir desse
momento nos países desenvolvidos faz-se um controlo rigoroso de todo o sangue e derivados antes de serem
utilizados para tratamento. Entre 1981 e 1985 descobriram-se as formas de transmissão do vírus de uma pessoa
para outra, os mecanismos que levam à falência do sistema imunitário e as medidas de prevenção para evitar a
transmissão do VIH/SIDA. Em 1985 a investigadora portuguesa Odette Ferreira, em colaboração com o Instituto
Pasteur de Paris, isolou o VIH2. O VIH1 é o vírus mais prevalente na infecção pelo VIH. A transmissão do VIH2 é
mais difícil e uma vez transmitido ele causa a doença menos frequentemente e menos rapidamente que o VIH1.

CARTÃO B
1— Descreve como tem evoluído o número de casos de SIDA por anos de diagnóstico.
Aumentou até 1999 e começou a diminuir ligeiramente desde essa data, apresentando uma significativa descida
em 2004.
2— Indica, por sexo, em que grupos etários é que o número de pessoas com SIDA é maior.
Quer nos homens quer nas mulheres, o número de pessoas com SIDA é maior (85,3%) dos 20-24 aos 40-49
anos. A análise por sexo ainda permite ver que 82,7% dos casos correspondem ao sexo masculino, 17,2% ao
sexo feminino e em quatro casos não foi dada qualquer indicação.
3— Indica em que idades teriam sido infectadas essas pessoas para terem desenvolvido SIDA nesse
grupo etário.
Muitas dessas pessoas teriam sido infectadas na adolescência ou em jovens adultos.
4— Descreve quais serão as implicações sociais por esses grupos etários serem os mais afectados.
São as pessoas que se encontram na fase de vida economicamente activa e em idade de reprodução.
5— Tendo em atenção os dados anteriores, descreve em que grupos se deveria fazer a prevenção do
SIDA em Portugal.
Programas a incidir fundamentalmente nos adolescentes e jovens adultos.

CARTÃO C
1— Descreve como tem evoluído o número de casos de SIDA por categoria de transmissão.
Nos casos associados à toxicodependência, observa-se, cumulativamente, um maior número de casos
notificados em relação às outras categorias de transmissão. No final de 2004, os toxicodependentes constituem
5736 dos 11 755 indivíduos com SIDA (48,8% do total de casos notificados); depois surgem os heterossexuais
com 3 739 indivíduos infectados (31,8%); os homo ou bissexuais com 1 614 indivíduos (13,7%); os
transfusionados com 130 indivíduos (1,1%); os homo/toxicodependentes com 107 indivíduos (0,9%);  a
transmissão mãe/filho com 75 bebés (0,6%) e os hemofílicos com 62 indivíduos (0,5%). Há 292 (2,5%) indivíduos
de que não se conhece a categoria de transmissão. A infecção nosocomial pelo VIH (infecções adquiridas no
hospital) nunca foi diagnosticada em Portugal. A evolução da epidemia nas diferentes categorias de transmissão
varia. Quando se analisa a progressão anual desde 1997 até 2003, verifica-se que nos toxicodependentes há
uma tendência para diminuir o número de infectados por ano (584, 609, 614, 538, 506, 454 e 326); nos
heterossexuais há uma tendência para aumentar (254, 292, 325, 319, 340, 411 e 359) e nos homo ou bissexuais
são infectados aproximadamente o mesmo número de indivíduos por ano (102, 72, 90, 74, 57, 62 e 74).
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2— Refere quais são as patologias mais frequentes nas várias categorias de transmissão.
De acordo com CVEDT (2004) em 31 de Dezembro de 2004 estavam notificados 25 968 casos de infecção VIH/
SIDA nos diferentes estádios de infecção. As infecções oportunistas (I.O.) constituem o maior grupo associado
aos casos de SIDA (87,9%) das patologias. Nos toxicodependentes representam 93,2 % das patologias
observadas neste grupo, nos heterossexuais constituem 87,7% e nos homo e bissexuais 71,4%.
3— Tendo em atenção os dados anteriores, descreve em que grupos se deveria fazer a prevenção do
SIDA em Portugal.
Deveria incidir fundamentalmente nos toxicodependendentes, heterossexuais e homo e bissexuais.

4 — Elabora em turma uma síntese final desta actividade para ser publicada online.

5 — Incentiva uma discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre as estratégias para
fazer prevenção do VIH/SIDA nos jovens em Portugal e noutros países.
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Actividade 3.2 — Conviver com seropositivos e doentes com
SIDA

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                     Aluno/ Grupo Líder …

Questionário e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica
valores e participa democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que esta actividade terá como principal objectivo criar condições para
que que os participantes pensem no que sentiriam e no que fariam se tivessem que conviver com um
doente de SIDA.

2 — Divide a turma em duas metades iguais, dentro do possível com o mesmo número de rapazes e
de raparigas em cada metade. Explica aos teus colegas que irás entregar a metade da turma uma
história de um doente com SIDA (Questionário e Grupo de Investigação 3.2, cartão A) e à outra
metade outra história de outro doente com SIDA (Questionário e Grupo de Investigação 3.2, cartão B)
para que, com base nela, analisem os seus sentimentos e atitudes face ao doente descrito,
preenchendo um pequeno questionário (Questionário e Grupo de Investigação 3.2, cartão C).

3 — Depois dos teus colegas terem terminado, forma quatro grupos. Um grupo deverá analisar as
respostas das meninas à história A, outro grupo deverá analisar a dos rapazes à mesma história e os
outros dois grupos deverão seguir a mesma metodologia para a história B.

4 — Explica aos grupos que depois da análise por item deverão calcular a nota média de cada aluno
na “Escala de Avaliação Prejudicial” (Grupo I), na “Escala de Interacção Social” (grupo II) e no
“Inventário de Avaliação Interpessoal” (grupo III). Para isso devem fazer o seguinte:

Nota média na escala de Avaliação Prejudicial” (Grupo I)
É dada pela soma dos números seleccionados nos 12 itens a dividir por 12. A pontuação média do
questionário pode variar de 1 a 6, com uma alta classificação indicando atitudes mais prejudiciais para o
doente com SIDA.
Nota média na escala de Interacção Social” (Grupo II)
É dada pela soma dos números seleccionados nos 7 itens a dividir por 7. A pontuação média do questionário
pode variar de 1 a 5, com uma alta classificação indicando elevada interacção no dia-a-dia com o doente de
SIDA.
Nota média no Inventário de Avaliação Interpessoal” (Grupo III)
É dada pela soma dos números seleccionados nos 21 itens a dividir por 21. A pontuação média do
questionário pode variar de 1 a 6, com uma alta classificação indicando uma avaliação mais positiva das
características pessoais do doente de SIDA.
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5 — Coloca no quadro as contagens obtidas por cada grupo para reunir os resultados da turma.

6 — Promove um debate em turma para analisar as respostas do questionário por item em cada
grupo. Para cada grupo do questionário podes realçar as seguintes ideias principais:

Escala de Avaliação Prejudicial (grupo I)
Deves realçar que o Rui deve ser tratado como um doente crónico com outra doença qualquer, por exemplo,
com diabetes. Mesmo que tenha sido infectado por um comportamento de risco não deve ser culpabilizado
pela sua doença; merece a simpatia e compreensão dos outros, pois é natural que se sinta traumatizado, não
só pela gravidade da doença mas também pela discriminação que tem sentido dos amigos e do(a)
namorada(o); não merece ter ficado doente nem morrer ou matar-se e o mundo não estaria melhor sem ele,
pois mesmo doente pode ser útil à sociedade, nomeadamente, nas campanhas de prevenção da SIDA; sente
dor e sofrimento e merece os melhores cuidados médicos possíveis e não é perigoso para as outras pessoas,
pois os meios de transmissão do VIH são bem conhecidos, por isso, não deverá estar isolado ou perder o seu
emprego.
O Rui apenas deve ser aconselhado a desenvolver estratégias para diminuir o risco de evolução para a
forma sintomática ou de SIDA, tais como:
 Proteger-se de uma reinfecção pelo VIH tendo relações sexuais protegidas e evitando o uso
compartilhado de agulhas e de seringas.
 Ter um estilo de vida saudável alimentando-se convenientemente; evitando o stress; evitando o tabaco e o
álcool; evitando o uso de drogas, pois diminuem a resistência do organismo às infecções e seguindo as regras
elementares de higiene.
 Evitar todo o tipo de infecções pois elas activam o sistema imunológico e assim a multiplicação das
células T4 onde o vírus está latente.
 Consultar o médico regularmente para fazer a avaliação do seu estado de saúde e considerar o
tratamento precoce quando aparecem os sinais de enfraquecimento do sistema imunológico.

Escala de Interacção Social (grupo I)
Deves realçar que nenhuma das situações da vida do dia-a-dia descritas apresenta qualquer risco de infecção
pelo VIH: as conversas, os cumprimentos os beijos e qualquer contacto da vida do di-a-adia são inteiramente
inofensivos; a louça e os talheres usados pelos seropositivos podem ser lavados normalmente na água
quente junto com a louça dos outros; o vírus também não é transmitido pelos sanitários. A relação do
seropositivo com a família é muito importante. Ele não deve ter medo de infectar as pessoas que lhe estão
próximas nos contactos do dia-a-dia. E elas, reciprocamente, também não devem ter medo. Nas relações em
sociedade, não podem de maneira nenhuma ser excluídos, basta que as pessoas estejam informadas sobre
as precauções a tomar (ver abaixo). As atitudes negativas e a discriminação levam as pessoas infectadas ao
isolamento e a acelerar a progressão da infecção. O seropositivo só é perigoso se for irresponsável. A prática
de desporto pode ser mantida normalmente, mas é necessário evitar os desportos violentos que implicam
contactos que possam ocasionar sangramentos, como o futebol, o boxe, etc..
Há no entanto alguns cuidados do dia-a-dia que o seropositivo deve ter para evitar transmitir o VIH:
 Não pode doar sangue, esperma ou órgãos.
 Informar os médicos e os dentistas que o consultam.
 Se for mulher, evitar uma gravidez, pois há risco de transmissão do vírus da mãe seropositiva para o
feto.
 Informar os seus parceiros sexuais, evitar a penetração e sempre que ocorrer a penetração usar o
preservativo.
 Não compartilhar seringas ou agulhas para fazer tatuagens, furar as orelhas, na acunpuctura, etc. e
avisar os responsáveis. Os responsáveis devem esterilizar os seus instrumentos com todos os clientes, não
apenas com os que sabem que são seropositivos.
 Não compartilhar as escovas de dentes, as lâminas de barba e os outros instrumentos cortantes
usados na higiene corporal.
 Cobrir com um penso até que estejam cicatrizados todos os cortes ou arranhões.
 Limpar as superfícies contaminadas com sangue usando luvas e em seguida desinfectar com uma
solução de lixívia, preparada na proporção de uma quantidade de lixívia para nove quantidades de água
durante 20 minutos.
 Lavar a alta temperatura (70º), ou com lixívia ou lavar a seco as roupas de cama, mesa, banho e
vestuário sujo de sangue ou de secreções sexuais.
 O material descartável contaminado deve ser depositado dentro de um saco do lixo lacrado e
colocado no lixo doméstico.

Inventário de Avaliação Interpessoal (grupo III)
Porque razão é importante analisarmos a avaliação que fazemos das características de personalidade dos
doentes com SIDA? Em primeiro lugar, a SIDA é uma doença incurável e progressiva e, porque é
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transmissível as pessoas com VIH são percepcionadas muitas vezes como colocando os outros em risco.
Como outra doença qualquer mortal, a SIDA confronta, mesmo os não infectados com a realidade da morte,
provocando uma “ansiedade fundamental”. Quando as pessoas interagem com doentes de SIDA, ouvem
discutir a SIDA ou lêem sobre o assunto nos jornais, relembram a sua própria mortalidade. Ora, a “atitude
natural” do dia-a-dia é construir experiências que evitem esta ansiedade fundamental. A estigmatização
relacionada com a SIDA como doença representa essa concepção: os indivíduos saudáveis distanciam-se
da morte pela definição da doença como um perigo só para os outros. Com algumas doenças graves as
tentativas para manter a “atitude natural”, de não pensarmos na morte, levam a atribuir características de
personalidade imperfeitas às pessoas doentes (Herek, Glunt, 1988).
Se os teus colegas fizeram uma avaliação interpessoal do Rui pouco positiva, chama a atenção que apenas
estão a evitar pensar que a SIDA pode acontecer a qualquer pessoa, em qualquer idade e
independentemente da sua orientação sexual. Explica-lhes que o que estão a fazer é evitar pensarem na
morte e que a SIDA também lhes pode acontecer a eles, se tiverem comportamentos não seguros.
Recorda-lhes que em Portugal o principal meio de transmissão do VIH em fase de crescimento é ter relações
heterossexuais coitais. Reforça a necessidade de se sentirem vulneráveis se não tiverem comportamentos
seguros.

7 — Compara agora em turma, as notas médias obtidas nos questionários com o doente A e B.
Explica que a única diferença nas duas histórias de vida é o Rui ser heterossexual (Questionário e
Grupo de Investigação 3.2, cartão A) ou homossexual (Questionário e Grupo de Investigação 3.2,
cartão B). O objectivo desta diferença é tentar analisar se os alunos da turma parecem discriminar os
doentes com SIDA por causa da sua orientação sexual. Qualquer interpretação não passa de mera
hipótese, pois o número de alunos inquiridos é muito reduzido. No entanto, se houver a suspeita que a
turma discrimina os doentes com SIDA por causa da sua associação à homossexualidade é
importante trabalhar na turma a discriminação face aos homossexuais, em vez da discriminação face
aos doentes com SIDA.

Comparação entre o doente com SIDA heterossexual (história A) e homossexual (história B)
O objectivo primário da educação geral da população deveria ser a compaixão, a compreensão e a mudança
de atitudes que poderiam diminuir a discriminação e actos de hostilidade para as pessoas infectadas com o
vírus da imunodeficiência humana (Schuster, 1988). A informação pode reduzir o medo, mas é improvável que
o elimine (Morin, 1988). Uma grande parte das pessoas responde primariamente à SIDA como uma ameaça
ao bem estar pessoal (ao seu próprio bem-estar ou dos seus namorados). Assim, têm que ser influenciados
por programas educativos que claramente apresentem informação factual acerca da SIDA, num contexto que
reduza a ansiedade. Pelo contrário, os indivíduos que respondem primariamente à SIDA, por associação com
minorias estigmatizadas (prostitutas, toxicodependentes ou homossexuais), são pouco provavelmente
afectados por campanhas educativas que só forneçam factos acerca da doença. Para esses , os programas
educativos têm que ser dirigidos para o estigma pré-existente. Por exemplo, uma pessoa que defenda o
isolamento para pessoas com SIDA por causa da sua hostilidade com os homossexuais, provavelmente não é
influenciada por discussões factuais acerca da ineficácia do isolamento; a pessoa anti-homossexual tem de
ser confrontada com o prejuízo de ser anti-homossexual (Herek, Glunt, 1988). Vilaça (1994) partindo do
pressuposto que a estigmatização dos doentes com SIDA pode estar relacionada com o medo da doença em
si, com o mal estar ou prejuízo provocado pela preferência homossexual de muitas das suas vítimas ou pela
combinação dos dois factores, desenvolveu um estudo para avaliar as fontes de estigamatização associadas
aos doentes com SIDA dos adolescentes do 9º ano e do ensino secundário em algumas escolas Portuguesas.
Nesse estudo os alunos atribuíram avaliações significativamente diferentes na Escala de Avaliação
Prejudicial” ao doente com SIDA homossexual e heterossexual. Os doentes homossexuais foram avaliados
como muito mais responsáveis por estar doentes, merecendo menos simpatia e compreensão, merecendo
mais o que lhes tem acontecido e sendo mais perigosos para os outros. Na “Escala de Interacção Social” os
alunos não mostraram diferenças na sua interacção no dia-a-dia com doentes com SIDA homossexuais ou
heterossexuais. No “Inventário de Avaliação Interpessoal” os alunos fazem uma avaliação mais negativa do
homossexual do que do heterossexual excepto para a característica “Não é ofensivo”, pois consideraram que
nenhum dos dois o era.

8 — Elabora em turma uma síntese final desta actividade para ser publicada online.

9 — Incentiva uma discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre a discriminação dos
doentes com SIDA, as causas que poderão estar por traz dessa discriminação a as melhores formas
de reduzir a reduzir.
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Actividade 3.3 — Sistema de apoio a pessoas infectadas e
afectadas pelo VIH

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                     Aluno/ Grupo Líder …

Análise de Sites para pessoas afectadas ou infectadas pelo VIH e Grupo de Investigação: Partilha o
conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que esta actividade tem como principal objectivo criar condições para
que saibam informar as pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH/ SIDA sobre as organizações
governamentais e não governamentais de apoio à sua condição de saúde.

2 — Organiza a turma em grupos de 2 a 4 pessoas e convida-os a ligarem a Internet e a consultarem
o site da ABRAÇO (h t t p : / / w w w . a b r a c o . o r g / q u e m s o m o s . h t m l # )  e da AIDSPortugal
(http://www.aidsportugal.com/forum.php?op=ver_respostas_do_post&forum_id=7&post_orig=2199) para reflectirem sobre
o seu papel (Consulta s Fóruns e Grupo de Investigação 3.3).

3 — Organiza uma assembleia de turma para os vários grupos apresentarem as suas conclusões.

4 — Elabora em turma uma síntese final desta actividade para ser publicada online.

5 — Incentiva uma discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre o apoio dado em
Portugal e noutros países às pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH/ SIDA.
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Actividade 3.4 — Como dar apoio a pessoas infectadas pelo VIH

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                      Aluno/ Grupo Líder …

História em Cadeia e Debate em Turma: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica
valores e participa democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que cuidar de alguém com SIDA significa prestar cuidados extra e dar
mais carinho. A maior parte das pessoas com SIDA são jovens ou adultos em idade reprodutiva que
estavam cheios de projectos de vida e de energia. Para muitos, a vida foi-se tornando cada vez mais
sem esperança, com grandes fases de revolta e sem energia. Muitos perderam o(a) namorado(a), os
amigos, a família e, às vezes, o suporte da comunidade e precisam dos outros para cuidar deles.
Alguém que cuida de um doente com SIDA precisa de ser: enfermeiro, cozinheiro, ir às compras, ler
em vós alta, limpar a casa e saber ouvir. Todas as pessoas que cuidam de doentes com SIDA têm
que ser amigos e ter compaixão.

2 — Diz à turma que vão construir uma história em cadeia para mostrar como se pode dar suporte
emocional e físico a um doente com SIDA. Para isso, algumas pessoas terão a ajuda de frases com
atitudes e comportamentos a ter com o doente da história. Quem as possuir deve introduzir essa
informação na história sem quebrar a sua sequência. Os colegas que não tiverem frases, devem
reforçar as ideias que já estão na história.

3 — Recorta as frases (História em Cadeia 3.4) e faz a sua distribuição a alguns alunos não
consecutivos na sala. Se sobrarem frases, deixa-as para distribuir só na segunda volta da história pela
turma.

4 — Projecta o início da história em cadeia e pede a um colega para ir escrevendo na transparência
ou no quadro a história que estão a construir, para que todos possam ver a sua sequência
(transparência 3.4).

5 — Quando achares conveniente, pede aos teus colegas para darem um fim à história. Relê em
turma a história para a turma decidir se desejam mudar alguma coisa. No final, pede-lhes para darem
um título à história.

6 — Elabora em turma uma síntese final desta actividade para ser publicada online juntamente com a
história elaborada.

7 — Incentiva uma discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre o tipo de apoio que
se deve dar a um doente com SIDA e as dificuldades que as pessoas sentem em dar este tipo de
apoio.

Não sabes ao que te estás a arriscar! Quando acabarmos o trabalho
na Biblioteca não te voltes a sentar ao lado dela! Essa aí tem SIDA!
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Actividade 3.5 — Como manter a tua própria segurança

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                      Aluno/ Grupo Líder …

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

1 — Explica aos teus colegas que o objectivo desta actividade é criar condições para que se algum
dia cuidarem ou conhecerem alguém que cuida de doentes com SIDA saibam quais são as regras
básicas para a higiene em casa e para se proteger a si próprios do VIH.

2 — Organiza a turma em grupos e entrega a cada grupo as várias situações que podem surgir no
dia-a-dia ao tratar de um doente com SIDA (Grupo de Investigação 3.5), para que descrevam o
procedimento de prevenção da infecção pelo VIH a ter em cada uma delas.

3 — Pede ao porta-voz dos grupos para partilharem em turma as conclusões a que chegaram e
dinamiza um debate para chegar a respostas consensuais que incluam as seguintes ideias principais:

Situação 1 - Lavandaria
Se a roupa estiver suja com fluídos corporais, como por exemplo o sangue e o sémen ou fluídos vaginais, deve-
se:
 Usar luvas
 Usar lexívia e sabão
 Manter a roupa separada da outra roupa para lavar
Se a roupa não está suja com fluidos corporais, pode ser lavada normalmente.

Situação 2 – Limpar a casa de banho
A casa de banho deve ser limpa muitas vezes usando luvas e lixívia. Deve ser colocado no balde uma parte de
lixívia para nove partes de água (lixívia diluída a 10%). Este líquido desinfectante deve ficar na louça da casa de
banho 10 – 30 minutos antes de se passar por água limpa e secar. O VIH também pode ser inactivado nas
superfícies e objectos não metálicos contaminadas com álcool etílico a 70º durante 10 a 30 minutos.

Situação 3 – Lavar a louça e limpar a cozinha
A louça deve ser lavada com água quente e sabão. Os panos usados para limpar o chão da casa de banho nunca
devem ser usados para limpar a cozinha.
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Situação 4 – Cuidados a ter ao cuidar do doente
(A) Antes e depois de contactar com o doente as mãos devem ser lavadas com água quente e sabão.
(B) Sempre que o doente tiver feridas abertas deve-se utilizar luvas e cobrir as feridas com ligaduras ou

panos.
(C) O VIH pode ser inactivado nas superfícies corporais com antisépticos:

 Povidona iodada (“Betadine” ou similar) para utilizar na pele e mucosas;
 Álcool a 70º que não deve ser utilizado nas mucosas.

(D) NOTA: Na prevenção da infecção pelo VIH nos toxicodependentes aconselha-se a que n a
impossibilidade de usar uma seringa e uma agulha descartável nova, a agulha e a seringa sejam
desinfectadas com o auxílio de um dos três métodos seguintes:

1º Lavar e imergir a seringa e a agulha durante 10 a 15 minutos dentro de álcool a 70º ou lixívia diluída
uma parte de lixívia para 9 partes de água e, em seguida, passá-las por água.
2º Ferver em água por 10 a 15 minutos.
3º Introduzir lixívia na seringa e na agulha. Este procedimento deve ser efectusdo duas vezes seguidas e
deve ser seguido de duas passagens com água limpa.

Situação 5 – Instrumentos utilizados com o doente
Se forem dadas injecções devem ser utilizadas agulhas e seringas esterilizadas. No fim devem ser colocadas
numa embalagem que não fure de plástico ou metal. As agulhas e seringas descartáveis deverão ser colocadas
em embalagens de cartão grosso, vidro, plástico ou metal antes de serem deitadas fora. Os termómetros devem
ser lavados com água quente e sabão.

Situação 6 – Lixo do doente
Os materiais de limpeza (luvas e outras coisas sujas com fluidos corporais) deverão ser queimados ou colocados
num saco plástico duplo e bem fechado antes de se colocar no lixo.

4 — Elabora em turma uma síntese final desta actividade para ser publicada online.

5 — Incentiva uma discussão através do Fórum Alunos, Jovens em Acção sobre o tipo de cuidados a
ter quando se trata um doente com SIDA e as dificuldades que as pessoas sentem ao ter este tipo de
cuidados.
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Actividade 4 — Prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis nos meios de comunicação

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                   Aluno/ Grupo Líder …

A televisão apresenta, muitas vezes, programas que visam simplesmente informar e, por vezes,
educar para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. As mesas redondas e os
debates entre especialistas, geralmente com a participação directa ou indirecta do público, são
disso exemplo. Noutros programas, nomeadamente, nos telejornais, são apenas apresentadas
estatísticas. Principalmente no dia mundial da SIDA, exploram-se visões aterradoras de regiões do
planeta e grupos onde as DSTs são mais prevalentes correndo-se o risco das pessoas menos
críticas começarem a pensar que a SIDA e as outras DSTs são apenas um problema dos outros:
dos países “do 3º mundo” e de grupos minoritários tradicionalmente discriminados, como os
homossexuais, os toxicodeppendentes e as prostitutas. Mesmo quando no meio da notícia é dada
ênfase ao crescente aumento da infecção pelo VIH na comunidade heterossexual, muitas vezes, o
que fica da notícia são as terríveis imagens da epidemia em África ou na Ásia. A SIDA e outras
DSTs estão muito longe de nós ou dentro da nossa casa?
Assim, as actividades seguintes têm como principal objectivo proporcionar condições para que
converses com os teus pais sobre os programas de televisão que visam informar, desinformar ou
educar sobre a prevenção da SIDA e de outras DSTs.

Actividade 4.1 — Programas televisivos sobre a prevenção de
DSTs

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                   Aluno/ Grupo Líder …

Entrevista com os Pais e Grupo de Investigação: Envolver os pais na educação sexual, partilhar o
conhecimento e valores, clarificar valores, desenvolver o pensamento crítico e participar
democraticamente.

1 — Encoraja os teus colegas a fazerem uma entrevista aos pais sobre os programas de televisão a
que assistiram sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). As suas perguntas
podem incidir sobre (Entrevista e Grupo de Investigação 4.1):

— Assuntos que foram tratados;
— Profissionais que colaboraram;
— Perguntas feitas pelo público;
— A sua opinião sobre o programa;
— A sua opinião sobre o papel da televisão na prevenção de DSTs.

2 — Pede-lhes para formarem grupos, organizarem a informação que recolheram com os pais e
acrescentarem o seu conhecimento e opinião pessoal sobre esses programas.

3 — Pede ao o porta-voz de cada grupo para apresentar a sua análise e organizarem um relatório
final para ser publicado neste site.

4 — Incentiva os teus colegas a discutirem o seu trabalho e as suas interpretações sobre a
publicidade Portuguesa e as ideias dos seus colegas de outras escolas sobre o mesmo assunto,
através do Fórum Alunos, Jovens em Acção.

Individualmente Debate em subgrupo
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Actividade 4.2 — Análise comparativa entre os vários países de
programas televisivos sobre a prevenção de DSTs

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                   Aluno/ Grupo Líder …

Fórum Alunos: Partilhar visões, desenvolver o pensamento crítico e clarificar valores.

1— Em assembleia de turma decide como estabelecer uma parceria, através dos Fóruns do site, com
uma escola estrangeira que conheças e pede aos teus colegas do outro país para fazerem as
actividades anteriores.

2 — Discute através do Fórum Alunos, Jovens em Acção o vosso trabalho e as vossas interpretações
sobre o que se passa nesta área em Portugal e o trabalho e ideias dos vossos colegas sobre o que se
passa noutros países.

Parceria

França

Brasil

Dinamarca

    (… )

Portugal
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Actividade 5 — O que pensa a comunidade sobre as DSTs

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                   Aluno/ Grupo Líder …

Os investigadores usam os questionários e as entrevistas para obterem dados sobre o
que as pessoas pensam e sentem, isto é, para compreenderem o que a pessoa sabe
(conhecimento), o que acha certo ou errado (valores), o que pensa (atitudes e crenças) ou
como age (comportamentos). (ver capítulo 1, p.67).

1 — Promove o diálogo em turma para os teus colegas enumerarem os problemas de
investigação que consideram mais relevantes; decidirem se a recolha de dados deverá ser feita
por questionário ou entrevista e decidirem qual será a população alvo. Se desejarem podem
usar como ponto de partida a síntese dos problemas que foram tratados nesta unidade
(Questionário/ Entrevista 5).

2— Organiza grupos de trabalho para elaboração do instrumento de recolha de dados. O porta-
voz deve fazer o registo.

3— Pede ao porta-voz dos grupos para apresentar em turma o instrumento de recolha de dados
de cada grupo (recorrendo ao retroprojector ou a um meio semelhante) e chegarem a um
consenso final sobre o instrumento que irá ser aplicado.

4— Distribui o número de inquiridos que irá ser atribuído a cada colega e pede-lhes que
apliquem o instrumento extra-aulas.

5— Organiza grupos de trabalho para tratarem os resultados:
 no caso de se tratar de entrevistas deverão primeiro ser transcritas extra-aula e depois
analisadas em grupos na aula;
 no caso de questionários, deverás incentivar os teus colegas a utilizarem programas de
computador simples para fazerem o tratamento estatístico.

6 — Pede-lhes que elaborem um relatório final em turma onde claramente refiram: a razão
porque optaram por aqueles problemas de investigação e não por outros, os objectivos, o
instrumento de recolha de dados, a apresentação dos resultados (no caso de entrevista poderá
ser também a sua transcrição), a discussão dos resultados e as implicações da investigação no
promoção da educação sexual na comunidade a partir dos alunos.

7 — Envia os relatórios por turma ou escola, para publicação neste site.
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III — Visões / Objectivos a atingir 

Actividade 1 — Desenvolver visões

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                    Aluno/ Grupo Líder…

Tempestade de Ideias em “Post-it”: Selecciona problemas para resolver ou ajudar a resolver, partilha visões e
exerce a cidadania.

1 — Explica aos teus colegas que nesta fase do projecto o objectivo é debaterem abertamente todos
os problemas que lhes foram surgindo durante a investigação do tema global seleccionado e
desenvolverem as suas visões para mudarem a situação actual de maneira a alcançar os seus
sonhos.

2 — Encoraja os teus colegas a desenvolverem uma tempestade de ideias em post-it, organizando a
turma em grupos, com um bloco de notas post-it e uma lapiseira.

3 — Pede ajuda a um colega para coordenar esta actividade. Os dois devem preparar questões para
a turma reflectir sobre as suas visões para o futuro. As questões apresentadas podem ser apenas o
ponto de partida para o debate (Tempestade de Ideias 1).

4 — Coloca a primeira questão, em voz alta, à turma e dá aproximadamente 5 minutos para os grupos
responderem, pelo menos com cinco ideias. Cada ideia deve ser escrita numa folha do bloco de post-
it.

5 — No fim dos cinco minutos, o teu colega e tu devem recolher os papéis dos blocos de notas post-it
de cada grupo e colá-los no quadro agrupando os que têm a mesma ideia. Devem verificar com a
turma os grupos de respostas que tu e o teu colega organizaram.

6 — Lê a segunda questão e repete o mesmo método.

7 — Em turma, discute os resultados obtidos e organiza as conclusões finais sobre esta actividade
para fazer a sua divulgação online.

Debate em subgrupo

Tempestade
de ideias em
“Post-it”

Tempestade de Ideias em“Post-it”
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IV — Acção e Mudança    

Actividade 1 — Realizar Acções, Mudar e Promover a Mudança

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                    Aluno/ Grupo Líder…

Grupo de Investigação e Assembleia de Turma ou Escola: Planifica, desenvolve e avalia acções e exerce a
cidadania

1 — Explica aos teus colegas que nesta fase do projecto o objectivo é debaterem abertamente planos
de acção, executarem-nos e avaliarem-nos para originarem as mudanças que lhes permitirão atingir
as vossas visões.

2 — Organiza grupos de trabalho para pensarem na planificação e desenvolvimento da acção. As
questões apresentadas podem ser apenas o ponto de partida para o debate do grupo (Grupo de
Investigação e Assembleia de Turma/Escola 1).

3 — Em turma, pede aos porta-vozes para discutirem as ideias dos grupos e organiza as conclusões
finais para fazer a sua divulgação online.

Debate em subgrupo



Material para os Alunos/ Porta-voz do Grupo…
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I — Problemas/ Temas  

Tempestade de Ideias 0.1 — Primeiras ideias sobre DSTs

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                        Alunos/ Porta-voz do Grupo…

SARAMPO

CARTÃO
B

SIDA

CARTÃO
A
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DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS QUE CONHEÇO

ACTIVIDADES E ACÇÕES QUE PODEREMOS FAZER PARA PREVENIR AS DOENÇAS DE
TRANSMISSÃO SEXUAL (DSTs)

CARTÃO
C
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Questionário e Grupo de Investigação 0.2 — Ideias iniciais sobre
o VIH e o SIDA

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                        Alunos/ Porta-voz do Grupo…

Completa, individual e anonimamente, o questionário seguinte. O objectivo é que reflictas
sobre o que pensas e sentes sobre a SIDA e os doentes com SIDA. Se consideras que a
afirmação é verdadeira desenha um círculo à volta do V (verdadeiro), se consideras que é
falsa desenha um círculo à volta do F (falso) e se não souberes se é verdadeira ou falsa
coloca um círculo à volta do NS (não sei).

INVENTÁRIO DE CONHECIMENTO
Infecção pelo VIH/ SIDA

Data de nascimento: _____ / _____________/ _____                                    Sexo: Masculino  Feminino 

1. A maior parte das pessoas que transmite o vírus da SIDA tem um aspecto doente. V F NS
2. A relação sexual é um alto risco para a transmissão do vírus da SIDA. V F NS
3. Pode-se ficar infectado com o vírus da SIDA ao ter uma única relação sexual. V F NS
4. Manter-se em boas condições físicas é a melhor maneira para não se apanhar o
vírus da SIDA.

V F NS

5. É arriscado tocar numa pessoa com SIDA. V F NS
6. Os preservativos tornam a relação sexual completamente segura. V F NS
7. Quando uma pessoa tem sempre só um parceiro sexual, não tem necessidade de
usar preservativo para se proteger.

V F NS

8. A maior parte das pessoas que fica infectada com o vírus da SIDA apresenta
rapidamente sintomas de doenças graves.

V F NS

9. Uma pessoa que reduza o número de diferentes parceiros sexuais, está
totalmente protegida da SIDA.

V F NS

10. O vírus da SIDA não penetra na pele sem ferimentos. V F NS
11. Não se tem a certeza se o vírus da SIDA pode passar da mulher para o homem. V F NS
12. A partilha de escovas de dentes e de navalhas de barba pode transmitir o vírus
da SIDA.

V F NS

13. O uso de drogas, quando se usam as seringas de outras pessoas, é um risco
para se ficar infectado com o vírus da SIDA.

V F NS

14. Tem que se ter muitos parceiros sexuais diferentes para se ficar infectado com o
vírus da SIDA.

V F NS

15. As pessoas que estão infectadas com o vírus da SIDA geralmente sentem-se
bastante doentes.

V F NS

16. Quem não é homossexual não está exposto à SIDA. V F NS
17. As pessoas saudáveis que pertencem a grupos de risco para a SIDA não devem
doar sangue.

V F NS

18. Beber por  copos utilizados por uma pessoa com SIDA pode infectar-nos. V F NS
19. Comer com os mesmos talheres que usou uma pessoa com SIDA não tem risco
nenhum.

V F NS

20. Os utilizadores de drogas intravenosas podem ficar infectados com o vírus da
SIDA porque o vírus está  muitas vezes misturado na heroína, nas anfetaminas e nas
drogas que injectam.

V F NS

21. Uma dieta saudável e muitas horas de sono protegerá a pessoa da exposição ao
vírus da SIDA.

V F NS

22. Espera-se a cura para a SIDA nos próximos 2 anos. V F NS
23. Os assentos dos sanitários e dos transportes públicos podem transmitir a SIDA. V F NS
24. É mais importante tomar precauções contra a SIDA nas cidades grandes que nas
cidades pequenas.

V F NS

25. O resultado negativo no teste de anticorpos do vírus da SIDA pode acontecer
mesmo em pessoas que têm o vírus.

V F NS

26. A tosse e os espirros não espalham a SIDA. V F NS
27. Podemos apanhar a SIDA através do ar. V F NS

Individualmente

Fonte: Vilaça (1994). Conhecimento e
atitudes dos adolescentes face à SIDA:
Educação para a Saúde nas Escolas
Secundárias. Braga: Universidade do
Minho
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28. Utilizar as mesmas roupas que um doente com SIDA não transmite a doença. V F NS
29. O resultado positivo no teste de anticorpos do vírus da SIDA pode acontecer
mesmo em pessoas que não têm o vírus.

V F NS

30. O maior número de casos de SIDA deve-se às transfusões de sangue que se
fizeram antes de se ter descoberto a SIDA.

V F NS

31. A maior parte das pessoas que corre o risco de ficar infectada com SIDA sabe
que está a correr esse risco.

V F NS

32. Agora sabe-se bastante acerca do modo como o vírus da SIDA é transmitido. V F NS
33. Dar sangue não tem riscos de infecção pelo VIH para quem o dá. V F NS
34. O vírus da SIDA pode ser transmitido ao feto durante a gravidez. V F NS
35. Os beijos na face não transmitem a SIDA. V F NS
36. Pode-se apanhar o vírus da SIDA quando tocamos, acariciamos ou abraçamos. V F NS
37. As pessoas que estiveram em contacto com o vírus da SIDA através da partilha
de agulhas podem transmitir o vírus a outras durante as actividades sexuais.

V F NS

38. A picada de um mosquito pode transmitir-nos o vírus da SIDA. V F NS
39. A mãe quando está a amamentar pode transmitir o vírus da SIDA ao filho. V F NS
40. A melhor protecção contra o vírus da SIDA é nunca ter relações sexuais ou ter
um único parceiro que nunca tenha estado em contacto com o vírus.

V F NS

41. A saliva pode transmitir o vírus da SIDA. V F NS
42. Actualmente o vírus da SIDA não pode ser transmitido nas transfusões de
sangue.

V F NS

43. A infecção pelo vírus da SIDA pode apanhar-se nas piscinas. V F NS
44. O VIH pode transmitir-se por transplante de tecidos e órgãos pertencentes a
pessoas infectadas.

V F NS

45. Uma pessoa que tem o vírus da SIDA, desde que tome as precauções
necessárias, pode continuar a fazer as actividades que sempre realizou.

V F NS

46. As seringas que são para deitar fora depois de usar uma vez e as seringas
esterilizadas impedem a transmissão do vírus da SIDA.

V F NS

47. Evitar relações sexuais com prostitutas diminui o risco de infecção pelo VIH. V F NS
48. As relações sexuais com parceiros ocasionais aumenta o risco de infecção pelo
VIH.

V F NS

49. A SIDA pode infectar todas as pessoas independentemente da sua idade ou
sexo.

V F NS

50. O vírus da SIDA vai destruindo o sistema de defesa da pessoa infectada. V F NS
51. Um sintoma nas pessoas com SIDA é o aumento de peso. V F NS
52. O vírus da SIDA fora do organismo humano é muito difícil de matar. V F NS
53. A SIDA começa desde o momento em que se é infectado pelo vírus da SIDA. V F NS
54. O “período de incubação” do vírus da SIDA varia entre 8 a 10 ou mais anos. V F NS
55. Na fase que está antes da SIDA a pessoa apresenta no sangue anticorpos contra
o vírus da SIDA.

V F NS

56. A SIDA é só a etapa final da infecção pelo vírus da SIDA. V F NS
57. A SIDA caracteriza-se pelo enfraquecimento do estado geral do indivíduo, que
sofre diversas infecções, ficando com a sua vida em perigo.

V F NS

58. A SIDA é uma doença que causa directamente a morte dos indivíduos. V F NS
59. Os chamados “seropositivos” são os portadores sãos do vírus e podem estar
sempre a infectar os outros.

V F NS

60. O vírus da SIDA está mais concentrado no sangue e nos fluidos sexuais. V F NS
61. A pessoa que se acaba de infectar com o VIH apresenta sinais e sintomas de
doença.

V F NS

62. A detecção do vírus da SIDA faz-se pelo teste de anticorpos do vírus da SIDA
(VIH).

V F NS

63. Ao dar beijos profundos na boca podemos infectar-nos com o VIH. V F NS
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II — Investigação 

Aprender em Conjunto 1.1 — Procurar soluções para as DSTs
6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                     Alunos/ Porta-voz do Grupo…

Grupo I

Problemas

PROBLEMA 1
O teu namorado diz-te
que podes ter gonorreia.
Tu não tiveste nenhum
sintoma.

O QUE DEVERÁS
FAZER? ?

PROBLEMA 2
Tiveste uma desagradável
descarga amarela. O teu
a m i g o  d i s s e  q u e
provavelmente era uma
infecção por tricomoníase.

O QUE DEVERÁS PENSAR? ?
PROBLEMA 3
Um dos teus namorados
acabou de ter dizer que
tem gonorreia. Ele pediu-
te para ires ao médico.

O QUE DEVERÁS FAZER
MAIS? ?

PROBLEMA 4
O ano passado foste
tratado a uma uretrite não
especí f ica .V is te  que
tiveste uma descarga
outra vez, mas pensas que
não a podes apanhar mais.

O QUE DEVERÁS FAZER? ?
PROBLEMA 5
Só tiveste relações
sexuais com uma
pessoa.

TENS A CERTEZA QUE
N Ã O  A P A N H A S T E
HERPES? ?

PROBLEMA 6
Um amigo teu parou de
beber álcool e toda a
gente diz que é porque
apanhou uma DSTs.

O QUE PENSAS? ?
PROBLEMA 7
És uma mulher que
frequentemente sente
uma vontade urgente
de urinar. Sentes-te um
bocado esgotada e
achas que viste sangue
na urina.

O QUE DEVES PENSAR?

?

PROBLEMA 8
És sexualmente activo
com mais de um
parceiro.

C O M O  P O D E S
MINIMIZAR O RISCO DE
APANHAR UMA DST? ?
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Fonte: Problemas adaptados de The Clarity Collective (1983). Taught not Caught. Strategies for Sex Education. London: The
Trinity Press.

Grupo II

Soluções

PROBLEMA 9
Estás preocupado porque
tens receio que o médico
queira saber tudo sobre ti.

O  QUE IRÁ ELE
PERGUNTAR? O QUE
F A R Á  C O M  E S S A
INFORMAÇÃO? ?

PROBLEMA 13
Beijaste um namorado
novo a noite passada e
sentes um formigueiro
entre as tuas pernas.

NÃO PODE SER UMA
DST, POIS NÃO? ?

PROBLEMA 10
Tens alguns sinais
desagradáveis  nas
costas. Os teus amigos
dizem que é sífilis.

ACHAS QUE PODE
SER? ?

PROBLEMA 11
Pensas que podes ter
u m a  d o e n ç a
sexualmente
transmissível.

O QUE DEVERÁS
FAZER? ?

PROBLEMA 12
Queres saber onde são
os serviços de consultas
para jovens sobre
s e x u a l i d a d e  m a i s
próximos.

O QUE DEVERÁS
FAZER? ?
PROBLEMA 14
Notaste uma comichão
genital e uma descarga
cheirosa que parece o
cheiro a queijo.

O QUE DEVERÁS
FAZER? ?

Ir ao teu médico ou ao
Gabinete de Apoio à
Sexualidade Juvenil no
Instituto Português da
Juvente (ver horário em
http://juventude.gov.pt/Port
al/OutrosTemas/SaudeSe
xualidadeJuvenil/Contacto/
d e f a u l t . h t m ) ou na
Delegação

Regional da Associação para o Planeamento
da Família (http://www.apf.pt) ou linhas
telefónicas de ajuda: Sexualidade em Linha –
808 22 20 03 e Linha da Sexualidade Segura –
800 202 120.

SOLUÇÕES 1

Sugerir que tu e o teu
p a r c e i r o  u s e m  o
preservativo.

Para mais informação ver:

I P J -  S e x u a l i d a d e  J u v e n i l :
http://www.sexualidadejuvenil.pt/default.asp?
HSPagina=Conteudo&CdConteudo=13735

SOLUÇÕES 2
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Não. Podes ter apanhado
herpes se o teu parceiro
teve relações sexuais não
protegidas com outra
pessoa.

Para mais informação ver:
Hospital Santa Lúcia:
http://www.santalucia.com.br/dermatologia/h
erpes.htm
http://images.google.pt/images?q=herpes&hl
=pt-PT&btnG=Procurar+imagens

SOLUÇÕES 3

Provavelmente estás é a
sentir excitação sexual.

Para mais informação ver:
Balloni:

http://www.psiqweb.med.br/sexo/desejo.html

SOLUÇÕES 4

Contactar qualquer outro
dos parceiros sexuais
recentes e sugerir que vão
ao médico fazer um check
up para verificarem se têm
gonorreia.

Para mais informação ver:

http://www.dst.com.br/pag04.htm
http://www.dstfacil.hpg.ig.com.br/gonorreia.htm

http://images.google.pt/images?q=gonorreia&hl
=pt-PT&lr=lang_es&start=0&sa=N

SOLUÇÕES 5

É muito improvável que
t e n h a s  s í f i l i s .
Provavelmente tens acne.

Para mais informação ver:
http://www.dst.com.br/pag01.htm
http://www.dstfacil.hpg.ig.com.br/sifilis.htm

http://images.google.pt/images?hl=pt-
PT&lr=lang_es&q=sifilis&btnG=Pesquisar

SOLUÇÕES 6

Procurar o médico para
saber se podes ou não ter
outra vez uretrite. Sempre
que tiveres contactos
sexuais próximos não
protegidos  com um
parceiro podes ser sempre
infectada.

Para mais informação ver:
http://www.dstfacil.hpg.ig.com.br/uretrite_nao_
gonococica.htm
http://www.dstfacil.hpg.ig.com.br/uretrite_menu
.htm
http://images.google.pt/images?q=uretrite&hl=
pt-PT&btnG=Procurar+imagens

SOLUÇÕES 7

Procurar o médico para
saber se tens ou não
gonorreia. Muitas vezes nas
p r i m e i r a s  f a s e s ,
especialmente na mulher,
os sintomas não se
manifestam. Será prudente
procurar um médico para
fazer um check up.

Para mais informação ver:

http://www.dst.com.br/pag04.htm
http://www.dstfacil.hpg.ig.com.br/gonorreia.htm

http://images.google.pt/images?q=gonorreia&hl
=pt-PT&lr=lang_es&start=0&sa=N

SOLUÇÕES 8
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Que provavelmente tens
cistite. Procura o teu médico
para te tratares.

Para mais informação ver:
http://www.abcdasaude.com.b
r/artigo.php?496
http://www.drauziovarella.co
m.br/arquivo/arquivo.asp?do
e_id=54

http://saude.sapo.pt/gkC/116370.html
http://images.google.pt/images?q=cistite&hl=pt-
PT&btnG=Procurar+imagens

SOLUÇÕES 9

Que pode ser tricomoníase
e que deverás procurar um
médico.

Para mais informação ver:
http://www.dstfacil.hpg.ig.com
.br/tricomoniase.htm

http://www.gineco.com.br/tricomon.htm
http://images.google.pt/images?q=tricomoníase
&hl=pt-PT&btnG=Procurar+imagens

SOLUÇÕES 10

Procurar um médico porque
tens uma infecção. E no
futuro fazer sempre a
prevenção de DSTs.

Para mais informação ver:
IPJ- Sexualidade Juvenil:
http://www.sexualidadejuven
il.pt/default.asp?HSPagina=
Conteudo&CdConteudo=13
735

http://images.google.pt/images?hl=pt-
PT&lr=lang_es&q=prevenção+dst&btnG=Pesq
uisar

SOLUÇÕES 11

Pode ser que ele esteja a
receber um tratamento para
a uretrite. No entanto, há
várias razões para as
pessoas terem que parar de
beber.

Para mais informação ver:
http://www.dstfacil.hpg.ig.com
.br/uretrite_nao_gonococica.h
tm

http://www.dstfacil.hpg.ig.com.br/uretrite_menu.
htm
http://images.google.pt/images?q=uretrite&hl=p
t-PT&btnG=Procurar+imagens

SOLUÇÕES 12

O médico irá querer saber o
teu nome, morada e
detalhes médicos. No
entanto a consulta é sigilosa
e nunca passará nenhuma
informação.

Para mais informação ver:
Gabinete de Apoio à Sexualidade Juvenil no
Instituto Português da Juvente: ver horário
em
http://juventude.gov.pt/Portal/OutrosTemas/S
audeSexualidadeJuvenil/Contacto/default.htm
- Delegação
Regional da Associação para o Planeamento
da Família (http://www.apf.pt)
-linhas telefónicas de ajuda: Sexualidade em
Linha – 808 22 20 03
-Linha da Sexualidade Segura – 800 202 120.

SOLUÇÕES 13

Pergunta ao teu médico ou
recorre aos sítios da Web
abaixo indicados.

Para mais informação ver:
Gabinete de Apoio à Sexualidade Juvenil no
Instituto Português da Juvente:ver horário em
http://juventude.gov.pt/Portal/OutrosTemas/S
audeSexualidadeJuvenil/Contacto/default.htm
- Delegação
Regional da Associação para o Planeamento
da Família (http://www.apf.pt)
-linhas telefónicas de ajuda: Sexualidade em
Linha – 808 22 20 03
-Linha da Sexualidade Segura – 800 202 120.

SOLUÇÕES 14
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Estudo de Caso 1.2 — Reacção em cadeia perante uma DST

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                     Alunos/ Porta-voz do Grupo…

História

Fonte: Adaptado de Dixon, Mullinar (Ed.)
(1986). Taught not Caught. Strategies for sex
Education. England: Ebenexer Baylis & Son
Ltd. The Trinity Press, p176.

O Filipe acabou de regressar da médica.
“Eu penso que podes ter gonorreia”,
disse o Filipe. A Joana  ficou de boca
aberta:
“Mas por quê?”, perguntou ela com incredulidade, “Eu não notei nada diferente”.
O Filipe e a Joana estão juntos há dois anos, e embora ambos tenham outros amigos chegados com quem
dormem ocasionalmente, nunca lhes tinha ocorrido que um deles pudesse apanhar uma doença sexualmente
transmitida. O Filipe disse: “Tens que procurar o médico e se há mais alguém diz-lhe. A minha médica disse que
uma mulher muitas vezes não sabe que tem gonorreia até a infecção atingir o interior, por isso, por favor, faz
alguma coisa rapidamente.” Quando o Filipe notou pela primeira vez a ardência e a descarga do seu pénis ficou
preocupado e perturbado, mas a médica rapidamente lhe arrumou as ideias e lhe aliviou a dor. “A médica disse
que bastava fazer abstinência sexual até finalizar o antibiótico. Já tomei a Ceftriaxona, que é tomada uma única
vez intramuscularmente, embora a médica tenha explicado que podia optar por uma semana de antibióticos orais
(em geral a doxiciclina). Se a gonorreia se tivesse dispersado através da corrente sanguínea, o que felizmente
não aconteceu, tinha que receber quase de certeza tratamento num hospital, em regra com antibióticos
endovenosos. Também explicou que como a infecção com Chlamydia é frequente tanto nos homens como nas
mulheres com gonorreia e é difícil de diagnosticar, vou receber um tratamento de uma semana com doxiciclina
oral (100mg, duas vezes ao dia), embora também se pudesse optar por tetraciclina ou então por uma dose única
de azitromicina, outro antibiótico de acção prolongada. Se os sintomas recorrem ou persistem no final do
tratamento, a médica tem que me colher amostras para cultura no laboratório, para se certificar se estou curado.
Explicou-me que nos homens, os sintomas de uretrite podem reaparecer, causando uma doença chamada
uretrite pós-gonocócica que é quase sempre provocada por Chlamydia e outros microrganismos que não
respondem ao tratamento com ceftriaxona e ocorre particularmente em doentes que não seguem o esquema de
tratamento. Eu vou seguir o tratamento à risca. Não quero correr mais riscos!” O Filipe reforçou: “Tens que contar
a todas as pessoas com quem dormiste ou podes ficar re-infectada e isso pode causar problemas a ti e a eles.”

A Joana sentia-se embaraçada mas foi à Consulta ao Gabinete de Apoio à Sexualidade Juvenil no Instituto
Português da Juventude. Bastou-lhe ir ao site
http://juventude.gov.pt/Portal/OutrosTemas/SaúdeSexualidadeJuvenil/Contacto/default.htm. O médico que a
examinou confirmou que ela tinha gonorreia. O médico disse-lhe: “Tiveste sorte por teres detectado a infecção
logo no início, se estivesses infectada durante um longo período de tempo poderias ficar estéril”. O médico
repetiu as instruções que o Filipe lhe tinha dito e a Joana deixou o consultório atónita, sem saber como é que ia
dar a notícia ao João, a única outra pessoa com quem ela dormiu nos últimos meses.
“João, eu penso que podes ter gonorreia”, disse abruptamente a Joana nessa noite. O João ficou lívido. Depois, a
Joana explicou as circunstâncias e o que ele tinha que fazer. O João sentiu-se ficar gelado, voltou-se para ela e
disse secamente: “És uma pega, nunca mais te quero ver. Como é que me pudeste passar uma doença tão
vergonhosa? Odeio-te.”

Agora o João ficou verdadeiramente perturbado. Ele tinha notado alguma dor e descarga e tinha procurado o seu
médico para tratamento, mas tinha decidido não dizer a nenhuma das suas parceiras. Ele sentia-se humilhado e
envergonhado e agora sentiu que tinha encontrado a fonte dos seus problemas, aquela pega da Joana. Ele ficava
melhor livre dela. O João também tinha outra namorada, a Rita. Por mais que ele pensasse sobre a doença que a
Joana lhe tinha transmitido, estava mais preocupado com a Rita. Talvez ela também tivesse a doença. Isso
significava que ele podia ser re-infectado? Talvez ela terminasse com ele se ele lhe contasse.
Finalmente o João ganhou coragem – apesar de tudo, ele lembrou-se que o médico lhe disse que ele podia ser
re-infectado – e confrontou a Rita com a verdade. “Bem, eu tenho tido uma dor recentemente”, disse a Rita
confusa. “Não é uma dor forte; eu pensei que talvez fosse alguma coisa relacionada com o meu período. Pensas
que isto pode ter a ver com o facto de tu teres gonorreia?”, perguntou ela. O João sentiu-se gelar. Se a Rita tinha
dor, talvez ela lhe tivesse transmitido a gonorreia a ele. E ele tinha chamado pega à Joana e tinha terminado com
ela. O que é que ele deveria fazer?

Filipe
Joana

Rita

João
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Análise individual

1 — Hierarquiza o carácter de cada uma das pessoas desde o “mais responsável” com o número “1”,
até ao “menos responsável” com o número “4” e anota os argumentos em que te baseaste para cada
um deles.

1- mais responsável 2 3 4 -  m e n o s
responsável

Filipe

Joana

João

Rita

Debate em grupo

1 — Explica “como” hierarquizaste o carácter das pessoas e “porquê”.

2 — Debate no grupo como é que diferentes pessoas definem uma “acção responsável” e como é que
os participantes pensam que acaba a história.
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Consulta a Sites e Mesa Redonda 1.3 — Quais são as DSTs?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                     Alunos/ Porta-voz do Grupo…

“De acordo com a Associação Social de Saúde Americana (ASHA)
sem fins lucrativos, mais de 65 milhões de americanos vivem com
DST como o herpes, papiloma vírus (HPV), hepatite B e HIV.
Como estas doenças só podem ser monitorizadas mas não
curadas, passam a fazer parte da vida social e sexual dos
pacientes. Os sites de Internet onde normalmente as pessoas
conversam e conhecem-se como é o caso de Pessoas Positivas
(HIV), Depois H (herpes e HPV) e Conhecer Pessoas com Herpes,
servem de fontes educativas e ajudam pessoas com DSTs a
contactar com outros diagnósticos similares. “Revelar a sua
história sexual é a pior coisa para algumas pessoas”, diz Charles
Ebel, vice-presidente da ASHA. “Quando estes sites começaram a ser conhecidos, estávamos
preocupados que censurassem as pessoas com DSTs como o herpes e outros,” diz Ebel. “Mas em
muitos casos – especialmente quando alguém é diagnosticado de novo – estes sites ajudam a quebrar
a sua rotina de isolamento e promovem à sua volta a vida social”.
Muitos sites encorajam a prática do sexo seguro e Ebel acredita que as pessoas que visitam estes sites
têm mais probabilidade de terem cuidado do que a população em geral, no que diz respeito aos riscos
de transmissão.
Fonte: Stephanie Booth (05.10.05).Washington Post http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=4623

Consulta de sites

1 — Compara a informação contida em cada um dos sites seguintes e faz uma listagem das DSTs
que lá são referidas: http://www.sexualidades.com/sections.php?op=listarticles&secid=6 |
http://www.giv.org.br/dstaids.htm#01 | http://www.adolescente.psc.br/adolescente/dst.htm | http://www.dstfacil.hpg.ig.com.br/

2 — Distribui, em turma, as doenças sexualmente transmissíveis que queres estudar com o teu grupo
para preparar um “orador(es)” para a mesa redonda.

3 — Prepara material didáctico (diapositivos, transparências, pequeno filme, folhetos informativos,
autocolantes, etc.) para ajudar na apresentação do teu orador(es).

http://www.dstfacil.hpg.ig.com.br/

http://www.giv.org.br/dstaids.htm#01
http://www.sexualidades.com/sections.php?op=listarticles&secid=6

http://www.adolescente.psc.br/adolescente/dst.htm
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Cartões de Orientação para Uso da Internet 1.4 — Hepatites:
perigo de transmissão sexual?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                   Alunos/ Porta-voz do Grupo…

Hepatite A
Tipo de vírus VHA é da família dos picornavírus. O genoma é constituído por ARN (ácido ribonucleico).

Encontra-se nas fezes da pessoa infectada. O período de incubação dura entre 20 e 40 dias.
Características É frequente em Portugal. Aparece na infância ou na fase de adulto jovem, em especial, nos países em

desenvolvimento. Cura-se ao fim de 3 a 5 semanas. Não necessita de internamento hospitalar. Não é fatal.
Sintomas Durante o período de incubação, a doença não se manifesta. Ao princípio, assemelha-se a uma gripe,

depois aparece a icterícia, a falta de apetite, vómitos, febre e um mal-estar geral.
Transmissão Através de alimentos ou de água contaminados por matérias fecais. De mariscos de viveiros contaminados

por água de esgotos. Frutas, vegetais e saladas ou outros alimentos crus, contaminados por água de
esgotos. Contacto com matéria fecal.

Forma de evitar
o contágio

Lavar as mãos após a utilização da casa de banho, de mudar uma fralda, e antes de cozinhar ou comer.
Em países da Ásia, África ou das Américas (Central e Sul), optar por água engarrafada, alimentos
embalados e evitar o gelo. No convívio com uma pessoa infectada, lavar a louça a temperaturas altas, não
partilhar a sanita nem a cama, evitar o sexo oro-anal.

Vacina Existe desde 1991. É dada em duas doses: a segunda, 6 a 12 meses após a primeira. Recomendada para
pessoas que viajam com frequência ou que permanecem um longo período em países onde a doença é
comum entre a população.

Fonte: http://www.roche.pt/hepatites/resumo.cfm
Para mais informação: http://www.roche.pt/hepatites/

Hepatite B
Tipo de vírus VHB é da família dos hepadnavírus. O genoma é constituído por AND (ácido

desoxirribonucleico). Encontra-se no homem doente e portador. Tem um período de
incubação lento, entre as seis semanas e os seis meses.
É mais comum na Ásia, Pacífico e África inter-tropical, do que no mundo ocidental (devido à vulgarização
da vacina).

Características Descoberta em 1965, é a mais perigosa das hepatites e uma das doenças mais graves do mundo. Torna-
se crónica em 10% dos casos. Pode ser fatal.
Existem 350 milhões de portadores crónicos do vírus que podem desenvolver doenças hepáticas graves,
como a cirrose e o cancro no fígado. Nos países em desenvolvimento, as crianças são a faixa etária mais
afectada, enquanto no mundo industrializado, o vírus é sobretudo transmitido aos jovens adultos, por
contacto sexual e na partilha de seringas entre os utilizadores de drogas injectáveis.

Sintomas Os primeiros sintomas são febre, mal-estar, desconforto, dores abdominais, mais tarde surgem icterícia,
urina escura e fezes claras. Esta hepatite não apresenta sintomas em 90 por cento dos casos.

Transmissão Através do contacto com sangue contaminado (uso de drogas intravenosas, tatuagens, acupunctura,
transfuses; do contacto sexual e da transmissão materno-fetal.

Forma de evitar
o contágio

Evitar o contacto com sangue infectado, não partilhar objectos cortantes e perfurantes que possam ter
estado em contacto com sangue contaminado, nem seringas e objectos utilizados na preparação e
consumo de drogas injectáveis e inaláveis e usar sempre preservativos nas relações sexuais. Deve-se
também ter cuidado com a colocação de piercings, a realização de tatuagens e de tratamentos de
acupunctura, se os instrumentos utilizados não estiverem esterilizados. Os familiares de um portador do
vírus devem tomar a vacina contra a hepatite B.

Vacina Existe uma vacina contra a hepatite B, desde 1981, que tem uma eficácia de 95%.
É administrada em três doses e pode ser tomada por todos, desde que não estejam infectados com o VHB.
Os bebés, filhos de mães portadoras, são vacinados à nascença.
Esta vacina faz parte do Programa Nacional de Vacinação.

Fonte: http://www.roche.pt/hepatites/resumo.cfm
Para mais informação: http://www.roche.pt/hepatites/

CARTÃO A

CARTÃO B
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Hepatite C
Tipo de vírus VHC é um vírus da família dos flaviviridus. O período de incubação oscila entre os 15 e os

150 dias.
Este vírus tem seis estirpes diferentes e uma grande capacidade de se modificar, o que
dificulta a descoberta de uma vacina eficaz.

Características Torna-se crónica em 80% dos casos. Estima-se que existam 150 mil portadores crónicos do vírus em
Portugal. Os principais atingidos são os consumidores de drogas injectáveis e as pessoas que receberam
uma transfusão de sangue antes de 1992. Pode transformar-se numa doença hepática grave e é, em
Portugal, a principal causa de cancro no fígado. Pode ser fatal.

Sintomas Não apresenta sintomas em 75% dos casos.
Letargia, mal estar geral e intestinal, febre, perda de apetite, intolerância ao álcool, dores na zona do fígado
e icterícia.
O portador crónico do vírus pode não apresentar qualquer sintoma e, no entanto, estar a desenvolver uma
cirrose ou um cancro no fígado.

Transmissão Através de sangue ou produtos sanguíneos contaminados. A transmissão por via sexual é rara, mas pode
ocorrer. Existe um risco de 6% da mãe poder infectar o feto. Frequente nos toxicómanos intravenosos.
Com o despiste sistemático do anti-VHC nos dadores de sangue, a partir de 1992, a hepatice C pós-
transfusional tornou-se excepcional.

Forma de evitar
o contágio

Não usar escovas de dentes, lâminas, tesouras ou outros objectos de uso pessoal que possam ter estado
em contacto com sangue contaminado. Não partilhar seringas e outros objectos usados na preparação de
drogas injectáveis e inaláveis. Tratar das feridas e cobri-las com pensos ou ligaduras.
Usar preservativos nas relações sexuais, se tem vários parceiros.

Vacina Não existe uma vacina.
Fonte: http://www.roche.pt/hepatites/resumo.cfm
Para mais informação: http://www.roche.pt/hepatites/

Hepatite D
Tipo de vírus VHD (também chamado de vírus Delta). É constituído por ácido ribonucleico (ARN) e é

um Viróide. Só se consegue multiplicar em presença do vírus da hepatite B. Tem um
período de incubação de 15 a 45 dias.

Características A infecção com o VHD pode ocorrer em simultâneo com a do VHB (co-infecção) ou ocorrer depois da
pessoa já é portadora do vírus da hepatite B (superinfecção).
Na co-infecção, a hepatite pode ser grave e mesmo fulminante, mas raramente evolui para uma forma
crónica. Já a superinfecção, provoca uma hepatite aguda grave e evolui em 80% dos casos para hepatite
crónica, que podem provocar lesões hepaticas graves e contribuir para o desenvolvimento de cirrose. A
evolução para cirrose demora entre cinco a dez anos, mas pode aparecer 24 meses após a infecção.

Sintomas Na co-infecção: fadiga, letargia, anorexia, náuseas durante 3 a 7 dias após o período de incubação, depois
surgem icterícia, urina escura e fezes claras.
Na superinfecção: na fase aguda são idênticos; na fase crónica, os sintomas são semelhantes, mas menos
fortes
A hepatite D fulminante é rara, mas é dez vezes mais comum do que noutros tipos de hepatites
provocadas por vírus, e caracteriza-se por encefalopatia hepatica, mudanças de personalidade, distúrbios
no sono, confusão e dificuldade de concentração, comportamentos anormais, sonolência e, por ultimo,
estado de coma.

Transmissão Através do contacto com sangue contaminado e fluidos sexuais.
Forma de evitar
o contágio

Não dispensar o preservativo nas relações sexuais e não partilhar todo o tipo de objectos que possam ter
estado em contacto com sangue contaminado ou de alguém de que se desconheça o seu estado de
saúde, incluindo seringas, escovas de dentes, lâminas e outros objectos cortantes.
É importante também ter em atenção a higiene dos locais onde se façam piercings, tatuagens e
tratamentos com acupunctura.
A vacina contra a hepatite B é uma forma bastante eficaz (95%) de prevenção da hepatite D.
Em caso de exposição à doença, deve-se receber uma injecção de Imunoglobulina HB até 48 horas
depois.

Vacina Não existe uma vacina contra a hepatite D, mas como o seu vírus só pode infectar alguém em presença do
VHB, a vacina contra a hepatite B previne a contaminação com este vírus.
A vacina da hepatite B faz parte do Programa Nacional de Vacinação e pode ser tomada por todos, desde
que não estejam contaminados com o VHB.

Fonte: http://www.roche.pt/hepatites/resumo.cfm
Para mais informação: http://www.roche.pt/hepatites/

CARTÃO C

CARTÃO D
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Hepatite E
Tipo de vírus VHE, um vírus composto por ácido ribonucleico (ARN) e proteína vírica.

Tem um período de incubação entre os 15 e os 45 dias.
É mais comum nos climas quentes e o maior perigo de infecção regista-se nos países em desenvolvimento
com saneamentos básicos precários.

Características A doença, em geral, não é grave, excepto quando se revela uma hepatite fulminante (paragem total ou
quase total do funcionamento do fígado). Esta situação é frequente nas mulheres grávidas, podendo atingir
uma taxa de mortalidade de 20 por cento, se o vírus for contraído durante o terceiro trimestre de gravidez.
Esta hepatite não se torna crónica.

Sintomas Os jovens e os adultos, entre os 15 e os 45 anos, manifestam icterícia, falta de apetite, náuseas, vómitos,
febre, dores abdominais, aumento do volume do fígado e mal-estar geral.
As crianças, em geral, não apresentam sintomas.

Transmissão Através de alimentos ou águas contaminadas por matérias fecais, sendo rara a transmissão de pessoa
para pessoa.
Não há registos de transmissão por via sanguínea e sexual.

Forma de evitar
o contágio

Quando se viaja para zonas onde a doença é comum, deve-se redobrar os cuidados de higiene, ter em
atenção as águas públicas, beber sempre água engarrafada e selada, consumir frutas e vegetais só depois
de cozinhados e evitar o consumo de marisco.
Não está provado contágio por via sexual, mas deve evitar-se o contacto oro-anal.

Vacina Não existe vacina.
Fonte: http://www.roche.pt/hepatites/resumo.cfm
Para mais informação: http://www.roche.pt/hepatites/

Hepatite G
Tipo de vírus

VHG, um vírus composto por ácido ribonucleico (ARN), pertence à família dos flavivírus.
Tal como o vírus da hepatite C, também apresenta diferentes genótipos.
A infecção pode ocorrer em simultâneo com a do VHC, mas os estudos feitos até agora permitem concluir
que não agrava a hepatite C, nem perturba o seu tratamento.

Características A sua gravidade para o organismo humano é baixa ou quase nula, a infecção é geralmente suave e
temporária, havendo apenas relatos muito raros de hepatite fulminante.
90 a 100 % dos infectados tornam-se portadores crónicos, mas podem nunca vir a sofrer de uma doença
hepática.
Por ter sido descoberta recentemente (1995), ainda não foi possível determinar com exactidão as
consequências da infecção, mas, por enquanto, tudo leva a crer que o vírus não provoca lesões hepáticas.

Sintomas As pessoas infectadas com o vírus não apresentam sintomas.
Transmissão Transmite-se por via sanguínea, mas desconhecem-se ainda outras formas possíveis de contágio.
Forma de evitar
o contágio

Ter cuidado com sangue contaminado e produtos derivados de sangue.
É aconselhável não ter relações sexuais sem protecção e evitar a partilha de objectos cortantes e de
instrumentos usados na preparação e consumo de drogas injectáveis ou consumidas por via nasal.

Vacina Não existe vacina.
Fonte: http://www.roche.pt/hepatites/resumo.cfm
Para mais informação: http://www.roche.pt/hepatites/

CARTÃO E

  CARTÃO F
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Cartões de Orientação para Uso da Internet 2.1 — Infecção pelo
VIH nos adolescentes e Jovens Adultos

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                     Alunos/ Porta-voz do Grupo…

1 — O que é a SIDA?
2 — O que é o VIH ou vírus da SIDA?
3 — De que forma ataca o vírus da SIDA o sistema imunológico?
4 — O que é ser seropositivo e ter SIDA?
5 — Como evolui a doença?
6 — Quais são os sinais e os sintomas manifestados ao longo da
infecção pelo VIH e na fase de SIDA?

Para mais informação ver:
http://www.roche.pt/sida/hiv_sida/ | http://www.aids.gov.br/
http://www.aidsportugal.com/sobre_a_sida.php
http://www.sida.pt/default.asp
http://abraco.esoterica.pt/bemvindo.html

1 — Como se transmite o vírus da SIDA?
2 — Quais são os actos através dos quais o vírus da SIDA não se
transmite?
3 — Quais são os comportamentos de risco?
4 — Podem ser consideradas situações de risco:”não saber a história
sexual do parceiro(a) e se teve/tem hábitos de uso de drogas
intravenosas”; “nascer de uma mãe seropositiva”; “ser receptor de
sangue ou de hemoderivados” ou “ser um profissional de saúde que
trabalha com seropositivos ou doentes de SIDA”?
5 — Quais são os meios de prevenção da infecção pelo VIH?
6 — Como é detectado o vírus da SIDA no organismo? Que testes
existem? Onde se fazem?

Para mais informação ver:
http://www.roche.pt/sida/hiv_sida/ | http://www.aids.gov.br/
http://www.aidsportugal.com/sobre_a_sida.php | http://www.aidsportugal.com/index.php?file=cads.info
http://www.sida.pt/default.asp | http://abraco.esoterica.pt/bemvindo.html

1 — Como se inactiva o VIH fora do organismo?
2 — Como se faz o tratamento da infecção pelo VIH / SIDA?
3 — Como podes aconselhar as pessoas seropositivas: “a diminuirem o
risco de evolução para a forma sintomática ou SIDA”; “a evitarem
transmitir o vírus da SIDA”; “a relacionarem-se dentro da família”; “a
relacionarem-se em sociedade”; “na prática desportiva” e “perante o
desejo de ter filhos”?
4 — Que argumentos podes usar para aconselhar as pessoas com
SIDA: “a manterem a esperança”; “a manterem a qualidade de vida”; “a
permanecerem sob supervisão médica” e “a cercarem-se das pessoas
de quem gostam”?
5 — Que argumentos podes usar para aconselhar as pessoas próximas
de seropositivos ou doentes com SIDA a: “manterem-se informadas”;
“darem apoio psicológico ao seropositivo ou ao doente com SIDA”;
“procurarem apoio material” e a “procurarem grupos de apoio”?
6 — Organiza uma lista de endereços com as Organizações não Governamentais (ONGs)
Portuguesas que apoiam os seropositivos, os doentes com SIDA e as suas famílias.
Para mais informação ver:
http://www.roche.pt/sida/hiv_sida/ | http://www.aids.gov.br/
http://www.aidsportugal.com/sobre_a_sida.php | http://www.aidsportugal.com/index.php?file=cads.info
http://www.sida.pt/default.asp | http://abraco.esoterica.pt/bemvindo.html

CARTÃO 1

CARTÃO 2

CARTÃO 3
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Cartões de Orientação para Uso da Internet 2.2 — Prevenção da
infecção pelo VIH nos jovens em cartaz ou spot televisivo

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                     Alunos/ Porta-voz do Grupo…

Fonte: ABRAÇO: http://abraco.esoterica.pt/bemvindo.html

CARTAZ

CARTÃO 1
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Fonte: ABRAÇO: http://www.abraco.org/campanhastv.html

SPOT
TELEVISIVO

ABUTRES

CAROCHA

CORNOS

DOMINÓ

EU SOU UM NABO!

PADRE

CINCO RAZÕES

OS PRESERVATIVOS
SÃO ROMÂNTICOS OS PRESERVATIVOS

SÃO DIVERTIDOS

CARTÃO 2
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Questionários e Grupo de Investigação 2.3 — Qual é o risco de
ficar infectado pelo VIH?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                     Alunos/ Porta-voz do Grupo…

5.Partilhar agulhas
para o uso de
injecção de drogas.

12.Dar
sangue.

6.Nadar
com alguém
seropositivo
ou doente
de SIDA.

13.Partilhar
agu lhas  para
fazer tatuagens,
furar as orelhas

ou colocar piercings.

Níveis de risco

SR –  Sem risco para ser
infectado pelo VIH/ SIDA  Porque
não há troca de sangue, sémen
masculino ou secreções vaginais
da mulher.

BR –  baixo risco para ser
infectado pelo VIH/ SIDA
Porque há uma pequena
possibilidade de troca de sangue,
sémen ou secreções vaginais.

AR – alto risco para ser infectado
pelo VIH/ SIDA
Porque há uma grande
possibilidade de troca de sangue,
sémen ou secreções vaginais.

7.Ir para as aulas com
uma pessoa infectada
com o vírus da SIDA.

14. Ser picado por
um mosquito.

1 .  Usa r  os
assen tos  dos

transportes
públicos.

8 .A r ran ja r  as
unhas cortando as
peles com um
corta unhas usado
por outros.

15.Beber pelo mesmo copo
que um doente com SIDA.

2. Tocar, acariciar
ou beijar alguém
com SIDA.

9.Beijo social ou o beijo seco. 16.Ter sexo oral
(sem sémen na
boca).

3. Ter relações sexuais sem usar
preservativo.

10. Ter relações
s e x u a i s  c o m
preservativo.

17.Usar os assentos dos
sanitários públicos.

4. Beber em
demasia
antes de ter
relações

sexuais.

11. Limpar as mãos à
mesma toalha que
um doente com SIDA

18.Beijo húmido ou profundo.

ESTÁS EM
RISCO?

CARTÃO 1 — Qual é o risco de ficar infectado pelo VIH?
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Pessoa A
Ele tem uma relação que
envolve beijos húmidos,
abraços e tocar nos
genitais (órgãos sexuais).

Comportamentos não seguros:

Pessoa B
Ela tem tido, pela primeira
vez, relações sexuais sem
preservativo com um
namorado que acredita que
nunca teve relações
sexuais. O namorado não lhe
contou que teve relações
sexuais com várias pessoas diferentes sem usar
preservativo e que partilhou seringas não
esterilizadas no passado.

Comportamentos não seguros:

Pessoa C
Ela partilhou com o
namorado agulhas não
esterilizadas para furar
as orelhas e tem tido
relações sexuais com
p r e s e r v a t i v o .  O
n a m o r a d o  t e v e
prev iamente  re lações
sexuais sem preservativo.

Comportamentos não seguros:

Pessoa D
Ela beija muitas vezes o
namorado (beijos secos) e
vive com o irmão que é
seropositivo. Eles partilham
as refeições e, por vezes,
comem do mesmo prato.
Muitas vezes, abraçam-se um ao
outro.

Comportamentos não seguros:

Fonte: WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STD. WHO, UNESCO.

ESTÁS EM
RISCO?

Pessoa com o
comportamento
mais seguro

Pessoa com o
comportamento
menos seguro

1 2 3 4

CARTÃO 2 — Qual é a pessoa com um comportamento mais seguro?
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Questionários e Grupo de Investigação 2.4 — Estás em risco?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                     Alunos/ Porta-voz do Grupo…

QUESTIONÁRIO I — Qual é o teu risco pessoal de seres infectado pelo VIH?

Data de nascimento: ____/ ___________/ ____

Sexo:  Masculino  Feminino Estado civil:_______________ Ano de escolaridade: _______

1. Pensa agora nos teus comportamentos, sexuais ou não, do dia-a-dia. Qual achas que é o teu risco
de poderes estar infectado pelo VIH?

Nenhum
risco

Risco muito
elevado

1 2 3 4 5 6 7

2. Qual achas que será o teu risco de poderes estar infectado pelo VIH daqui a 5 anos?

Nenhum
risco

Risco muito
elevado

1 2 3 4 5 6 7

QUESTIONÁRIO II — Quais são os melhores métodos para reduzir o risco
 de infecção pelo vírus da SIDA?

ACREDITO QUE UM MÉTODO SEGURO PARA REDUZIR O RISCO DE INFECÇÃO
PELO VÍRUS DA SIDA É:

Verdade Falso Não sei
1. Não ter relações sexuais. V F NS
2. Usar sempre preservativo. V F NS
3. Só ter relações sexuais com um único parceiro(a) estável. V F NS
4. Parar com o uso de drogas. V F NS
5. Ter só relações sexuais com parceiros do sexo oposto. V F NS
6. Nunca injectar drogas. V F NS
7. Evitar o sexo com pessoas infectadas pelo VIH e doentes com SIDA. V NS
8. Nunca partilhar agulhas. V F NS
9. Fazer mais perguntas sobre a vida sexual do parceiro com quem se vai ter
relações sexuais.

V F NS

10. Evitar o sexo com homossexuais. V F NS
11. Usar a pílula. V F NS
12. Evitar o sexo com utilizadores de droga intravenosa. V F NS
13. Usar espumas ou geleia contraceptiva. V F NS
14. Usar o diafragma. V F NS

Dos 14 métodos anteriores, hierarquiza os três métodos melhores para reduzir o risco de infecção
pelo VIH:
Melhor +            _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

            -             _________________________________________________________________

Fonte: Vilaça (1994). Conhecimento e atitudes dos Adolescentes face ao SIDA. Educação para a Saúde nas Escolas
Secundárias. Braga: Universidade do Minho.

ESTÁS EM
RISCO?

ESTÁS EM
RISCO?



Guia de Actividades para os Alunos                                                                                             S -IVAM: I- Investigação
                                                                                                               Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis

732

Estudos de Caso e Grupo de Investigação 2.5 — Como podes
saber se estás infectado pelo VIH?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                    Alunos/ Porta-voz do Grupo…

Informação
Utiliza esta informação (cartão 1) e a que adquiriste na actividade 2.1,
para interpretares as histórias de vida abaixo (cartões 2, 3 e 4).
Evolução da Iinfecção pelo VIH/ SIDA
A SIDA (síndrome da imunodeficiência adquirida) é uma fase avançada da infecção pelo VIH (vírus da
imunodeficiência humana). O VIH que penetra no organismo por contacto com uma pessoa infectada tem que
entrar no sistema sanguíneo para poder multiplicar-se. Ele infecta e multiplica-se dentro dos linfócitos T4, também
conhecidos como células CD4, que são os verdadeiros coordenadores de todo o sistema imunitário que combate
os microorganismos patogénicos. Ao penetrar nos linfócitos T4, o VIH transforma o seu código genético de ARN
em ADN (é um retrovirus), o que é possível através de uma enzima chamada transcriptase reversa, que lhe
permite replicar-se e destruir estas células. Para completar o seu ciclo de reprodução, o vírus utiliza ainda outras
duas enzimas, a protease e a integrase. As células CD4 são um elemento fundamental do sistema imunológico,
porque são estas que informam outras células sobre a necessidade de combater vírus. Assim, o sistema
imunitário, após o primeiro contacto com o virus, reage produzindo anticorpos anti-VIH cuja detecção indica que a
pessoa está infectada e é capaz de infectar outras pessoas. O período de tempo que decorre entre o contágio e o
aparecimento de anticorpos, chama-se “período janela”.
O VIH é um vírus de acção lenta. Desde que penetra nas células CD4 até se reproduzir nelas massivamente,
dando lugar ao aparecimento de sintomas, podem passar anos – período assintomático. Logo no início da
infecção, pouco tempo após o contágio, pode aparecer uma sintomatologia vaga e inespecífica, que passa
rapidamente ficando apenas a presença de anticorpos anti-VIH no sangue, detectáveis através de provas
laboratoriais a partir do terceiro ou quarto mês após o contágio pelo teste ELISA e do teste Western-blot para
confirmação. Quando se detectam anticorpos no sangue diz-se que essa pessoa é seropositiva.
À medida que a contagem de CD4 baixa, a resposta do organismo torna-se deficiente tornando-se incapaz de se
defender tanto contra o VIH como contra outros microorganismos, começando a surgir sintomas de doenças
como inflamações dos gânglios linfáticos, emagrecimento, algumas infecções, etc. – período sintomático
(aparecimento dos sintomas). O vírus cria, diariamente, dez milhões de novos vírus, destruindo mais células
CD4. Todos os dias o organismo produz quase a mesma quantidade de novas células CD4 para repor a
diferença, mas, a partir de certa altura, não consegue aguentar este ritmo. Se a contagem diminui para menos de
200 unidades por mililitro de sangue, diz-se que o seropositivo passou a ter SIDA. Esta diminuição pregressiva
das defesas do organismo provocada pela diminuição no número de células CD4, facilita o aparecimento
progressivo de doenças infecciosas, tumores, etc., algumas das quais muito pouco frequentes em circunstâncias
normais que são por isso chamadas doenças oportunistas (figura 6.1).

1 2 3 4
PERÍODO ASSINTOMÁTICO PERÍODO SINTOMÁTICO

Figura 6.1: Evolução da Infecção pelo VIH/ SIDA. Fonte: Quintana e outros (1996).O VIH/ SIDA na
Comunidade Escolar. Aprende a Prevenir-te. Lisboa: PPEPS, CNLCS

1 — Período Janela: Sintomas leves, inespecíficos e passageiros.
2 — Período assintomático: Ausência total de sintomas. Aparecem anticorpos anti-VIH no sangue
(seropositividade).
3 — Começo dos sintomas: inflamação dos gânglios, emagrecimento, algumas infecções.
4 — Sintomatologia importante – fase de SIDA: O sarcoma de Kaposi ajuda a definir o aparecimento da
SIDA. É o cancro mais frequente nesta fase provocando lesões a nível da pele, gânglios, pulmões e de
quase todas as vísceras. Além disso, há um estado geral de emagrecimento, astenia e fraqueza que pode
acompanhar todas as infecções oportunistas (IO) independentemente do número de células CD4+ (ver
http://www.aidsinfonet.org/art icles.php?art icleID=511&newLang=es | http://www.kcom.edu/. . . /
lectures/lecture/aids.htm). Aparecimento de infecções oportunistas. São infecções graves, porque o
organismo não pode impedir espontaneamente o seu desenvolvimento e, por vezes, apesar do tratamento,
podem ser mortais. As manifestações clínicas variam conforme o microroganismo e o órgão atingido. Os
principais órgãos atingidos são os pulmões, o sistema digestivo, o sistema reprodutor,o cérebro e a pele.

          Presença de anticorpos (seropositividade)
          Deterioração progressiva do sistema imunitário
          Capacidade de transmissão a outras pessoas

CARTÃO 1
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Infecções
Oportunistas mais
frequentes

Manifestações clínicas Agentes

Infecção fúngica
da
boca, garganta ou
vagina por
Candida albicans

Figura 6.2:
Vulvovaginite por
Candida albicans
Fonte:
www.uff.br/dst/
dstdoencas.htm

A Candida albicans existe em todas as pessoas, mas o
sistema imunitário mantém a sua quantidade
controlada. Quando as CD4+ começam a diminuir,
mesmo que ainda existam em grandes quantidades, a
Candida albicans começa a crescer acima das
quantidades consideradas normais e pode provocar
infecções na boca - candidíase bucal -, disseminar-se
para o interior da garganta – esofagite – provocando
dores de garganta, dores ao mastigar, nauseas e perda
de apetite e na vagina – vaginite – originando prurido,
ardência, cheiro a queijo, um fluído espesso e
esbranquiçado, dor durante o coito e a vagina e vulva
inchadas e vermelhas. No homem, apresenta-se com
excesso de sangue na glande e prepúcio e,
eventualmente, com um leve edema e pequenas
lesões puntiformes, avermelhadas e pruriginosas. Não
é uma doença de transmissão exclusivamente sexual.

Para mais informação ver, por exemplo,
http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=3308#O%
20que%20s%e3o%20infec%e7%f5es%20oportunistas |
http://www.thebody.com/nmai/thrush.html |
http://boasaude.uol.com.br/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID
=3904&ReturnCatID=1784

Candida albicans

Figura 6.3:
Secreção branca e
grumosa em vagina:
exame ao espéculo,
evidenciando secreção
branca, em grumos
aderentes às paredes da
vagina e fundo de saco.
Fonte:
http://www.aids.gov.br/

Infecção pelo
vírus Herpes
simplex na boca
ou nos órgãos
genitais

Figura 6.4: Herpes
simplex no pénis.
Fonte: FotoArchive
(selected by Dr.
Bauer);www.herpes-
coldsores-treatment-
pictures.com/

O herpes genital é muito contagioso e persiste por toda
a vida, costumando reaparecer uma vez ou outra. A
forma inicial de contágio é a relação sexual com
pessoas que estejam com herpes genital em
actividade. Os sintomas do herpes genital são mais
graves na primeira infecção e poucos dias depois do
contato sexual aparece: ardor, coceira e vermelhidão e,
em certos casos, febre e aumento dos gânglios. No
terceiro dias os sintomas agravam-se formando
vesículas que se transformam em úlceras muito
dolorosas. A forma aguda da doença pode durar de 2 a
4 semanas. As recorrências da infecção podem surgir
meses após a primeira infecção ou imediatamente
após, manifestando-se com prurido e ardor. Entre os
factores prováveis para as novas infecções destacam-
se as tensões emocionais, a fadiga e as mudanças
bruscas de temperatura. Estas infecções podem
ocorrer para qualquer contagem de CD4+.
Para mais informação ver, por exemplo,
http://boasaude.uol.com.br/lib/showdoc.cfm?LibCatID=-
1&Search=herpes&LibDocID=2758

Herpes simplex

Figura 6.5: Herpes
simplex labial.Fonte: Hunt:
http://www.med.sc.edu:85/vi
rol/herpes.htm

Figura 6.6: Herpes
simplex numa mulher com
SIDA, CD4<50
Fonte: hab.hrsa.gov/.../
colorplates/colorplates.htm

Pneumonia por
Pneumocystis
carinii (PCP)

A Pneumonia Pneumocystis carinii (PCP) é uma
infecção por um fungo mais frequente nos
seropositivos e a sua principal causa de morte. Os
principais sintomas são tosse prolongada com febre.
Geralmente surge com as células CD4+ acima de 200.
Pode ser prevenível e tratável.
Para mais informação ver, por exemplo,
http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=3308#O%
20que%20s%e3o%20infec%e7%f5es%20oportunistas |
http://www.aidsinfonet.org/articles.php?articleID=515&n
ewLang=es#anchor162357 |
http://www.thebody.com/nmai/pcp.html|

Pneumocystis carinii

Figura 6.7: Cistos nos
pulmões
Fonte: bioimage.free.fr/
par_image/pneumo3g.htm
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Infecções
Oportunistas
mais frequentes

Manifestações clínicas Agentes

Tuberculose
(TB)

É uma infecção bacteriana que ataca os pulmões e que
pode causar meningite. Aparece com qualquer
quantidade de CD4+ mesmo quando o nível ainda é alto.
Qualquer pessoa com VIH que tenha testes positivos
para a TB deve ser tratada. Há dois tipos de tuberculose
activa. A tuberculose primária aparece pouco depois da
pessoa ter estado exposta à bactéria TB. A tuberculose
de reactivação aparece quando as pessoas já estiveram
antes expostas à TB, o que é frequente quando o
sistema imunitário fica debilitado, como nas pessoas VIH
positivas. Neste caso, a bactéria pode sair dos tubérculos
(pequenos tumores duros que se formam quando o
sistema imunitário constrói uma parede à volta das
bactérias da TB) e causar uma tuberculose activa que
pode causar os seguintes sintomas: tosse por mais de 3
semanas, perda de peso, fadiga constante, suores
nocturnos e febre. A bactéria da tuberculose pode
transmitir-se através da tosse e dos espirros de alguém
afectado.
Para mais informação ver, por exemplo,
http://www.aidsinfonet.org/articles.php?articleID=518 |
http://www.health.state.ny.us/nysdoh/communicable_dise
ases/en/tb.htm |
http://www.wadsworth.org/databank/mycotubr.htm

Mycobacterium tuberculosis

Figura 6.8: Microfotografia
electronica de
Mycobacterium tuberculosis
Fonte:
http://www.wadsworth.or
g/databank/mycotubr.htm

Micobacterium
avium complex
(MC)

É uma infecção bacteriana que causa febres recorrentes,
mal-estar geral, problemas digestivos e perda de peso
acentuada. Ocorre geralmente com CD4+ abaixo de 75.

Figura 6.9: Principais infecções oportunistas em doentes
infectados pelo VIH. Fonte: www.iladiba.com.co/
revista/1997/01/terap.asp

Mycobacterium avium
complex (MAC).

Figura 6.10:
Numerosos macrófagos a
destruir Mycobacterium.
Fonte: www.md.huji.ac.il/
mirror/webpath/AIDS.html

Citomegalovirus
(CMV)

É uma infecção viral que causa retinite (morte das
células na retina, na parte posterior do olho) e, se não é
tratada rapidamente, pode levar à cegueira. Os primeiros
sinais de retinite relacionada com CMV são o
aparecimento de problemas de visão, como por exemplo,
pontos negros que se movem. O CMV pode disseminar-
se por todo o corpo e infectar vários órgãos. Geralmente
surge com as células CD4+ abaixo de 50.
Para mais informação ver, por exemplo,
http://www.aidsinfonet.org/articles.php?articleID=504 |
http://boasaude.uol.com.br/lib/showdoc.cfm?LibCatID=-
1&Search=citomegalovirus&LibDocID=2624 |
http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=3308#O%20
que%20s%e3o%20infec%e7%f5es%20oportunistas

Figura 6.11:
Olho direiro: retinite por
citomegalovirus
Fonte: www.oftalmo.com/
seo/1998/05may98/09.htm
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História A

A Carmo tem 17 anos e só teve
relações sexuais com Paulo
que usou agulhas não
esterilizadas para injectar
cocaína. Eles não usaram
preservativo.

O Paulo morreu há dois meses.
As suas últimas palavras foram:
“Eu espero que não tenhas
apanhado SIDA, Carmo”.

Quando a Carmo deu sangue,
disseram-lhe que ela tinha VIH.
E l a  n ã o  c o n s e g u i a
compreender, porque se sentia
bem: comia bem, tinha muita
energia e não tinha doenças.

1 — Como ficou o Paulo infectado?
2 — Como ficou a Carmo infectada?
3 — Porque é que a Carmo não teve sintomas?
4 — Quanto tempo pode ela ter antes de ficar com SIDA?
5 — O que deverá a Carmo fazer agora?
Fonte: WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. WHO, UNESCO.

História B
O José tem 19 anos. Teve
sexo com vários parceiros
sem usar preservativo.

A mãe do José levou-o ao
médico porque ele tinha
problemas respiratórios,
sofria de dores de cabeça e
estava a perder peso apesar
de  es ta r  a  comer
normalmente.

A pior parte era acordar a meio da
noite encharcado em suor. Ele
também tinha arrepios de febre e as
glândulas debaixo dos seus braços
aumenta ram de  tamanho.

1 — Porque é que o José ficou infectado?
2 — Porque é que ele teve aqueles sintomas?
3 — Ele pode infectar os outros com VIH? Como?
4 — O que é provável que lhe aconteça a seguir?
Fonte: WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. WHO, UNESCO.

CARTÃO 2

CARTÃO 3
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História C
A Georgina tem 25 anos.
Aproximadamente há dois
anos teve vários sintomas –
fadiga, suores, febre, as
glândulas aumentaram – mas
ela pensou que foi só gripe.
Agora ela não consegue
respirar, tem uma tosse má e
muitas dores de garganta.
Tem tido problemas de
estômago e perdeu 10 quilos.
Ela tem estado tão fraca que
tem passado a maior parte do
tempo na cama.

1 — Porque suspeitas que a Georgina tem SIDA?
2 — O que é que ela deverá fazer para ter a certeza se está infectada pelo VIH?
3 — Por volta de que idade é possível que a Georgina tenha sido infectada pelo VIH?
4 — Se ela foi infectada nessa idade há quanto tempo pode estar a infectar os outros?
5 — Que sintomas tem a Georgina?
6 — O que é provável acontecer a seguir?

Fonte: WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. WHO, UNESCO, p. 21

CARTÃO 4
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Estudo de Caso e Grupo de Investigação 2.6 — Adiar ou não
adiar as relações sexuais?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                     Alunos/ Porta-voz do Grupo…

Adaptado de: WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDs. WHO, UNESCO.

O André tem
17 anos e
anda no 11º
ano.

Os pais trabalham muito e têm
valores tradicionais. Acreditam
que as pessoas novas não
deverão ter relações sexuais
antes do casamento.

E le  é  um bocad inho
envergonhado mas gostava de
ter relações sexuais porque a
maior parte dos seus amigos
dizem que é óptimo.

A Rita tem 14 anos
m a s  p e l a
a p a r ê n c i a  e
maneira de ser
parece mais velha.

A irmã ficou grávida quando
tinha 15 anos e os pais ficaram
muito aborrecidos.

Ela não conhece o André há
muito tempo. Acabou de ter
aulas sobre a prevenção da
SIDA e realmente não quer ficar
infectada pelo VIH. No entanto,
tem medo de perder o André se
não tiver relações sexuais com
ele.

Parte I

Razões para dizer SIM (0= razão fraca; 1= boa razão)

1. Provar que se amam um ao outro. 7. Porque sente que “está certo”.
2. Medo de que a relação acabe. 8. Porque os dois se sentem confortáveis com essa decisão.
3. Curiosidade sobre o sexo. 9. Para receber dinheiro ou presentes.
4. Acreditar que já todos tiveram sexo. 10. Medo de ser “agredido(a).
5. Porque não tem medo de engravidar
ou apanhar uma DST.

11. Porque o(a) parceiro(a) o(a) convence que não haverá
problemas.

6. Para ser mais popular.
Parte II

Razões para dizer NÃO (A= para as razões do André; R= para as razões da Rita)
1. Medo da gravidez. 6. Há outras formas de afecto.
2. Medo de uma DST (como a SIDA). 7. Valores religiosos (não aprovam o sexo).
3. Expectativas da família (não terem sexo). 8. Não estar preparado (talvez ser demasiado

jovem).
4. Medo de cancro (do cervix). 9. Não ser com a pessoa certa.
5. Amizade (para permitir crescer). 10. Esperar até ao casamento.

CARTÃO 1

CARTÃO 2
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Estudos de Caso e Grupo de Investigação 2.7 — Sei ser
assertivo?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                    Alunos/ Porta-voz do Grupo…

Fonte: Adaptado de WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. WHO, UNESCO

Situação 1 Passos da mensagem assertiva
A.Explica os
teus
sentimentos e
o problema

B.Faz o teu
pedido

C.Pergunta
como é que a
outra pessoa
se sente sobre
a tua resposta

D.Escreve a
sua resposta

E. Aceita a sua
resposta  e
agradece

Estás a falar
com alguns
amigos teus. A
maior parte
deles já tiveram
relações
sexuais e estão
a troçar de ti
por ainda não
teres tido. Um
dos do grupo
magoou-te pelo
que te disse.
Decidiste
responder
assertivamente.

Situação 2 Passos da mensagem assertiva
A.Explica os teus
sentimentos e o
problema

B.Faz o teu
pedido

C.Pergunta
como é que a
outra pessoa
se sente sobre
a tua resposta

D.Escreve
a  s u a
resposta E. Aceita a

sua resposta
e agradece

Uma pessoa do
o u t r o  s e x o
perguntou-te se
querias ir a uma
festa com ele(a).
Tu não sabes
nada sobre essa
pessoa com quem
vais, o que te faz
sentir um pouco
desconfortável.
A l é m  d i s s o ,
ouviste dizer que
e s s a  p e s s o a
usava drogas e
não tinha muito
boa reputação na
escola. Decidiste
ser assertivo(a) e
dizer-lhe que não
ias.

CARTÃO 2

CARTÃO 1
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Situação 3 Passos da mensagem assertiva
A.Explica os
teus
sentimentos
e o problema

B.Faz o teu
pedido

C.Pergunta
como é que a
outra pessoa
se sente sobre
a tua resposta

D.Escreve
a  s u a
resposta E. Aceita a

sua resposta
e agradece

Tu decidiste fazer
uma tatuagem ou
furar as orelhas. Um
teu amigo disse-te
que podias fazer isso
num determinado
lugar. Quando lá
chegaste o sítio não
te parecia muito
limpo. Tinhas ouvido
falar da transmissão
do VIH/ SIDA através
de agulhas não
esterilizadas.
Decidiste perguntar
se  as  agulhas
estavam limpas e ver
o equipamento que
usavam. Quando a
pessoa disse que não
t e  m o s t r a v a ,
decidiste dizer não
assertivamente.

Situação 4 Passos da mensagem assertiva
A.Explica os
teus
sentimentos
e o problema

B.Faz o teu
pedido

C.Pergunta
como é que a
outra pessoa
se sente sobre
a tua resposta

D.Escreve
a  s u a
resposta E. Aceita a

sua resposta
e agradece

Um amigo da tua
família perguntou-te
se querias que te
levasse a casa de
carro depois da
escola. Tu não te
sentes muito bem à
beira dessa pessoa e
sentes-te
desconfortável com a
situação. Decides ser
assertivo e recusar a
oferta da “boleia”.

CARTÃO 3

CARTÃO 4
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Estudos de Caso e Grupo de Investigação 2.8 — Responder à
persuasão dos outros

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                    Alunos/ Porta-voz do Grupo…

Adaptado de: WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. WHO, UNESCO
Escreve nos espaços em branco da história a seguir uma
mensagem assertiva, deixando claro a afirmação que tenta
com que tu “faças uma coisa que não queres fazer” e a tua
resposta assertiva de “recusa”, “adiamento” ou de
“negociação” da situação proposta.

Situação 1
Um amigo teu quer que faltes à escola para ires até à beira rio beber uma cerveja. Ele diz-te que vai
um grande grupo de amigos. Quando vê a tua expressão diz: “Estás com medo, não estás?”. Tu
faltaste à escola no mês passado e não queres voltar a faltar. Decidiste dizer-lhe que não queres ir.

CARTÃO 1
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Escreve nos espaços em branco da história a seguir uma
mensagem assertiva, deixando claro a afirmação que tenta
com que tu “faças uma coisa que não queres fazer” e a tua
resposta assertiva de “recusa”, “adiamento” ou de
“negociação” da situação proposta.

Situação 2
Os teus pais estão no trabalho e convidaste um amigo do sexo oposto para estudar em tua casa.
Depois de fazerem o trabalho de casa ele/ela arraga-te e tenta beijar-te. Afasta-lo(a) e dizes: “Então,
não me convidaste só para fazer o trabalho de casa!” Mostras uma posição firme para que isso não
volte a acontecer outra vez.

Escreve nos espaços em branco da história a seguir uma
mensagem assertiva, deixando claro a afirmação que tenta com
que tu “faças uma coisa que não queres fazer” e a tua resposta
assertiva de “recusa”, “adiamento” ou de “negociação” da
situação proposta.

Situação 3
O teu namorado pensa que está na altura de terem relações sexuais. Tu ama-lo mas sentes que ter
relações sexuais antes de estares preparada está errado. O teu namorado diz: “Tu apenas estás
assustada. Se realmente me amas, deverias mostrar-me.” Embora tenhas medo que ele acabe a
relação, decides dizer-lhe que não estás preparada.

CARTÃO 2

CARTÃO 3
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Cartões 2.9 — Como responder aos argumentos contra o uso do
preservativo

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                    Alunos/ Porta-voz do Grupo…

Fonte: Adaptado de WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. WHO, UNESCO

PARA CADA ARGUMENTO USADO CONTRA O PRESERVATIVO SELECCIONA, NOS TRÊS
CARTÕES CORRESPONDENTES, O QUE TEM A MELHOR RESPOSTA.

A R G U M E N T O  
CONTRA O USO DO
PRESERVATIVO

Pensas que eu tenho uma doença.

RESPOSTA 1 C
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Nós provavelmente não temos nenhuma
doença, mas não é melhor ter a certeza?

RESPOSTA 1 B
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Tu sabes que muitas pessoas infectadas
com o VIH não têm nenhum sintoma.

RESPOSTA 1 A
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Eu não quero que nenhum dos dois corra
o risco de apanhar o VIH.

A R G U M E N T O  
CONTRA O USO DO
PRESERVATIVO

Mas os preservativos não protegem com
segurança.

RESPOSTA 2 C
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Os preservativos são a melhor protecção
disponível.

RESPOSTA 2 B
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Queres tentar usar o preservativo
algumas vezes para veres?

RESPOSTA 2 A
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Eles protegem se os usares da maneira
certa.

A R G U M E N T O  
CONTRA O USO DO
PRESERVATIVO

Os preservativos estragam o estado de
espírito.

RESPOSTA 3 A
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Eu não me sinto assim tão mal depois de
o ter usado.
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RESPOSTA 3 C
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Nós podemos colocá-lo em conjunto.

RESPOSTA 3 B
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Ei, os preservativos até podem ser
engraçados.

ARGUMENTO 
CONTRA O USO DO
PRESERVATIVO

Os preservativos não me fazem sentir
bem.

RESPOSTA 4 C
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Mas eu sentir-me-ia mais relaxado se me
sentisse seguro.

RESPOSTA 4 B
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Queres tentar usar o preservativo
algumas vezes para veres?

RESPOSTA 4 A
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Eu senti-me bem quando uma vez os
usei.

ARGUMENTO 
CONTRA O USO DO
PRESERVATIVO

Os preservativos fazem-me sentir
ordinário e sujo.

RESPOSTA 5 C
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Toda a gente pode apanhar SIDA, mesmo
as pessoas como nós.

RESPOSTA 5 B
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Eu sei que não gostas da ideia, mas os
preservativos agora são muito
importantes.

RESPOSTA 5 A
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Mas nós sabemos que os preservativos
nos podem proteger.
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A R G U M E N T O  
CONTRA O USO DO
PRESERVATIVO

Eu ficarei embaraçado se for comprar
um.

RESPOSTA 7 C
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

O embaraço nunca matou ninguém.

RESPOSTA 7 B
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Eu irei comprá-los, assim teremos
preservativos na próxima vez.

RESPOSTA 7 A
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Eu não quero ser tão desajeitado depois
da primeira vez.

A R G U M E N T O  
CONTRA O USO DO
PRESERVATIVO

Eu não tenho um preservativo comigo.

RESPOSTA 9 C
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Eu não quero que nenhum dos dois corra
o risco de apanhar a SIDA.

RESPOSTA 8 B
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Desculpa, sem preservativo não há sexo.

RESPOSTA 8 A
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Eu trarei um para a próxima vez, mas
hoje não há sexo.

A R G U M E N T O  
CONTRA O USO DO
PRESERVATIVO

Eu já estou a usar a pílula para a
prevenção da gravidez.

RESPOSTA 6 C
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Muito mau – não ao preservativo, não ao
sexo.

RESPOSTA 6 B
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

A pílula não nos protege do VIH e das
DSTs.

RESPOSTA 6 A
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Nós também teremos que usar o
preservativo, a pílula não nos protege de
infecções.
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ARGUMENTO 
CONTRA O USO DO
PRESERVATIVO

Usar o preservativo é contra a minha
religião.

RESPOSTA 9 C
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Bem, talvez não estejamos preparados
para ter relações sexuais.

RESPOSTA 9 B
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Há muitas coisas que podemos fazer
sem ter relações sexuais.

RESPOSTA 9 A
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Desculpa, sem preservativo não há sexo.

ARGUMENTO 
CONTRA O USO DO
PRESERVATIVO

Os preservativos são muito caros.

RESPOSTA 10 C
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Então, não teremos sexo até podermos
comprar os preservativos.

RESPOSTA 10 B
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Eu posso-te ajudar a pagá-los.

RESPOSTA 10 A
A FAVOR DO USO DO
PRESERVATIVO

Desculpa, eu realmente preocupo-me
com a tua saúde e a minha.
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Grupo de Investigação 2.10 — Como usar o preservativo

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                    Alunos/ Porta-voz do Grupo…

Figura 6.12: Como deve ser usado o preservativo.
NOTA: Poderá ser útil fazer a “Actividade 2.4 – Uso do preservativo” do núcleo temático Sexualidade e Reprodução.

OS PRESERVATIVOS OFERECEM UMA BOA PROTECÇÃO E NÃO
TÊM PROBABILIDADE DE ROMPER SE OS SOUBERES USAR
CORRECTAMENTE.

Descreve nos espaços abaixo, ao lado das figuras, como deve ser
usado o preservativo.

1. Confirmar o estado de conservação da embalagem, o
certificado de qualidade e o prazo de validade. A
embalagem dos preservativos deve estar num lugar fresco
e afastado do sol directo.

TREINA EM GRUPO A COLOCAÇÃO DO PRESERVATIVO USANDO UM MODELO.
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Estudos de Caso e Grupo de Investigação 2.11 — Não às
relações sexuais não protegidas

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                    Alunos/ Porta-voz do Grupo…

Adaptado de: WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. WHO, UNESCO

NENHUM DOS DOIS ESTÁ INFECTADO… NÃO PRECISAMOS
USAR O PRESERVATIVO!”

Termina a história usando as competências de asssertividade que
aprendeste para “recusar”, “adiar” ou negociar” a situação criada
pelo(a) parceiro(a) para não usar o preservativo.

1.Explica os teus sentimentos e o problema             2.Afirmações que perturbam 3.Volta ao tópico                                                              4.Faz o teu pedido

5.Pergunta como é que a outra pessoa se sente com o teu pedido. 6. Afirmação persuasiva

7.Recusa… 8.Adia… 9.Ou negocia…

Por favor, deixa-
me acabar. Eu
posso ver que tu
não tens SIDA.

Mas nós podemos ter
infecções sem saber. Eu
quero usar o preservativo.

Sinto-me nervosa
quando penso em ter
sexo sem preservativo.

O quê? Estás a
pensar que eu tenho
          SIDA?

O que dizes?
Eu ainda não quero ter sexo com
preservativo. Não é natural.

CARTÃO A
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“EU FICAREI AMBARAÇADO SE USAR O PRESERVATIVO”

Termina a história usando as competências de asssertividade que
aprendeste para “recusar”, “adiar” ou negociar” a situação criada
pelo(a) parceiro(a) para não usar o preservativo.

1.Explica os teus sentimentos e o problema             2.Afirmações que perturbam 3.Volta ao tópico                                                                 4.Faz o teu pedido

5.Pergunta como é que a outra pessoa se sente com o teu pedido. 6. Afirmação persuasiva

7.Recusa… 8.Adia… 9.Ou negocia…

Olha, eu sinto-me
muito nervosa para
ter sexo sem
preservativo.

Um preservativo
tornar-me-á muito
desajeitado.

Deixa-me acabar.
Olha, nós podemos
fazer isso juntos.

Eu sei que tu ficas
embaraçado por usar o
preservativo, mas eu
quero usar um.

Como te sentes
sobre isso?

Eu não quero usar
preservativo. Eu não
gosto de preservativos.

CARTÃO B
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“EU NÃO TENHO PRESERVATIVO. VAMOS TER SEXO SEM
PRESERVATIVO SÓ UMA VEZ.”

Termina a história usando as competências de asssertividade que
aprendeste para “recusar”, “adiar” ou negociar” a situação criada
pelo(a) parceiro(a) para não usar o preservativo.

1.Explica os teus sentimentos e o problema             2.Afirmações que perturbam 3.Volta ao tópico                                                                 4.Faz o teu pedido

5.Pergunta como é que a outra pessoa se sente com o teu pedido. 6. Afirmação persuasive

7.Recusa… 8.Adia… 9.Ou negocia

Eu não gosto quando dizes
que podíamos ter sexo sem
preservativo.

Só uma vez não
importa.

Por favor, ouve
o que eu estou
a dizer.

Basta apenas uma vez para
apanhar o VIH ou outra DST,
por isso, eu realmente quero
    usar o preservativo.

Poderias fazer
isso por mim?

Anda lá, as tuas hipóteses
de apanhar uma doença
fazendo isto só uma vez
são quase zero.

CARTÃO 3
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Cartões de Orientação para o Debate 3.1 — Epidemiologia da
infecção pelo VIH/ SIDA

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                    Alunos/ Porta-voz do Grupo…

Panorama mundial da epidemia da SIDA

Figura 6.13: Número estimado de pessoas mundialmente infectadas pelo VIH e com SIDA, no final de
2003: 38 milhões (35 – 42 milhões)
Fonte: ONUSIDA (2004). Informe sobre la epidemia mundial de SIDA. Cuarto informe mundial. ONUSIDA.

Pessoas que vivem com o VIH Total 37,8 milhões (34,6 – 42,3 milhões)
Adultos 35,7 milhões (32,7 – 39,8 milhões)

Mulheres 17 milhões (15,8 – 18,8 milhoes)
Menores de 15 anos 2,1 milhões (1,9 – 2,5 milhões)

Novas infecções pelo VIH em 2003 Total 4,8 milhões (4,2 – 6,3 milhões)
Adultos 4,1 milhões (3,6 – 5,5 milhões)

Menores de 15 anos 630 000 (570 000 – 740 000)

Mortes causadas pela SIDA em 2003 Total 2,9 milhões (2,6 – 3,3 milhões)
Adultos 2,4 milhões (2,2 – 2,7 milhões)

Menores de 15 anos 490 000 (440 000 – 580 000)

Figura 6.14: Número estimado de adultos e crianças mundialmente infectadas pelo VIH e o SIDA,
novas infecções em 2003 e número de mortes causadas pela SIDA, no final de 2003
Fonte: ONUSIDA (2004). Informe sobre la epidemia mundial de SIDA. Cuarto informe mundial. ONUSIDA.

1 — Estes dados epidemiológicos podem ser actualizados no site do Programa das Nações Unidas
sobre o VIH/SIDA (UNAIDS) (http://www.unaids.org/bangkok2004/report_pdf.html). Organiza, por
ordem decrescente, a distribuição por continentes do número de pessoas infectadas pelo VIH / SIDA.

2 — Procura encontrar uma explicação para as estatísticas mundiais destacarem a taxa de infecção
pelo VIH nas mulheres e nos menores de 15 anos.

3 — Tendo em atenção o panorama mundial da epidemia da SIDA, descreve como se deveria fazer,
na tua opinião, a prevenção da SIDA nos vários países.

4 — Refere quais são as hipóteses colocadas para a origem do vírus e para a rota epidemiológica da
infecção. (podes consultar, por exemplo, o site InfoSIDA da Roche: http://www.roche.pt/sida/virus/index.cfm)

CARTÃO A



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual    Guia de Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

751

Epidemia da infecção pelo VIH/ SIDA em Portugal

Figura 6.15: Distribuição dos casos de SIDA em
Portugal por data de diagnóstico de 01/01/1983 a
31/12/2003. O total acumulado de pessoas com
SIDA diagnosticadas - 11 755 (gráfico 8.15) e de
pessoas com VIH e SIDA é de 25 968. Fonte:
Adaptado de Centro de Vigilância Epidemiológica das
Doenças Transmissíveis (CVEDT) (2004). Infecção pelo
VIH/ SIDA. CVEDT.

Figura 6.16: Distribuição dos casos de
SIDA em Portugal por grupo etário e
género de 01/01/1983 a 31/12/2003:
total de pessoas com SIDA
diagnosticadas - 11 755. Fonte:
Adaptado de CVEDT (2004). Infecção
pelo VIH/ SIDA. CVEDT.

Figura 6.17: Distribuição dos casos de SIDA em Portugal por grupo etário e sexo de 01/01/1983 a 31/12/2003.
Fonte: Adaptado de CVEDT (2004). Infecção pelo VIH/ SIDA. CVEDT.

1 — Os dados epidemiológicos descritos podem ser actualizados no site da C.N.L.C.S.
(http://www.sida.pt/default.asp). Descreve como tem evoluído o número de casos de SIDA por ano de
diagnóstico.
2 — Indica, por sexo, em que grupos etários é que o número de pessoas com SIDA é maior.
3 — Indica em que idade teriam sido infectadas essas pessoas para terem desenvolvido SIDA nesse
grupo etário.
4 — Descreve quais são as implicações sociais por esses grupos etários serem os mais afectados.
5 — Tendo em atenção os dados anteriores, descreve em que grupos se deveria fazer a prevenção
da SIDA em Portugal.

CARTÃO B
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Epidemia da infecção pelo VIH/ SIDA em Portugal

Figura 6.19: Distribuição dos casos de SIDA em Portugal segundo categoria de transmissão por ano de
diagnóstico de 01/01/1983 a 31/12/2003. Total: até 1996- 4 543; 1997- 985; 1998- 1 005; 1999- 1 067;
2000-958; 2001-947; 2002- 948; 2003- 785; 2004- 490; ignorado- 27; total- 11 755. Fonte: Adaptado de
CVEDT (2004). Infecção pelo VIH/ SIDA. CVEDT.

PATOLOGIASCATEGORIAS DE
TRANSMISSÃO IO SK IO+SK LINF ENCEF S.EMAC PIL CICU TOTAL / %
Homo ou Bissexuais 1 153 191 185 42 15 28 0 0 1 614 13,7
Tóxico-dependentes 5 351 81 129 52 33 79 0 11 5 736 48,8
H o m o /  T ó x i c o -
dependentes

85 5 9 3 3 2 0 0 107 0,9

Hemofílicos 59 1 1 1 0 0 0 0 62 0,5
Transfusionados 111 3 1 1 8 6 0 0 130 1,1
Heterossexuais 3 282 122 104 107 41 58 0 25 3 739 31,8
Mãe/ Filho 44 0 0 0 7 7 17 0 75 0,6
Nosocomial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Ignorada 254 11 14 5 6 2 0 0 292 2,5
Total 10 339 414 443 211 113 182 17 36 11 755 100
NOTA: IO – Infecção Oportunista; SK – Sarcoma de Kaposi; LINF – Linfoma; ENCEF – Encefalopatia; IO+SK – Inf. Oportunista
e Sarcoma de Kaposi; PIL – Pneumonia Intersticial Linfóide; S. EMAC. – Sindroma de Emaciação por VIH; CICU – Carcinoma
invasivo do colo do útero.

Figura 6.20: Distribuição dos casos de SIDA em Portugal por patologias segundo categorias de
transmissão. Fonte: Adaptado de CVEDT (2004). Infecção pelo VIH/ SIDA. CVEDT.

1 — Os dados epidemiológicos descritos podem ser actualizados no site da C.N.L.C.S.
(http://www.sida.pt/default.asp). Descreve como tem evoluído o número de casos de SIDA por
categoria de transmissão.

2— Refere quais são as patologias mais frequentes nas várias categorias de transmissão.

3 — Tendo em atenção os dados anteriores, indica em que grupos se deveria fazer, na tua opinião, a
prevenção do SIDA em Portugal.
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Questionário e Grupo de Investigação 3.2 — Conviver com
seropositivos e doentes com SIDA

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                    Alunos/ Porta-voz do Grupo…

Completa, individual e anonimamente, o questionário seguinte.
Primeiro, apresenta-se a descrição de um caso de um doente com
SIDA para, a partir dele, pedir a tua opinião sobre esse doente.

QUESTIONÁRIO

RETRATO A
O Rui é muito bem educado e foi sempre um bom estudante. Este ano continua a estudar muito e a tirar boas
notas. As suas tarefas na escola e em casa são sempre exemplarmente cumpridas. É fisicamente muito bem
constituído e tem um grande número de aptidões atléticas praticando corrida, esqui, ténis e natação. É muito
activo e tem muitos amigos com quem sai frequentemente.
Há algum tempo, começou a manifestar um gradual desenvolvimento de problemas de saúde. Começou a sentir
uma diminuição das suas capacidades físicas, incluindo fadiga e infecções. O médico explicou-lhe que tinha uma
doença mortal – a SIDA. A família sentiu muitas dificuldades em se adaptar a esta doença, que lhe ameaça a
vida.
O Rui tem uma namorada, a Cristina, com quem mantém um longo romance estável há muitos anos, de parceiro
único. No início da doença a Cristina aproximou-se mais do Rui. No entanto, quando soube que se tratava de
SIDA, tornou-se emocionalmente distante e incapaz de enfrentar, com êxito, a doença do namorado. Os amigos
também se sentem constrangidos na sua presença e fogem dele.
O Rui tem, cada vez mais, dificuldades em se adaptar à sua doença; tem, cada vez mais, dificuldades em
continuar activo; sente-se socialmente afastado, deprimido e progressivamente estranho para a sua família e
namorada. Cada vez se sente mais isolado.

RETRATO B
O Rui é muito bem educado e foi sempre um bom estudante. Este ano continua a estudar muito e a tirar boas
notas. As suas tarefas na escola e em casa são sempre exemplarmente cumpridas. É fisicamente muito bem
constituído e tem um grande número de aptidões atléticas praticando corrida, esqui, ténis e natação. É muito
activo e tem muitos amigos com quem sai frequentemente.
Há algum tempo, começou a manifestar um gradual desenvolvimento de problemas de saúde. Começou a sentir
uma diminuição das suas capacidades físicas, incluindo fadiga e infecções. O médico explicou-lhe que tinha uma
doença mortal – a SIDA. A família sentiu muitas dificuldades em se adaptar a esta doença, que lhe ameaça a
vida.
O Rui tem um namorado, o Artur, com quem mantém um longo romance estável há muitos anos, de parceiro
único. No início da doença o Artur aproximou-se mais do Rui. No entanto, quando soube que se tratava de SIDA,
tornou-se emocionalmente distante e incapaz de enfrentar, com êxito, a doença do namorado. Os amigos
também se sentem constrangidos na sua presença e fogem dele.
O Rui tem, cada vez mais, dificuldades em se adaptar à sua doença; tem, cada vez mais, dificuldades em
continuar activo; sente-se socialmente afastado, deprimido e progressivamente estranho para a sua família e
namorada. Cada vez se sente mais isolado.

Individualmente

Fonte: Adaptado de Vilaça (1994).
Conhecimento e atitudes dos
adolescentes face à SIDA. Educação
para a Saúde na Escola Secundária.
Braga: Universidade do Minho

CARTÃO A

CARTÃO B
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Data de nascimento: _____ / _____________/ _____                                    Sexo: Masculino  Feminino 
I

Indica, por favor, o teu grau de acordo/ desacordo em relação a cada
uma das afirmações abaixo transcritas. Para tal, assinala com um círculo
o algarismo que melhor exprime o teu grau de acordo/ desacordo com
cada uma das afirmações, utilizando, para isso, a escala lateral.

1.
D

is
co

rd
o

2.
D

is
co

rd
o

3.
D

is
co

rd
o

4.
C

on
co

rd
o

5.
C

on
co

rd
o

6.
C

on
co

rd
o

1. O Rui é responsável pela sua doença 1 2 3 4 5 6

2. O Rui não merece simpatia e compreensão. 1 2 3 4 5 6

3. O Rui merece o que lhe tem acontecido. 1 2 3 4 5 6

4. A doença do Rui não tem sido traumática para ele. 1 2 3 4 5 6

5. O Rui não tem muita dor e sofrimento. 1 2 3 4 5 6

6. O Rui é perigoso para as outras pessoas. 1 2 3 4 5 6

7. O Rui não merece os melhores cuidados médicos possíveis. 1 2 3 4 5 6

8. O Rui merece morrer 1 2 3 4 5 6

9. O mundo estaria melhor sem o Rui. 1 2 3 4 5 6

10. Matar-se poderia ser a melhor solução para o Rui. 1 2 3 4 5 6

11.O Rui deveria estar isolado para não colocar os outros em perigo. 1 2 3 4 5 6

12. O Rui merece perder o seu emprego. 1 2 3 4 5 6

II

Nas questões seguintes pretende-se que assinales, com sinceridade, a
frequência com que terias cada um dos comportamentos descritos se o Rui
fosse teu conhecido. Para tal utiliza a escala lateral.

1.
N

un
ca

2.
R

ar
am

en
te

3.
A

lg
um

as

4.
M

ui
ta

s

5.
S

em
pr

e

1. Se encontrasses o Rui sentirias vontade de começar a conversar com ele? 1 2 3 4 5

2. Irias a uma festa onde o Rui estivesse presente? 1 2 3 4 5

3. Irias a uma festa onde o Rui preparasse a comida? 1 2 3 4 5

4. Terias vontade de estudar na mesma escola que o Rui? 1 2 3 4 5

5. Se fosses amigo do Rui continuavas a sentir vontade de ser seu amigo depois de
saberes que tinha SIDA?

1 2 3 4 5

6. O Rui tinha arrendado um apartamento por dois meses e precisa renovar o seu
arrendamento. Se fosses o senhorio dele continuavas a arrendar-lhe o apartamento?

1 2 3 4 5

7. Se tivesses filhos deixavas que fossem a casa do Rui visitá-lo? 1 2 3 4 5

III
Agora que conheces a história da vida do Rui, indica quais pensas que são as suas características
pessoais. Para tal aplica a escala lateral.

O RUI É:

1.
D

is
co

rd
o

2.
D

is
co

rd
o

3.
D

is
co

rd
o

4.
C

on
co

rd
o

5.
C

on
co

rd
o

6.
C

on
co

rd
o

1.
D

is
co

rd
o

2.
D

is
co

rd
o

3.
D

is
co

rd
o

4.
C

on
co

rd
o

5.
C

on
co

rd
o

6.
C

on
co

rd
o

1. Inteligente 1 2 3 4 5 6 12. Com carácter 1 2 3 4 5 6

2. Sincero 1 2 3 4 5 6 13. Amigo 1 2 3 4 5 6

3. Apaixonado 1 2 3 4 5 6 14. Honesto 1 2 3 4 5 6

4. Seguro 1 2 3 4 5 6 15. Superior 1 2 3 4 5 6

5. Adequado 1 2 3 4 5 6 16. Ponderado 1 2 3 4 5 6

6. Delicado 1 2 3 4 5 6 17. Simpático 1 2 3 4 5 6

7. Atraente 1 2 3 4 5 6 18. Pensativo 1 2 3 4 5 6

8. Não é ofensivo 1 2 3 4 5 6 19. Flexível 1 2 3 4 5 6

9. Profundo 1 2 3 4 5 6 20. Com espírito aberto 1 2 3 4 5 6

10.Educado 1 2 3 4 5 6 21. Sociável 1 2 3 4 5 6

11.Inofensivo 1 2 3 4 5 6

CARTÃO C
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Consulta a Fóruns e Grupo de Investigação 3.3 — Sistema de
apoio a pessoas infectadas e afectadas pelo VIH

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                    Alunos/ Porta-voz do Grupo…

Fóruns: http://www.abraco.org/quemsomos.html# |
http://www.aidsportugal.com/forum.php?op=ver_respostas_do_post&forum_id=7&post_orig
=2199

Mensagem 1: Fórum Abraço – Interacção social com portadores de VIH
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Fóruns: http://www.abraco.org/quemsomos.html# |
http://www.aidsportugal.com/forum.php?op=ver_respostas_do_post&forum_id=7&post_orig
=2199

Mensagem 2: Fórum AIDSPortugal – Dúvidas sobre a SIDA

1 — Refere qual é o tipo de apoio que estes sites podem dar às pessoas infectadas ou afectadas (por
exemplo, familiares, amigos) pelo VIH/ SIDA.

2 — Consulta o Fórum da Abraço (ht tp : / /www.abraco.org /quemsomos.html#) e AIDSPortugal
(http://www.aidsportugal.com/forum.php?op=ver_respostas_do_post&forum_id=7&post_orig=2199) e dá a tua opinião
sobre cada um deles.

3 — Faz uma lista de todas as organizações governamentais e não governamentais que podem
apoiar as pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH/ SIDA.

4 — Apresenta sugestões para melhorar o apoio aos seropositivos e aos doentes com SIDA.
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Transparência 3.4 (anexo)

HISTÓRIA EM CADEIA

Dois colegas da mesma turma, a Helena e o Rui, encontram-se na biblioteca da escola a fazer um
trabalho. Como a Lurdes faz parte do mesmo grupo aproxima-se deles, senta-se perto do Rui e,
quando lhe é possível, diz-lhe discretamente ao ouvido:

Helena: Não sabes ao que te estás a arriscar! Quando acabarmos o trabalho na Biblioteca não te
voltes a sentar ao lado dela! Essa aí tem SIDA!

Rui:

Não sabes ao que te estás a arriscar! Quando acabarmos o trabalho
na Biblioteca não te voltes a sentar ao lado dela! Essa aí tem SIDA!
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História em Cadeia 3.4 — Como dar apoio a pessoas infectadas
pelo VIH

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                    Alunos/ Porta-voz do Grupo…

HISTÓRIA EM CADEIA

Constrói uma história em cadeia para
mostrar o tipo de apoio que podes dar a
uma pessoa infectada pelo VIH. Para isso,
contem uma história em turma, onde
descrevam que a vossa colega, já na fase
de SIDA, vai ficando progressivamente cada
vez mais doente. Quando a história chegar
à tua vez, se te foi atribuído algum
comportamento ou atitude para dares
“suporte emocional” à doente ou lhe dares
“suporte físico e ajudares a cuidar dela”
usa-o para continuar a história.

Suporte emocional

Fonte: Frases adaptadas de WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. WHO, UNESCO

 Como dar suporte emocional
Partilha com o doente sentimentos sobre o SIDA e as pessoas infectadas pelo VIH/ SIDA. Sê
honesto(a) e aberto(a).
(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Como dar suporte emocional
Pede à pessoa que está doente para falar sobre como se sente. Pergunta o que é que ela gostaria
que se fizesse por ela ou por outras pessoas na mesma situação.
(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Como dar suporte emocional
Diz o que esperas da pessoa doente e pede-lhe para dizer o que espera de ti.
(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Como dar suporte emocional
Encoraja-a a fazer o máximo possível por si própria. Não faças pela pessoa doente o que ela pode
fazer por si própria.
(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Como dar suporte emocional
Dá-lhe suporte e elogia-a quando ela merece.
(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Como dar suporte emocional
Pergunta-lhe como é que ela prefere que as coisas sejam feitas, por exemplo a preparação da
comida, a limpeza, etc.
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 Como dar suporte emocional
Quando acontecerem sentimentos de fúria, zanga ou até choro contra a doença, encoraja-a.
(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Como dar suporte emocional
Quando a ajudas, depois precisas de olhar para ti próprio(a). Também precisas de tempo para ti e de
pedir ajuda quando necessário.
(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Como dar suporte emocional
Os sentimentos mais comuns são o medo, o desespero, a zanga, a tristeza e a solidão. Diz-lhe que
estás ali e pronto para a ouvir e falar quando ela quizer.

Suporte físico e cuidados a prestar

Fonte: Frases adaptadas de WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. WHO, UNESCO

 Como dar suporte físico e cuidar do doente
Falta de apetite: Pergunta-lhe o que gostava de comer e beber, quando e que quantidade. Come com
a pessoa doente quando possível.
(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Como dar suporte físico e cuidar do doente
Náuseas e vómitos: Refeições pequenas com pouca gordura podem reduzir o vómito. Encoraja-a a
beber líquidos entre as refeições se não pode comer. Repara quando costumam aparecer as náuseas
e evita dar-lhe comida nessas alturas. Usa luvas para limpar o vomitado.
(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Como dar suporte físico e cuidar do doente
Falta de líquidos: Se a pessoa tem diarreia, vómitos ou suores, perde muita água. Isso pode ser
muito grave. Se isso acontecer deverão ser dados líquidos extra,como água ou chá.
(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Como dar suporte físico e cuidar do doente
Fraqueza: Encoraja a actividade (não enérgica), os períodos de descanso e usa uma cadeira no
banho.
(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Como dar suporte físico e cuidar do doente
Problemas de pele: Muda as posições em que ela dorme para evitar feridas. Encoraja-a a dar
pequenos passeios ou senta-a numa cadeira. Lava as feridas mas usa luvas se as feridas estiverem
abertas. Aplica loções hidratantes para a pele seca.
(cortar )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Como dar suporte físico e cuidar do doente
Confusão e esquecimento: A SIDA e a depressão podem afectar o cérebro, causando confusão.
Mantém os relógios e os calendários e lembra-lhe o dia, a hora e onde está.Confirma que todas as
precauções de segurança foram tomadas, por exemplo, tapetes soltos, escadas, medicamentos,
instrumentos cortantes, etc.
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Grupo de Investigação 3.5 — Como manter a tua própria
segurança

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                    Alunos/ Porta-voz do Grupo…

1. LAVANDARIA
PROCEDIMENTO A TER

LIXÍVIA

SABÃO

ROUPA SUJA COM
FLUÍDOS CORPORAIS

 SEPARADA

70º C

2. LIMPAR A CASA DE BANHO
PROCEDIMENTO A TER

LIXÍVIASABÃO
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3. LAVAR A LOUÇA E LIMPAR A COZINHA
PROCEDIMENTO A TER

4. CUIDADOS A TER AO TRATAR DO DOENTE
PROCEDIMENTO A TER

A.

 
B.
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5. INSTRUMENTOS UTILIZADOS COM O DOENTE
PROCEDIMENTO A TER

6. LIXO DO DOENTE
PROCEDIMENTO A TER
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Entrevista e Grupo de Investigação 4.1 — Programas televisivos
sobre a prevenção de DSTs

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                    Alunos/ Porta-voz do Grupo…

ENTREVISTA AOS PAIS
PROGRAMAS TELEVISIVOS SOBRE AS DSTS

Durante a entrevista aos pais relacionada com os
programas de televisão a que assistiram sobre
DSTs as tuas perguntas poderão ser sobre:

1— Os assuntos da prevenção da transmissão
sexual de doenças que foram tratados no
programa;

 Meios de transmissão e de prevenção;
 Quais são as doenças que existem e
manifestações clínicas das doenças;
 Tratamentos;
 Epidemiologia;
 Convidados para apresentação de
casos da vida real;
 Tipo de apoio do sistema nacional de
saúde e de outras organizações
governamentais e não governamentais;
 Apoio jurídico, nomeadamente no caso
da discriminação da infecção pelo VIH/
SIDA
 Educação sexual;
 Etc.

2 — Os profissionais que colaboraram;

3 — Quais foram as perguntas feitas pelo público;

4 — A sua opinião sobre o(s) programa(s);

5 — A sua opinião sobre o papel da televisão na prevenção de DSTs;

6 — Outras questões.
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Questionário/ Entrevista 5 — O que pensa a comunidade sobre
as DSTs

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                    Alunos/ Porta-voz do Grupo…

QUESTIONÁRIO/ ENTREVISTA

ALGUMAS QUESTÕES QUE PODERÃO SER INCLUÍDAS

Data de nascimento: ____/ ___________/ ____

Sexo:  Masculino  Feminino

Habilitação Académica: _______________________________________________

Grau de escolaridade: _______________________________________________

I — Conhecimentos, atitudes, valores e experiências pessoais da população em geral
1 — Quais são os conhecimentos, atitudes e comportamentos dos jovens/ pessoas face à SIDA? (…)
(ver act. 0.2)

2 — Qual é o conhecimento dos jovens/ pessoas sobre as DSTs, as suas manifestações clínicas, os
seus meios de transmissão e prevenção e o seu tratamento? (…) (ver act. 1.1)

3 — Qual é a percepção dos jovens/ pessoas sobre a sua vulnerabilidade pessoal à SIDA? (…) (ver
act. 1.4 )

4 — Quais são as crenças dos jovens/ pessoas sobre os bons métodos para reduzir o risco de
infecção pelo VIH? (…) (ver act. 2.4)

5 — Qual é o conhecimento das pessoas sobre como podem saber se estão infectadas pelo VIH? (…)
(ver act. 2.5)

6 — O que é que os adolescentes/ pessoas pensam sobre adiar as relações sexuais para prevenir as
DSTs? (…) (ver act. 2.6)

7 — Os jovens/ pessoas sabem ser assertivos com os outros no âmbito da sexualidade? (…) (ver act.
2.7, act. 2.8, act. 2.9)

8 — Os jovens/ pessoas sabem usar o preservativo e recusam-se a ter relações sexuais sem
preservativo? (…) (ver act. 2.10, act. 2.11)

9 — Os jovens/ pessoas sabem como conviver com seropositivos e doentes com SIDA? (…) (ver act.
3.1, act. 3.2)

10 — Os jovens/ pessoas conhecem o sistema de apoio a pessoas infectadas e afectadas pelo VIH?
(…) (ver act. 3.3, act. 3.4)

11 — O que é que as pessoas de várias de idades e sexo gostavam de saber mais sobre os temas
focados?
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II - Conhecimentos, atitudes, valores e experiências pessoais de pessoas específicas

1 — Médicos, ginecologistas, enfermeiros ou pessoas afins:
         — Quais são as DSTs mais frequentes nos adolescentes/ adultos que procuram a vossa ajuda ?
Qual é a sua reacção quando são confrontados com a doença? Qual foi geralmente a sua forma de
contágio? Já diagnosticou algum caso de SIDA? Como é que a(s) pessoa(s) reagiu(reagiram) ao
diagnóstico? Que tipo de acompanhamento passam a ter os seropositivos? E os doentes de SIDA?
Há algum(s) caso(s) verídico(s) de DSTs que gostasse de nos contar? Alguma vez sentiu algum
dilema ético ao tratar desses doentes?  (…)

2 — Assistentes sociais, psicólogos ou pessoas afins:
— Alguma vez foi procurada por adolescentes/ adultos por estarem infectados com o VIH? E por
estarem infectados com outra DST? Quais são os principais problemas que essas pessoas colocam?
Que tipo de acompanhamento lhes é dado?

3 — A pessoas que já tiveram DST
— Quando decidiu pedir ajuda? A quem pediu ajuda? Falou com o seu parceiro (a) sobre o

que sentia? Essa situação teve alguns aspectos positivos na vossa relação? E negativos? O que
sentiu quando percebeu que algo não estava bem? Acredita nos tratamentos? (…)

4 — Pessoas infectadas com o VIH:
— Como reagiu a sua família quando suspeitou ou soube que estava infectado pelo VIH? E os

seus amigos? E os seus colegas de trabalho? Como se sente por ser seropositivo/doente com SIDA?
Gostaria de nos contar qual foi a situação da sua vida mais negativa por por ser seropositivo/doente
com SIDA? E a situação mais positiva? Que conselhos dava para se trabalhar a prevenção pelo VIH e
a maneira de lidar com as pessoas afectadas ou infectadas pelo VIH nos programas de educação
sexual?(…)

5 — (…)
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III — Visões / Objectivos a atingir 

Actividade 1 — Desenvolver visões
6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                     Alunos/ Porta-voz do Grupo…

I — Síntese dos problemas reais encontrados

1 — Quais foram os problemas reais, do dia-a-dia, que fomos descobrindo, durante a investigação do
tema?

2 — Qual é o problema que deverá ser trabalhado?

3 — Porque é que esse problema é importante para nós?

4 — Quais são os efeitos (as suas consequências), para nós e para os outros, agora e no futuro?

5 — Porque é que esse problema existe?

II — Visões
1 — O que é que gostávamos que acontecesse para não surgir esse problema no futuro? (que
alternativas se podem imaginar)

2 — O que acontece nos outros países e culturas?

3 — O que é que gostávamos mais que acontecesse (que alternativas preferimos) e porquê?

Debate em subgrupo

Tempestade
de ideias em
“Post-it”

Tempestade de Ideias em“Post-it”
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IV — Acção e Mudança    

Grupo de Investigação e Assembleia de Turma/ Escola 1 —
Realizar Acções, Mudar e Promover a Mudança

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                     Alunos/ Porta-voz do Grupo…

2

Acção e Mudança

1 — Que mudanças dentro de nós próprios, na turma, na escola e na sociedade nos trarão para mais
perto das visões?

2 — O que é que teremos que fazer para que aconteçam essas mudanças? (planos de acção)

3 — Que barreiras/ dificuldades nos podem impedir de desenvolver essas acções?

4 — Que barreiras podem impedir as acções de resultarem em mudança e atingir as nossas visões?

5 — Que acção vamos iniciar e porquê?

6 — Como vamos planear a acção?

7 — Como vamos avaliar se essa acção originou mudanças?

Debate em subgrupo
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