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Resumo  
 

 As experiências sexuais e sociais pelas quais o indivíduo passa, desde a infância até à 

idade adulta, influenciam a sua vivência da sexualidade, assim como os seus comportamentos 

e emoções. É na adolescência que os pais se afastam e os pares se aproximam. Essas mudanças 

são particularmente importantes para a individualização e formação da identidade (sexual). A 

família e a própria escola são agentes importantes de socialização durante este processo, 

principalmente quando se trata de criar as conceções dos sujeitos sobre amor e sexualidade. Isto 

leva em consideração, uma vez mais, a importância de uma educação sexual holística (ESH). 

A ESH consiste em aprender os aspetos cognitivos, emocionais, sociais, relacionais e físicos da 

sexualidade para promover experiências positivas tanto ao nível da sexualidade como ao nível 

das relações íntimas, ao longo de toda a vida. No entanto, o processo de construção das 

representações de amor e sexualidade, principalmente no que toca à influência da ES neste 

procedimento, é pouco conhecido. 

 Desta forma, o presente estudo pretende explorar profundamente de que forma a 

educação sexual (ES) contribui para a construção dos conceitos de amor e sexualidade, 

procurando responder a duas grandes questões de investigação: a) de que forma foi realizada a 

ES junto dos jovens; e b) de que forma a ES influencia as relações íntimas dos jovens.  

 Os resultados do presente estudo sugerem que a ES em Portugal ainda se foca muito nos 

conteúdos de prevenção dos riscos e nos aspetos biológicos da sexualidade. Os amigos, os 

profissionais de saúde e os pais foram os agentes de socialização mais referidos pelos 

participantes. Em termos de críticas, os participantes referem a falta de uma abordagem que 

reflita sobre os valores interpessoais das relações. No que toca ao conceito de amor, a maior 

parte dos participantes revela alguma dificuldade na definição do conceito, embora este seja 

considerado extremamente importante. Do mesmo modo, a maior parte dos participantes 

considera o amor um pré-requisito para o estabelecimento de relações sexuais, embora alguns 

considerem aceitável estabelecer relações sexuais sem sentimentos envolvidos. 

 O presente estudo corrobora os resultados de estudos anteriores, revelando uma ES 

ainda excessivamente focada nos comportamentos de risco dos jovens, o que tem o efeito 

implícito de promover atitudes menos positivas em relação à sexualidade, podendo levar a 

dificuldades na construção de conceitos de amor. 

 

Palavras chave: educação sexual; perceções de amor; perceções de sexualidade; amor; 

sexualidade; jovens adulto 



 

 V 

 
Abstract 

 

The sexual and social experiences that the individual goes through, from childhood to 

adulthood, influence their experience of sexuality, as well as their habits and emotions. It is in 

adolescence that parents move away, and couples get closer. These changes are important for 

individualization and formation of (sexual) identity. The family and the school itself are 

important agents of socialization during this process, especially when it comes to creating 

concepts related to love and sexuality. This takes into account, once again, the importance of 

holistic sexuality education (HSE). HSE consists of learning the cognitive, emotional, social, 

relational and physical aspects of sexuality for positive promotion both in terms of sexuality 

and in terms of intimate relationships, throughout life. However, the process of building 

representations of love and sexuality, especially with regard to the influence of sexuality 

education (SE) in this procedure, is little known. 

In this way, the present study intends to explore how SE influences the construction of 

the concepts of love and sexuality, seeking to answer two major research questions: a) how SE 

was carried out with young people; and b) how SE influences young people's intimate 

relationships. 

The results of the present study reveal that SE in Portugal still focuses a lot on the 

content of risk prevention and on the biological aspects of sexuality. Friends, health 

professionals and parents were the social agents most referred by the participants. In terms of 

criticism, the participants assessed the lack of an approach that reflects on the interpersonal 

values of relationships. With regard to the concept of love, most participants reveal some 

difficulty in defining the concept, although it is considered extremely important. Likewise, most 

participants consider love to be a prerequisite for establishing sexual relations, although some 

consider it ok to have sex without feelings involved.  

The present study goes on to realize that in SE there is an excessive focus on the risk 

behavior of young people, which has the implicit effect of promoting less positive attitudes 

towards sexuality, which can lead to difficulties in the construction of concepts of love. 

 

Keywords: sexuality education; perceptions of love; perceptions of sexuality; love; sexuality; 

young adults 
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Resumé 
 

Les expériences sexuelles et sociales que vit l'individu, de l'enfance à l'âge adulte, 

influencent son expérience de la sexualité. changements sont importants pour l'individualisation 

et la formation de l'identité (sexuelle). La famille et l'école elle-même sont des agents 

importants de socialisation au cours de ce processus, en particulier lorsqu'il s'agit de créer des 

concepts liés à l'amour et à la sexualité. Cela prend en compte, une fois de plus, l'importance 

de l'éducation sexuelle holistique (ESH). ESH consiste à apprendre les aspects cognitifs, 

émotionnels, sociaux, relationnels et physiques de la sexualité pour une promotion positive à la 

fois en termes de sexualité et en termes de relations intimes, tout au long de la vie. Cependant, 

le processus de construction des représentations de l'amour et de la sexualité, en particulier en 

ce qui concerne l'influence de l'éducation sexuelle (ES) dans cette procédure, est peu connu. 

De cette manière, la présente étude se propose d'explorer comment l'ES influence la 

construction des concepts d'amour et de sexualité, en cherchant à répondre à deux grandes 

questions de recherche: a) comment l'ES a été menée auprès des jeunes; et b) comment l'ES 

influence les relations intimes des jeunes. 

Les résultats de la présente étude révèlent que la SE au Portugal se concentre toujours 

beaucoup sur le contenu de la prévention des risques et sur les aspects biologiques de la 

sexualité. Les amis, les professionnels de la santé et les parents étaient les agents sociaux les 

plus référés par les participants. En termes de critique, les participants ont évalué le manque 

d'approche qui reflète les valeurs interpersonnelles des relations. En ce qui concerne le concept 

d'amour, la plupart des participants révèlent une certaine difficulté à définir le concept, bien 

qu'il soit considéré comme extrêmement important. De même, la plupart des participants 

considèrent que l'amour est une condition préalable à l'établissement de relations sexuelles, bien 

que certains considèrent qu'il est acceptable d'avoir des relations sexuelles sans ressentir de 

sentiments. 

La présente étude se rend compte ensuite qu'en SE, l'accent est trop mis sur le 

comportement à risque des jeunes, ce qui a pour effet implicite de promouvoir des attitudes 

moins positives à l'égard de la sexualité, ce qui peut conduire à des difficultés dans la 

construction des concepts d'amour. 

 

Mots clés: éducation sexuelle; perceptions de l'amour; perceptions de la sexualité; l'amour; 

sexualité; jeunes adultes 
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I. Enquadramento Teórico 
 

 
1. Desenvolvimento Psicossexual 
 

O desenvolvimento psicossexual é um termo utilizado quando nos referimos ao 

desenvolvimento sexual no seu sentido mais amplo: a construção da nossa identidade, da nossa 

personalidade, que está intimamente ligada à nossa sexualidade, ao nosso género e à aquisição 

de papéis associados à nossa masculinidade ou feminilidade (Sousa, 2000). O processo de 

evolução da sexualidade é complexo e subtil. A socialização sexual é o processo pelo qual o 

Homem se torna um ser sexuado, assume uma identidade de género, aprende papéis sexuais e 

adquire o conhecimento, as competências e as disposições que permitem ao indivíduo funcionar 

sexualmente numa cultura. Essa socialização sexual é explicitada nos diversos contextos da 

existência. A sexualidade humana é algo global e multifacetado que envolve toda a 

personalidade humana ao longo da vida (idem).  

A sexualidade é um longo processo de maturação física e psicológica, organizado a 

partir de uma evolução interna e construído na relação com os elementos significativos do 

universo relacional de cada indivíduo (GTES, 2007). Ou seja, consiste no desenvolvimento das 

bases biofisiológicas (fruto da programação genética) em interação com a socialização da 

sexualidade (derivada da regulação social própria da cultura ocidental), sendo um processo 

determinado pelas interações complexas de fatores biológicos, psicológicos e sociais 

(Firestone, Firestone, Catlett e Joyce, 2006). Podemos assim reconhecer três dimensões da 

sexualidade humana: biológica, psicoafectiva e sociocultural. Biológica, pois o ser humano é 

sexuado nas suas estruturas e funções; psicoafectiva, pois a sexualidade é uma forma de 

manifestar ternura, afeto, e carinho, sendo também uma forma de comunicação; sociocultural, 

pois cada cultura e sociedade regula de forma distinta os comportamentos sexuais através dos 

costumes, da moral e das leis civis (Vilar e Souto, 2008).  

Os primórdios da sexualidade humana encontram-se na relação precoce entre a mãe e o 

bebé. O prazer desse encontro e dessa satisfação recíproca molda a tonalidade afetiva da relação 

da criança com o mundo e tem repercussão no seu desenvolver sexual (GTES, 2007), do mesmo 

modo que provém as bases para que o indivíduo, mais tarde, seja capaz de estabelecer relações 

positivas (Chrisman e Couchenour, 2002). A teoria da vinculação (Bowlby, cit. por Gómez-

Zapiain, 2005) oferece vários elementos importantes neste sentido, pois a qualidade da 
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vinculação estabelecida determina os modelos internos, que são como esquemas que incluem 

um modelo de si mesmo e um modelo dos outros.  

Assim, os padrões de interação familiar interferem ou facilitam diretamente a 

construção do mundo social dos indivíduos (Guidano, 1987). A qualidade e consistência dos 

aspetos emocionais do comportamento parental influencia a habilidade da criança para cooperar 

com o surgimento de emoções, quer seja amplificando ou reduzindo as possibilidades de esta 

estabelecer relações significativas. As crianças têm tendência para responder à dor e frustração 

formando defesas que as protegem de emoções dolorosas. Estas defesas que as protegem dos 

sentimentos de dor também as impedem de sentir outras emoções. Se enquanto se desenvolvem, 

as crianças não estiverem rodeadas de um ambiente saudável onde as questões da sexualidade 

são abordadas de forma natural e com abertura, poderão estar mais predispostas a desenvolver 

distúrbios no seu funcionamento psicossexual que poderão perdurar até à adultice (Firestone et 

al., 2006; Gómez-Zapiain, 2005; Guidano, 1987). Entre os três e os seis anos, a criança vai 

construir a sua identidade sexual por identificação ao pai ou à mãe, (ou seus substitutos) 

aprendendo sobre os papéis de género esperados na sociedade onde vive (Firestone et al., 2006; 

Gómez-Zapiain, 2005). Depois dos seis anos até ao início da adolescência, a criança desenvolve 

jogos sexuais infantis, que correspondem a brincadeiras para exploração do corpo e das 

sensações proporcionadas a si e ao outro. Com o despoletar da adolescência, e devido à 

importância dos media nos dias de hoje, este período é atualmente caracterizado por frequentes 

comportamentos de imitação de adolescentes de telenovelas ou de cinema, em enamoramentos 

em que se ensaiam jogos amorosos no preâmbulo da adolescência emergente (GTES, 2007).  

À medida que a vinculação aos pais deixa de assumir um papel central, as relações 

afetivo-sexuais emergem (Guidano, 1987), na busca de suporte e confirmação do seu sentido 

de identidade própria e da aprendizagem das normas que regulam a vida em sociedade (Vilar e 

Souto, 2008). Com a produção de hormonas sexuais e com o desenvolvimento dos caracteres 

sexuais secundários, a curiosidade sexual intensifica-se. No final da adolescência, as mudanças 

pubertárias estão completas, pelo que agora existe um corpo adulto em desenvolvimento. De 

referir que os processos de desenvolvimento entram numa fase de consolidação, dando origem 

a sistemas de atitudes, valores e sentimentos mais estáveis. Nesta fase, os jovens são mais 

capazes de tomar decisões em relação à sua vida em geral – profissional, académica e familiar 

– e à sua sexualidade. Os relacionamentos amorosos são agora mais duradouros e vão integrar 

progressivamente a experiência de relações sexuais (Gómez-Zapiain, 2005; Vilar e Souto, 

2008).  
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Na primeira fase da vida adulta, as transformações corporais da adolescência estão 

completas e o que de novo acontece situa-se num plano relacional e comportamental. Nesta 

fase,  o jovem adulto está preparado para a intimidade (Erikson, 1976), pelo que se iniciam ou 

se fortalecem os relacionamentos amorosos e alguns deles dão origem às primeiras experiências 

de vida conjugal. Assim, uma vida romântica adulta adaptativa seria a consequência coerente 

de um desenvolvimento psicossexual adequado e equilibrado (Guidano, 1987).  

Destarte, conclui-se que, para um desenvolvimento saudável da personalidade e 

sexualidade do indivíduo, são várias as influências (positivas ou negativas) que contribuem para 

a sua melhor ou pior adaptação à vida adulta. De facto, como temos vindo a constatar, a primeira 

grande influência ao nível desenvolvimental é, realmente, o contexto familiar. A influência do 

ambiente familiar é um fator decisivo para a construção da personalidade e da sexualidade da 

criança, sendo de realçar o papel significativo das mães (Sousa, 2000; Vilar, Ferreira e Duarte, 

2009). Já o papel do pai parece ser secundário (Vilar et al., 2009). O papel de ambos os pais, 

neste sentido, deve ser de compreensão e modelagem, de modo a que os jovens desenvolvam 

harmoniosamente a sua sexualidade (Sousa, 2000). A família como instância de socialização 

deverá promover a autonomia e a construção da identidade adulta do indivíduo, o que passa por 

um processo de construção da intimidade dos jovens. Este é um período difícil tanto para os 

filhos como para os pais, pelo que estilos educativos adequados são importantes no desenlace 

de todo o desenvolvimento sexual do jovem (Guidano, 1987). Em suma, uma boa educação é 

aquela onde há coerência, justiça e muito diálogo. Os estudos apontam que saber falar e escutar 

é o caminho certo, pois na juventude a insegurança é como uma sombra e os jovens necessitam 

de pais que lhes deem segurança e apoio (Sousa, 2000). 

Contudo, são vários os autores (Ribeiro, 1990; Sousa, 2000) que referem a dificuldade 

que muitos jovens têm em abordar determinadas questões íntimas com os pais, devido, 

inclusivamente, à falta de conforto (Gupta et al., 2015), pelo que a grande maioria dos jovens 

tem uma comunicação sobre sexualidade com os progenitores limitada e prudente (Vilar et al., 

2009). Permanece, assim, uma atitude ambivalente. Muitos pais aliam aos tabus e vergonhas 

que povoam ainda a sexualidade o receio de terem informações insuficientes e de não serem 

capazes de responder adequadamente às perguntas dos filhos (Sousa, 2000). Contudo, se eles 

tiverem essa informação, poderão ser grandes facilitadores da descoberta sexual dos filhos, 

podendo orientá-los, conversar na hora das dificuldades e ouvir, não censurando. Ainda assim, 

mesmo sem querer, toda a família realiza a ES das suas crianças e jovens. Mesmo aquelas que 

não falam abertamente sobre esse assunto, passam valores e, mesmo no “discurso silencioso”, 

mostram como a sexualidade é vista/vivida dentro de casa (Ribeiro, 1990).  
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Progressivamente, a instituição família vai sendo substituída pela instituição grupo de 

pares, onde o jovem passa a buscar referenciadas normas de conduta e estatuto. Assim, é 

importante salientar o papel dos amigos como agentes de socialização sexual (Carneiro et al., 

2015; Sousa, 2000; Vilar, et al, 2009), denotando a preferência dos jovens para abordar estes 

assuntos em contextos informais em que não têm de se expor a um adulto (Vilar et al., 2009). 

No grupo de pares, os jovens encontram o reforço necessário aos aspetos mutáveis do ego que 

ocorrem nesta fase da vida. O jovem passa, em grande parte, a depender do grupo, tal como 

anteriormente acontecia com a estrutura familiar e, particularmente, com os pais. Deste modo, 

o grupo passa a constituir a experiência necessária no mundo externo para alcançar a 

individualização. O grupo de pares é percecionado pelos jovens como lugar de interações 

sociais da vida afetiva e trocas cognitivas. O grupo oferece ao jovem novos objetos de 

identificação, além de um espaço de segurança, de expressão e de comparação de 

comportamentos, ajudando-o na redefinição da sua identidade. A emancipação da influência 

familiar faz-se simultaneamente a um investimento intenso nas atividades sociais juntamente 

com os jovens da mesma idade, pelo que os jovens vão, progressivamente, abandonando a sua 

dependência dos pais, até atingir uma verdadeira autonomia, que não diz respeito apenas à 

separação dos pais, mas está sobretudo relacionada com a capacidade de decidir, com segurança 

em si próprio, os seus próprios comportamentos e valores. Os namorados e namoradas, embora 

relevantes, ocupam um lugar menos importante (Vilar et al., 2009).  

Paralelamente ao núcleo das relações familiares e grupo de pares, outros agentes de 

socialização mais institucionalizados surgem (como a escola) e fornecedores de outro tipo de 

informação, que devem contribuir para a formação da sexualidade dos jovens. Sendo a escola 

o local onde decorre a maior parte da vida quotidiana das crianças e jovens, a sua incidência na 

configuração de estilos de vida e, em consequência, sobre a saúde dos indivíduos é evidente.  

Com efeito, a sociedade, ao longo dos tempos, tem tomado consciência de que a escola 

deixou de estar reduzida a um local de aquisição de conhecimentos e saberes meramente 

académicos para se transformar, progressivamente, num meio que contribui para o 

desenvolvimento integral e pleno das crianças e jovens que a frequentam, nomeadamente com 

a aprendizagem para a vida e para a relação com o seu semelhante (Ribeiro, 1990). Assim 

sendo, a escola tem que contemplar diferentes vertentes educativas, entre as quais sobreleva a 

Educação Sexual (ES), reconhecida como fulcral na evolução afetiva e na relação interpessoal 

(Matos, et al, 2009; Matos et al., 2013; Pereira, 2011). Esta área educativa, não constituindo 

uma disciplina específica dentro da estrutura curricular do sistema educativo, deverá ser 

encarada como um conjunto de conteúdos possíveis de atravessar transversalmente o currículo, 
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desde o início do Ensino Básico até ao fim do Ensino Secundário. Deste modo, a função do 

professor educador da sexualidade poderá ser atribuída a qualquer professor em exercício de 

funções e, claro está que, perante tal generalização, muitos se sentem desconfortáveis e 

inseguros na sua prática educativa, alegando considerarem-se “mal formados” para o fazerem, 

dado terem efetuado um percurso académico em matéria muito diferente (Ramiro e Matos, 

2008; Reis e Vilar, 2004). Para além do mais, é também com frequência que sentem que os 

temas da sexualidade provocam determinadas resistências sociais e familiares (Sousa, 2000).  

Se, por um lado, isto se torna compreensível, aliado ao facto de que os educadores atuais pouca 

formação terem recebido (Ramiro e Matos, 2008; Reis e Vilar, 2004), e nomeadamente os mais 

velhos terem vivido a sua infância, adolescência e juventude num período particularmente 

conturbado em que os temas relativos à sexualidade eram, com frequência, reprimidos religiosa 

e socialmente, por outro lado, é urgente a desmistificação do seu verdadeiro papel. Na verdade, 

o agente de socialização sexual não precisa de ser um especialista na matéria educativa da 

saúde, mas, antes de mais, ser um profissional devidamente informado sobre a sexualidade 

humana e que, como educador, saiba oportunamente refletir sobre ela (Sousa, 2000).  

Contudo, a sexualidade parece continuar a ser um tabu (Ribeiro, 1990); os jovens e os 

educadores (pais e professores) mostram-se pouco à vontade para abordar este tema (Vilar et 

al., 2009). Os pais aparentam deixar essa informação para os professores e estes, por sua vez, 

para os profissionais de saúde (Sousa, 2000). Assim, muitas vezes, os jovens parecem ser 

deixados na ignorância, ou receber informação por meios menos adequados (Matos et al., 2009; 

Ramiro, Reis, Matos, Diniz e Simões, 2011), podendo criar neles repugnância por questões 

sexuais, desenvolver um ponto de vista pervertido ou levar os mesmos a banalizar o sexo. 

Segundo Sousa (2000), o educar, além de englobar o informar, inclui também o aconselhar e 

orientar, provocando mudanças interiores no indivíduo. Trata-se, pois de um processo 

complexo em que interferem variáveis do individuo e dos diferentes agentes com os quais ele 

interage. 

 

 

Ainda que raras vezes estudado no âmbito da ES, sabemos que o amor é presentemente 

considerado imprescindível às relações de intimidade. Trata-se de um conceito múltiplas vezes 

definido seja ao longo da história das diversas ciências humanas e sociais, especificamente na 

Psicologia (Fehr e Russel, 1991). De facto, definir o constructo não é fácil, mesmo para os mais 

estudiosos e entendedores do tema, devido à miríade de componentes envolvidas na sua 

definição e pelo facto de que cada indivíduo o experienciar de modo único e particular (Duarte 
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e Fonseca, 2014). O  amor pode ser estudado como uma relação, um conceito, uma experiência, 

etc., pelo que tem sido definido de várias formas. Durante séculos, o amor não perdeu a 

titularidade de sentimento mais procurado e desejado, sendo concebido como a razão de viver 

ou sofrer, assumindo a responsabilidade pela felicidade humana, mas também pela sua miséria 

(Oltramari, 2009), ganhando grande relevo na concetualização da própria individualidade 

(Aboim, 2009).  

Na Psicologia existe uma grande panóplia de abordagens e perspetivas sobre o amor, 

como a de considerar que intimidade, paixão e compromisso são os seus principais 

componentes, embora não haja unanimidade sobre a importância de cada um e sua relação 

(Sternberg, 1986). A partir destes componentes, é derivado um conjunto de combinações que 

resulta em amores diferentes, incluindo o amor apaixonado ou romântico (designações 

equivalentes para alguns autores e diferentes para outros), onde predomina a paixão combinada 

com a intimidade, sendo este amor mais frequentemente representado nas artes; e um amor 

companheiro, onde a agitação extática da paixão daria lugar a uma maior tranquilidade, onde a 

intimidade e compromisso imperariam (idem). Face a estas tentativas de explanação do 

conceito, surge um amor fragmentado e compartimentado em estilos ou tipos, incorrendo-se no 

risco de que este perca o seu sentido global (Narciso, 1994/95), dando origem, por vezes, a 

alguma confusão terminológica (Acevedo e Aron, 2009). Do mesmo modo, podemos 

considerar as perspetivas da vinculação, as teorias processuais sobre o amor; o amor apaixonado 

e o amor companheiro, entre tantas outras perspetivas. Importa porventura voltar à ideia inicial 

que faz emergir a sua relevância nas relações de intimidade amorosa independentemente da 

definição variável dada ao constructo  (Duarte e Fonseca, 2014).    

Por seu lado, a sexualidade também é um conceito de difícil definição pois encerra em 

si mesmo alguma subjetividade, o que na prática se traduz em diferentes significados e 

múltiplas interpretações e comportamentos. O Homem vivencia a sua sexualidade desde o 

período intrauterino até à morte, é sempre um ser sexuado e em nenhum momento da sua 

existência se encontrará isento dessa condição (Macário, 2010). Alves, Silva e Silva (2004) 

sintetizam: “a condição da sexualidade humana é inevitável, inexorável e irremovível” (p.2). 

López e Fuertes (1999) explicam que, para entender a sexualidade, não basta apenas conhecer 

a anatomia e fisiologia do corpo humano, é também necessário ter em conta a psicologia sexual 

e a cultura em que cada indivíduo vive. Percebe-se, assim, que a sexualidade é uma realidade 

multifacetada, que apresenta, para além da sua componente biológica, uma dimensão 

psicológica, uma dimensão social, uma dimensão ética e uma dimensão afetiva e emocional. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) apresenta a sexualidade como “uma energia que motiva 
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para encontrar amor, contacto, ternura e intimidade; integra-se no modo como nos sentimos, 

movemos, tocamos e somos tocados; é ser-se sensual e ser-se sexual; ela influencia 

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

e mental” (Frade, Vilar, Alverca e Marques, 2003, p.16). Para concluir, os autores López e 

Fuertes (1999) definem a sexualidade como uma “fonte de amor à  vida, de atitude positiva em 

relação a si mesmo, aos outros e às coisas” (p.11). Desta forma, a sexualidade é entendida como 

uma força que marca positivamente o sujeito e aqueles com quem ele interage ou, pelo 

contrário, pode representar uma faceta negativa do indivíduo e perturbar o grupo social em que 

está inserido, pelo que a ES pode toldar o percurso do ser humano, dando-lhe a capacidade ou 

incapacidade de amar ou ser amado, afetando, também, a sua saúde física e mental, 

condicionando, por sua vez, a sua capacidade de ser feliz (López e Fuertes, 1999). Podemos 

constatar que são vários os autores que na definição de sexualidade incorporam o conceito de 

amor. 

Face a esta breve concetualização dos constructos, importa entender de que forma os 

jovens vivem a sua intimidade, de forma a compreender de que modo os conceitos de amor e 

sexualidade podem estar vinculados nas suas experiências pessoais. Deste modo, a literatura, 

durante os últimos anos, tem vindo a revelar que os jovens experienciam a sexualidade de 

diferentes formas, pelo que esta sofreu uma evolução e aceleração constantes. Esta evolução 

traduz-se por uma permissividade maior em relação a questões relacionadas com a sexualidade 

(Sousa, 2000). Por exemplo, a virgindade tende, agora, a ser um mito do século passado 

(Gómez-Zapiain, 2005; Sousa, 2000); as relações sexuais são consideradas legítimas à margem 

de compromissos institucionais, tais como o matrimónio (Gómez-Zapiain, 2005; Sousa, 2000); 

aceitam-se relações sexuais sem as associar, necessariamente, a relações afetivas (Gómez-

Zapiain, 2005). Contudo, existem resultados controversos no que toca a esta relação. De facto, 

no estudo de Pereira (2011), quase metade dos inquiridos consideraram necessário algum tipo 

de compromisso para que se estabelecesse a relação sexual. Já no estudo de Helmer, Senior, 

Davison e Vodic (2015), apesar de a palavra “relação” ser frequentemente usada, os 

participantes do estudo frequentemente manifestavam dificuldades em definir precisamente o 

que é que eles acreditavam ser uma relação. Neste mesmo estudo, as palavras “amor” e 

“compromisso” não surgiram nenhuma vez, pelo que os participantes consideravam que 

estabelecer o envolvimento sexual era algo que se fazia por pura diversão ou, então, porque era 

algo esperado quando o indivíduo se encontra numa relação.  
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2. Educação Sexual 
 

2.1. Plano teórico e internacional 

O conceito de ES tem, ao longo da história, mas essencialmente no último século, sofrido 

múltiplas alterações, um pouco associadas às diferentes visões da sexualidade que foram sendo 

resultado de diferentes fases históricas caracterizadas pelas ideologias, condições 

socioeconómicas, avanços científicos e valores dominantes (Macário, 2010). Assim, o foco da 

ES tem vindo a mudar de acordo com as prioridades educacionais e de saúde pública de cada 

época, mas a maioria dos elementos-chave tem permanecido os mesmos. Tudo começou com a 

prevenção da gravidez indesejada (anos 1960-1970), passando para a prevenção do HIV (anos 

1980) e a conscientização sobre o abuso sexual (1990), finalmente abraçando a prevenção do 

sexismo, homofobia e bullying online de 2000 em diante (EEGSE, 2016). As questões sociais 

não só marcaram o início formal da ES, como também influenciaram o seu desenvolvimento, 

acentuando diferenças entre países ainda na atualidade (WHO/BZgA, 2010). Ao mesmo tempo, 

a investigação no domínio da ES tem vindo a intensificar-se, influenciada pelo debate social de 

argumentos contra e a favor da mesma, particularmente em contexto escolar (WHO/BZgA, 

2010). Neste contexto, a ES é contextualizada como parte integrante da educação para a saúde 

desde que esta assente numa perspetiva abrangente, holística e positiva da saúde (Sánchez, 

2005). Assim, assumimos a definição oferecida pela OMS, considerando a ES como a 

aprendizagem de aspetos emocionais, relacionais, sociais, cognitivos e físicos da sexualidade 

(WHO/BZgA, 2010). 

Após um longo debate na sociedade e comunidade científica que conduziu ao amplo 

consenso de que a ES é realmente importante, nos últimos anos o enfoque tem sido centrado 

nos modelos de ES, sempre caracterizado por significativas diferenças de opinião, 

inclusivamente na comunidade científica (Sánchez, 2005). Assim, distinguem-se três 

abordagens ou tipos de programas de ES: 1) programas focados primordial ou exclusivamente 

na abstinência, intitulados “abstinence only”; 2) programas que apresentam a abstinência como 

uma opção, abarcando também a contraceção e as práticas sexuais seguras e que são 

denominados por “comprehensive sexuality education”; 3) programas que incluem os 

conteúdos dos anteriores numa perspetiva abrangente e que são designados por “holistic 

sexuality education” (WHO/BZgA, 2010). 

 Também outros autores propuseram classificações nas quais é possível derivar uma 

correspondência com as da OMS, incluindo a proposta de Sánchez (2005). Assim, a primeira 
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abordagem “abstinence only” que pode corresponder ao modelo moral (Sánchez, 2005), 

recomenda atitudes de tipo religioso, enfocando a necessidade de orientar moralmente os jovens 

a não falaram sobre sexualidade e tentando que os mesmos atrasem o início das suas relações 

sexuais para depois do casamento. É, então, uma abordagem baseada no medo, caracterizada 

por exagerar as consequências negativas do comportamento sexual, cultivando a vergonha e 

desencorajando a atividade sexual (Unis e Sallstrom, 2020). Não inclui informações ou 

aconselhamentos relativos a comportamentos sexuais seguros ou contraceção, e raramente 

aborda as temáticas das emoções, sentimentos ou mudanças físicas durante a puberdade 

(Ketting, Friele e Michielsen, 2015). 

 A segunda abordagem, “comprehensive sexuality education”, que pode corresponder ao 

modelo de risco (Sánchez, 2005), emerge das necessidades de prevenir – gravidez não desejada, 

SIDA e outras IST –, de traços fortemente médicos e baseado principalmente na transmissão 

de informações, excluindo as componentes relacionais e emocionais da sexualidade.  

A terceira abordagem, “holistic sexuality education”, que corresponde até certo ponto ao 

modelo biográfico e profissional (Sánchez, 2005), procura responder às necessidades das 

crianças e jovens em termos de informação acerca da sexualidade, incluindo a prevenção de 

riscos num contexto mais amplo de trabalho, abordando questões como valores e atitudes e 

fomentando o debate entre as várias perspetivas morais existentes. A Educação Sexual Holística 

(ESH) compreende três vertentes: ao nível da obtenção de conhecimentos (acerca do corpo 

humano, o seu desenvolvimento e funções); competências pessoais e comportamentais (p.e., 

ser capaz de estabelecer relações íntimas onde existe entendimento mútuo e respeito pelos 

limites e necessidades individuais); e ao nível do desenvolvimento de valores (p.e., o respeito 

pela diversidade sexual e diferenças de género) (Ketting et al., 2015). A sua função não é 

prescrever ou impor uma determinada forma de pensar, mas promover o desenvolvimento do 

pensamento crítico e a capacidade de tomar decisões conscientes e responsáveis.  

A ES é aqui entendida como um processo através do qual a pessoa se desenvolve como ser 

sexuado e sexual, mediante um conjunto de ações estruturadas e formais (a ES explícita – 

intencional e planeada) e um conjunto de ações não estruturadas e informais (a ES implícita). 

Especificamente, em relação à esfera dos conhecimentos, a ESH pode contribuir para um maior 

e melhor conhecimento dos factos e componentes que integram a vivência da sexualidade, 

nomeadamente as ideias e valores com que as diversas sociedades foram encarando a 

sexualidade, o amor, a reprodução e as relações íntimas entre os sexos ao longo da história e 

nas diversas culturas. Um segundo grupo de objetivos relaciona-se com as atitudes, referindo-

se especificamente à possibilidade de a ES contribuir para uma aceitação positiva e 
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incondicional do corpo sexuado, do prazer e da afetividade (Vilar e Souto, 2008). Este último 

modelo é, atualmente, o mais seguido pelas principais agências de educação e saúde e na 

formação de profissionais envolvidos na ES (idem). 

Se a ES for feita num contexto e ambiente seguros e propícios à aprendizagem, em 

colaboração com os serviços de saúde, terá efeitos positivos a longo-prazo tanto na saúde como 

no bem estar individual de cada um (EEGSE, 2016), entre eles: a redução das gravidezes na 

adolescência, assim como dos abortos; diminuição das taxas de IST e infeções por HIV entre 

os jovens. Para além disso, aumenta a confiança e fortalece as capacidades individuais para 

lidar com desafios diferentes, pelo que uma das consequências positivas da ES seria a 

fomentação de uma atitude de empoderamento dos jovens, pelo que os mesmos sentir-se-iam 

mais capazes de lidar com situações adversas que pudessem eventualmente surgir no seu 

percurso, aumentando o seu sentimento de autoeficácia. Uma ES de qualidade terá um impacto 

positivo sobre os valores, podendo também equilibrar as dinâmicas de poder nas relações 

intimas, contribuindo para a prevenção de abusos e promovendo parcerias mutuamente 

respeitadoras e consensuais (idem). 

 

2.2. ES em Portugal: como são abordados o amor e a sexualidade? 

A ES, contribuindo para a formação pessoal e social dos indivíduos e para a promoção 

da saúde sexual e reprodutiva (SSR), tem merecido, nos últimos tempos, por parte do Estado 

Português, especial destaque em matéria legislativa. Assumindo particular relevância na esfera 

educacional, ao constituir uma vertente do processo global de educação, torna-se necessário 

proceder ao seu enquadramento legal e normativo de modo a analisar a sua aplicabilidade em 

contexto escolar.  

A ES está presente na legislação portuguesa a partir de 1984, na Lei nº 3/84 onde o 

Estado garante o direito à ES como componente do direito fundamental à educação, e ao 

planeamento familiar. Em 1986 foi aprovada a Lei de Bases do Sistema Educativo onde, no nº 

2 do seu artigo 47º, inclui também a ES, situando-a numa nova área educativa – a formação 

pessoal e social – sendo esta definida como uma área transversal e não somente disciplinar, que 

visa proporcionar ocasiões de aprendizagem de conhecimentos, de desenvolvimento de 

processos e atitudes e de capacidades de ação em diversas áreas.  

Nos anos letivos de 1995/96 e 1997/98, houve um esforço de articulação entre o 

Ministério da Educação e o da Saúde, surgindo uma iniciativa por parte do Ministério da 

Educação intitulada “Programa de Promoção e Educação para a Saúde” (PPES). Em 1995, a 

Associação para o Planeamento da Família (APF) propôs um projeto experimental intitulado 
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“Educação Sexual e Promoção da Saúde nas Escolas”, desenvolvido pelo PPES, com o apoio 

da Direção-Geral de Saúde. Esta experiência foi articulada, avaliada e protagonizada por cinco 

escolas (Faro, Gouveia, Maia, Setúbal e Évora) de todos os níveis de ensino em Portugal. Em 

resultado desta iniciativa é publicado um documento com as “Linhas Orientadoras da Educação 

Sexual em Meio Escolar” com contributos das equipas do projeto. As atividades e as estratégias 

descritas nesse documento refletem a experiência das cinco escolas envolvidas no projeto, 

devendo, por isso, ser entendidas como sugestões, sem qualquer caráter normativo. Com efeito, 

teria de ser cada escola a definir um caminho próprio de forma a garantir a inclusão da ES no 

seu projeto educativo. Em junho de 1998, realiza-se o referendo sobre a despenalização da 

interrupção voluntária da gravidez. Em finais de 1998 é aprovada em Conselho de Ministros o 

“Relatório Interministerial para a Elaboração de um Plano de Ação em Educação Sexual e 

Planeamento Familiar” publicado pela Direção-Geral da Saúde. Este relatório veio 

consubstanciar algumas medidas consignadas na Lei nº 3/84 e o ano 2003 é apontado pelo Plano 

como meta a alcançar para a concretização da ES nas escolas portuguesas.  

No ano letivo de 1999/2000, o quadro legal e normativo existente legislava a existência 

da ES como componente da educação, incentivava o seu desenvolvimento, atribuía ao Estado 

e ao sistema educativo em geral, e às escolas em particular, responsabilidades e deveres a este 

nível. De acordo com o Plano Interministerial, a ES esteve a ser dinamizada de forma 

organizada pelo Centro de Apoio Nacional das Escolas Promotoras de Saúde (RNEPS). O apoio 

deveria ser facilitado pelas equipas de apoio local dos Centros de Área Educativa. A Lei nº 

120/99 definiu que, em termos gerais, em todos os estabelecimentos de ensino básico e 

secundário a ES seria abordada numa perspetiva interdisciplinar. A aplicação das medidas 

previstas nesta Lei era da competência dos estabelecimentos de ensino e de saúde, quer através 

de intervenções específicas, quer desenvolvendo ações conjuntas, em associação ou parceria. 

A regulamentação desta Lei surge um ano e três meses depois, com a publicação do Decreto-

Lei 259/2000 que, mais uma vez, consagrou as medidas de promoção da ES, da saúde 

reprodutiva e da prevenção das ISTs, bem como relativas à efetivação da interrupção da 

gravidez nos casos em que esta é legalmente aceitável. A regulamentação aprovada nesta fase 

sublinhou que a ES deveria estar explícita no projeto educativo da escola. Em 2000, é celebrado 

um protocolo de colaboração entre o Ministério da Educação e a APF, que se traduziu numa 

articulação entre as várias delegações regionais do APF no continente e nas escolas públicas do 

país, no sentido de as apoiar nesta matéria. Três anos mais tarde, em 2003, são celebrados outros 

protocolos com outras ONG, nomeadamente com o Movimento de Defesa da Vida e com a 

Fundação Portuguesa Comunidade Contra a SIDA. 
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Em 2005, o Ministério da Educação, consciente das dificuldades de aplicação da lei e 

das orientações em vigor cria um Grupo de Trabalho para a Educação Sexual (GTES) composto 

por Daniel Sampaio (coordenador), Margarida Gaspar de Matos, Miguel Oliveira da Silva e 

Maria Isabel Baptista. Este grupo publicou dois relatórios principais, em 2005 e 2007, nos quais, 

de forma complementar, fez uma alusão às práticas de educação para a saúde/sexual, aferidas 

através de inquéritos às escolas, e de literatura científica relevante para a sua implementação 

em meio escolar.  

As recomendações do GTES estiveram na base da mais recente legislação portuguesa 

em relação à ES, sendo publicada a Lei nº 60/2009 e a respetiva Portaria nº 196-A/2010, que 

estabelece que a ES é uma componente da educação para a saúde e deve ser incluída 

obrigatoriamente no projeto educativo da escola ou agrupamento de escolas. Também esclarece 

as funções do Gabinete de Informação e Apoio, que deve existir em ambos os níveis 

educacionais (Ensino Básico e Secundário). Estabelece que deve ainda ser nomeado um 

professor para coordenar uma equipa multidisciplinar, professor este responsável pela 

promoção da saúde/ES, sendo os professores de cada turma, com destaque para o diretor de 

turma, responsáveis pelo desenvolvimento do projeto de ES das mesmas, idealmente em 

colaboração com os próprios estudantes e suas famílias. A seleção do professor-coordenador é 

pautada por requisitos, entre os quais: formação específica e experiência na área. A legislação 

prevê ainda um papel ativo da comunidade escolar, nomeadamente das estruturas associativas, 

e a participação de entidades parceiras. Particularmente, a Lei nº60/2009 refere que os 

encarregados de educação são informados de todas as atividades neste campo, que devem ser 

acompanhadas por profissionais de saúde das unidades de saúde locais, podendo ainda ter como 

parceiros ONGs reconhecidas e especializadas na área. Por fim, esta legislação estabelece que 

o Ministério da Educação deve supervisionar, coordenar e avaliar a educação para a 

saúde/sexual nas escolas, sendo responsável por realizar relatórios de avaliação periódica com 

base, entre outras coisas, em questionários realizados nas escolas.  

A Lei n.º60/2009 define ainda finalidades e conteúdos mínimos obrigatórios ao longo 

dos três ciclos do Ensino Básico e Secundário no que respeita à ES, assim como uma carga 

mínima a ser cumprida nas áreas curriculares não disciplinares e também transversalmente nas 

áreas curriculares disciplinares. Assim, particularmente no que concerne às questões da 

sexualidade e amor, constituem-se como finalidades da ES: a valorização da sexualidade e 

afetividade entre as pessoas no desenvolvimento individual, respeitando o pluralismo das 

conceções existentes na sociedade portuguesa; o desenvolvimento de competências nos jovens 

que permitam escolhas informadas e seguras no campo da sexualidade; a melhoria dos 
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relacionamentos afetivo-sexuais dos jovens; e a valorização de uma sexualidade responsável e 

informada. No que concerne aos conteúdos, no segundo ciclo, que coincide, habitualmente, 

com o início da adolescência, devem ser contemplados os aspetos biológicos e emocionais da 

puberdade, assim como o conceito de sexualidade. No terceiro ciclo, é essencial que os jovens 

compreendam a sexualidade como uma das componentes sensíveis da pessoa humana, no 

contexto de um projeto de valores (p.e., afetos, ternura, crescimento e maturidade emocional, 

lidar com frustrações, compromissos, e abstinência voluntária). No Ensino Secundário, temas 

como interações, respeito/violência, sexualidade e projeto de vida devem ser abordados.  

Mais recentemente na legislação, vem prevista a inclusão da Cidadania e 

Desenvolvimento (CD) como área de natureza transdisciplinar e nos 2º e 3º ciclos do Ensino 

Básico enquanto disciplina, e globalmente em projetos de escola (toda a escolaridade). A 

sexualidade é um dos domínios a desenvolver na componente de CD em pelo menos dois ciclos 

do Ensino Básico.  

Em termos de conteúdos abordados, Rocha, Leal e Duarte (2016) apontam os tópicos 

mais frequentemente trabalhados na ES escolar em Portugal: planeamento familiar 

(maternidade adolescente, aborto, parentalidade, serviços de saúde), prevenção dos riscos 

(contraceção e comportamentos sexuais de risco), e atitudes e crenças sexuais (conceito de 

sexualidade, sexualidade na sociedade, cultura, religião, artes, etc.). Tópicos como 

relacionamentos, adolescência, imagem corporal (estereótipos de beleza, autoimagem), 

desenvolvimento global (autoestima, autoconhecimento, formação da identidade), e 

comportamento sexual (masturbação, coito, abstinência), são referidos muito poucas vezes. No 

mesmo sentido, vão os resultados do estudo de Rocha e Duarte (2015), que referem que os 

tópicos mais frequentemente abordados são: as potenciais consequências negativas do 

comportamento sexual (p.e., gravidez indesejada, ISTs, aborto, maus tratos), atitudes e crenças 

sexuais (p.e., conceito de sexualidade, sexualidade na sociedade, cultura, religião, artes, etc.), 

prevenção de riscos (p.e., contraceção e comportamentos sexuais de risco) e fisiologia. Os 

conteúdos mencionados menos frequentemente são aqueles que se focam no desenvolvimento 

global do indivíduo (p.e., autoestima, autoconhecimento), imagem corporal (p.e., estereótipos 

de beleza, autoimagem positiva), identidade sexual (p.e., orientação sexual, papéis de género e 

estereótipos), relações e comportamento sexual (p.e., masturbação, coito, abstinência). De 

acordo com o mais recente relatório de acompanhamento e avaliação da implementação da Lei 

n.º60/2009 (Matos et al., 2019),  os três temas mais identificados em ES pelas direções dos 

agrupamentos das escolas são, precisamente: doenças e infeções sexualmente transmissíveis 

(ISTs, DSTs); métodos contracetivos e métodos contracetivos disponíveis; e consequências 
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físicas, psicológicas e sociais da maternidade e da paternidade de gravidez na adolescência e do 

aborto, pelo que esta falha na discussão de temas relacionados com os sentimentos é, 

claramente, visível. No relatório anterior de 2014, os jovens referiram o mesmo nos focus-

groups (Matos, Reis, Ramiro, Ribeiro, e Leal, 2014). De acordo com o estudo de Macário 

(2010), os assuntos mais abordados em matéria de ES também foram: o corpo masculino, corpo 

feminino, transformações na adolescência, conceção e gravidez, relações sexuais, 

funcionamento sexual feminino, preservativos, ISTs, SIDA, ciclo menstrual e amor. Note-se a 

interessante referência ao conceito de amor, uma vez que, na grande maioria da literatura 

existente, os jovens queixam-se da falta de reflexão sobre a temática. 

Com esta retrospetiva, verificamos a existência de um conjunto de diplomas legais e de 

documentos orientadores e normativos que, de forma mais ou menos explícita, enquadram e 

dão substância à ES, apontando sistematicamente para a cooperação intersectorial da SSR. 

Ainda assim, algumas dificuldades parecem persistir. A ES em Portugal parece caracterizar-se 

por um foco excessivo na componente biológica da sexualidade (Rocha, Leal e Duarte, 2016), 

revelando dificuldades em implementar o modelo transversal, uma baixa participação da 

comunidade, sobretudo dos pais e associações representativas e uma avaliação incipiente da 

mesma.  De facto, quando procuramos analisar o processo de implementação de ES nas escolas, 

à luz do presente na legislação (Matos et al., 2014), percebemos que esta ainda precisa de ser 

aprimorada. Macário (2010), através da sua investigação em três escolas do Algarve junto de 

alunos e professores, concluiu que a ES é já uma realidade nas escolas, mas que precisa de se 

desenvolver nalguns aspetos, tais como: descentralizar a intervenção apenas da vertente 

fisiológica; desenvolver os projetos de ES de cada um dos grupos-turma segundo a metodologia 

de trabalho de projeto; apostar em estratégias mais participativas que vão ao encontro dos 

interesses dos alunos; promover a interdisciplinaridade; apostar mais nas parcerias, 

nomeadamente com os profissionais de saúde e reforçar a participação e trabalho de parceria 

com os pais. 

Assim, é de concluir que a abordagem de questões relativas a sentimentos, emoções e, 

em particular, a questão do amor, é descurada. Tratando-se de uma dimensão específica da 

intimidade humana, fortemente alicerçada a sentimentos e afetos, deveria ser garantida a sua 

abordagem (Assunção, 2010). Como a escola se identifica como estrutura essencial de 

socialização, esta deve defender o estabelecimento de relacionamentos positivos e satisfatórios 

para todos (idem). Se estes valores essenciais forem assegurados pelo processo educativo, a 

escola poderá transmitir o conhecimento que levará as nossas crianças e jovens a desenvolver 

atitudes e competências de interação humana, pautados pelos princípios éticos da relação. 
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Esperemos que, num futuro próximo, sejam criadas todas as condições necessárias à sua 

aplicação e que, assim, a Escola Portuguesa possa assegurar uma ES que vá ao encontro das 

necessidades e interesses dos estudantes. 

 Parece importante concluir assinalando as lacunas que justificam a pertinência da presente 

dissertação, pois, de facto, não existem estudos que explorem especificamente a abordagem dos 

conceitos do amor e sexualidade na ES, nem o processo de desenvolvimento dos mesmos. 

Terminamos assim este capítulo sublinhando o facto de que, efetivamente, o que se sabe sobre 

a abordagem do amor e da sexualidade em contexto de ES é realmente muito pouco. 

 

 

II. Enquadramento metodológico do estudo 
 

O estudo que se irá apresentar tem como principal objeto a ES, particularmente o modo 

como esta contribui para a construção dos conceitos de amor e sexualidade, de maneira a 

explorar, aprofundadamente, a experiência dos jovens relativamente à ES recebida nos 

diferentes contextos, em específico relativamente ao desenvolvimento das conceções de amor 

e sexualidade.  

Assim, após 37 anos da primeira legislação  portuguesa em matéria de ES e depois da 

publicação dos trabalhos do GTES (2005, 2007), o presente estudo tem como objetivos 

primordiais: a) explorar a experiência de ES percecionada pelos jovens; b) explorar os conceitos 

de amor e sexualidade nos jovens; c) explorar os modelos de ES advogados pelos jovens. 

Constitui-se, por conseguinte, um estudo exploratório que poderá indicar novas linhas de 

investigação no âmbito da ES.  

 

1. Método 

1.1.Participantes 

A seleção dos jovens que participaram neste estudo foi realizada com base no critério 

relativo à experiência de estar numa relação íntima atual ou passada, bem como como ao facto 

de ter idade compreendida entre os 18 e os 30 anos, pois pretende-se aceder à geração atual e 

ler os significados à luz da conjuntura presente. Deste modo, poderá aceder-se às significações 

que os jovens elaboram face aos conceitos de amor e sexualidade, tendo presentes as influências 

socioculturais e o contexto desenvolvimental dos mesmos. 
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O estudo utilizou um processo de amostragem por conveniência. O número de participantes 

foi determinado pelo critério de saturação, tendo sido concluídas um total de 28 entrevistas. 

Entre os participantes, 16 eram do sexo feminino e 12 do sexo masculino. No que respeita ao 

nível de escolaridade, existem apenas 8 participantes que têm o Ensino Secundário, sendo que 

os restantes são todos licenciados, em diferentes áreas de formação (Engenharia, Ensino, 

Desporto, Medicina, Investigação, entre outros). Entre aqueles que se encontram numa relação, 

o tempo de namoro varia entre menos de um ano e quase 10 anos. A maior parte dos 

participantes não era religioso, seguindo-se aqueles de religião católica.  

 

1.2. Procedimentos de recolha da informação 

Relativamente ao processo de recolha de dados, as questões éticas foram tidas em conta, 

na medida em que os objetivos do estudo foram explicados e a confidencialidade dos dados 

garantida, concordando os jovens na participação do estudo através do consentimento 

informado. Previamente ao início da entrevista e após a assinatura do consentimento informado, 

os participantes preencheram um questionário relativo a questões de ES. A permissão para a 

gravação da entrevista em suporte áudio para posterior transcrição integral foi também 

concedida por todos. A recolha decorreu durante os primeiros 4 meses de 2020. As entrevistas 

realizaram-se, numa primeira fase, no contexto da casa da entrevistadora e, posteriormente, 

através de videochamadas em que entrevistadora e entrevistado se encontravam cada um na sua 

residência. De facto, esta foi a solução encontrada para a realização e prosseguimento do 

presente estudo. A pandemia COVID19 assolou o mundo em pouco tempo e procurámos 

adaptar-nos, também, no menor tempo possível.  

 
 1.2.1 Questionário 

O questionário utilizado no presente estudo foi desenhado para avaliar o nível de 

importância que os jovens atribuem a determinadas questões da ES e vivência pessoais. O 

questionário foi desenvolvido com base num instrumento prévio, o Sex Education Inventory, 

de Bennet e Dickinson (1998). 

• Uma primeira parte de caracterização da amostra contendo variáveis demográficas, 

a sua religiosidade, se se encontravam numa relação ou se alguma vez tinham estado 

numa; 

• Uma segunda parte de avaliação do nível de importância que cada participante 

atribuía aos objetivos da ES; 
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• Uma terceira parte em que se procurou identificar o nível de importância dos 

diferentes agentes de socialização sexual para a vivência da sexualidade; 

• Uma última parte em que se procurou saber qual a satisfação dos jovens em áreas e 

situações relacionadas com a sua vida sexual. 

 
1.2.2. Entrevista 

A entrevista realizada, semiestruturada, permitiu uma fala livremente orquestrada pelos 

participantes, ainda que com um guião orientador (cf. Anexo 1). Na medida em que configura 

uma “encenação livre daquilo que a pessoa viveu, sentiu e pensou a propósito de alguma coisa” 

(Bardin, 2009, p.89), a entrevista valoriza a singularidade e é marcada pela 

multidimensionalidade das significações exprimidas, permitindo o acesso à idiossincrasia das 

vivências dos sujeitos e abrindo novas zonas de sentido. Assume-se, assim, como um meio 

privilegiado de exibição dos processos de construção dos conceitos de amor e sexualidade.  

O guião da entrevista foi estruturado de raiz com o intuito de aceder às vivências e 

significações das dimensões que se pretendiam explorar. De um modo geral, o guião pode ser 

dividido em três partes, sendo a primeira parte relativa à forma como cada participante foi 

educado para a sexualidade, incluindo os temas e conteúdos abordados e os meios e agentes de 

socialização que forneceram informação; a segunda parte relativa à apreciação da vivência 

pessoal de educação sexual, nomeadamente a avaliação da abertura e conforto no diálogo sobre 

as temáticas, influência e utilidade da ES, importância e críticas; e, por fim, uma terceira parte 

relativa aos constructos de amor e sexualidade, procurando aceder às conceções dos 

participantes sobre os mesmos e possibilitando ainda aos participantes a reflexão sobre uma ES 

ideal. No sentido de produzir melhoramentos, isto é, averiguar a pertinência e adequação do 

guião, numa primeira fase este foi submetido ao olhar de duas especialistas nas questões da ES 

e da intimidade e, num segundo momento, foi realizada uma entrevista experimental a um 

participante, tendo-se tido em conta as sugestões de alteração propostas em ambas as situações. 

 

1.3.Procedimento de tratamento da informação:  

1.3.1. Análise estatística 

Com o intuito avaliar o nível de importância que os participantes atribuíram aos 

objetivos de ES, o nível de importância que os vários agentes de socialização sexual tiveram na 

sua educação e os níveis de satisfação relacionados com a maneira como foram educados para 

a sexualidade e os conhecimentos que obtiveram, assim como a sua satisfação com a sua relação 

mais atual ou significativa, realizaram-se procedimentos estatísticos de análise de dados, 
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através da utilização do software de análise estatística IBM SPSS (versão 26). As análises 

estatísticas realizadas passaram unicamente por análises descritivas (tabelas de frequências).  

 

1.3.2. Análise de conteúdo 

Segundo Bardin (2009), a análise de conteúdo é um “conjunto de técnicas de análise de 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo (...) 

que permitem a inferência de conhecimentos” (p.40). 

A análise de conteúdo, enquanto instrumento de inferência de conhecimentos, põe em 

evidência a “respiração” das entrevistas ao conciliar o rigor da objetividade com a fecundidade 

da subjetividade dos discursos (Bardin, 2009). Assim, é permitido entender a estrutura da 

informação, a partir de três momentos organizados cronologicamente. Na pré-fase, a partir das 

transcrições integrais das entrevistas, procurou-se uma organização inicial e não estruturada 

para os dados, partindo de impressões subjetivas e adquirindo, progressivamente, uma leitura 

mais precisa dos mesmos. Seguiu-se a exploração dos materiais, na qual, por meio da leitura 

mais precisa dos mesmos e da codificação, se transformou o texto bruto em categorias. As 

categorias das entrevistas foram analisadas e organizadas de acordo com o aparecimento de 

temas relativos aos conteúdos a que se referiam os sujeitos face às questões, agrupando 

categorias e subcategorias, em forma de árvore (cf. Tabela 1), por meio de uma analise de 

conteúdo temática e tendo em conta os temas do guião da entrevista. Por fim, procedeu-se ao 

tratamento dos resultados, sua inferência e interpretação, os quais serão apresentados e 

discutidos no capítulo seguinte. 

Tabela 1 

 Árvore de Categorias 

Categoria Subcategoria Definição 

Experiência pessoal de 

educação sexual 

Temas/Conteúdos Temas/Conteúdos que foram 

abordados na educação 

sexual em geral 

Meios/Fontes Meios e fontes que 

educaram para a sexualidade 

Apreciação da vivência 

pessoal de educação sexual 

Avaliação 

(abertura/conforto) 

Como avaliam a educação 

sexual que tiveram; se 

existia abertura para se 
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conversar sobre sexualidade; 

se sentiam confortáveis 

Influência/Utilidade Influência da educação 

sexual nas relações íntimas 

atuais 

Importância Perspetiva sobre o nível de 

importância dos aspetos 

fundamentais da educação 

sexual 

Críticas Perspetiva crítica face à 

educação sexual 

Amor Definição Representação de amor 

Significado/Importância Importância do amor 

Sexualidade Definição Representação de 

sexualidade 

Significado/Importância Importância da sexualidade 

Manifestações Manifestações que a 

sexualidade pode assumir 

numa relação amorosa 

Representação de 

relacionamento 

 Representação do que a 

pessoa espera de um 

relacionamento amoroso 

Agentes de socialização  Fontes e informação 

relativas ao amor e 

sexualidade 

Amor na educação sexual Profissionais Profissionais que devem 

realizar a educação sexual 

Alvos Faixas etárias junto das 

quais se deve realizar a 

educação sexual 
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Conteúdos Conteúdos que devem ser 

integrados na educação 

sexual 

Estratégias Conjunto de estratégias a 

utilizar para uma educação 

sexual bem sucedida 

Participação dos pais Perspetiva acerca da 

participação dos pais na 

educação sexual 

 

 

 

 

III. Resultados e Discussão 

 
Nesta parte da presente dissertação, procurou-se, primeiramente, entender os níveis de 

importância que os participantes atribuíam a determinados conteúdos da ES e, posteriormente, 

aos diversos agentes de socialização na sua educação e desenvolvimento. Por fim, procurou-se 

entender se os jovens estavam satisfeitos com a forma como foram educados para a sexualidade 

e os conhecimentos obtidos, assim como se se encontravam satisfeitos com a atual (ou passada) 

experiência relacional mais significativa. Na busca por uma explicação que relacionasse a 

experiência pessoal de ES de cada um e o modo como vivenciam as suas relações íntimas e 

concebem o amor e a sexualidade, pareceu também importante explorar de forma mais 

aprofundada o modo como cada jovem se posicionava criticamente face à educação recebida, 

pretendendo-se entender a ES tal como foi realizada aquando da frequência da escola básica e 

secundária destes jovens, em contexto português, através dos diferentes agentes, mas também 

no sentido de se entenderem lacunas e pontos fortes da mesma.  Num momento em que, cada 

vez mais, se manifesta a importância da sexualidade na vida dos jovens adultos, e em que esta 

tomada de consciência põe em causa valores morais tradicionais, parece útil refletir sobre os 

resultados obtidos. 

 

1. Questionário: Importância e satisfação com a ES recebida 
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Em primeiro lugar, procurou-se entender o nível de importância que cada participante 

atribuía a determinado conteúdo da ES, entre eles: o controlo da natalidade; reconhecimento e 

prevenção de IST; relações interpessoais e sexualidade; desenvolvimento de competências para 

as relações íntimas/românticas; desenvolvimento da abertura na comunicação sobre 

sexualidade. 

No que diz respeito ao nível de importância dos objetivos de ES, conforme se pode observar 

na tabela 2, verifica-se que os jovens consideram quase todos os objetivos como muito 

importantes. De facto, o objetivo “reconhecimento e prevenção de IST’s” (M= 4.93) aparece 

como o mais importante, seguido do desenvolvimento da abertura na comunicação sobre 

sexualidade (M=4.86). As questões éticas e morais relativas à sexualidade (M=4.36) foram o 

objetivo que recebeu menor nível de importância, mas, mesmo assim, relevou uma pontuação 

consideravelmente alta. É de refletir sobre os presentes resultados, pois parece que estes 

revelam, de facto, uma preocupação por parte dos jovens no que toca à prevenção da contração 

de IST (modelo de risco ainda muito presente numa sociedade ocidental que, cada vez mais, 

caminha para a modernidade), mas, ao mesmo tempo, revelam-se preocupados com outras 

questões como a competência comunicacional, que consideram importante para debater os 

temas da sexualidade (o que, por sua vez, já vai ao encontro do modelo de biográfico da ES) . 

Concluindo, os jovens parecem ter uma conceção de ES mais abrangente, ainda que revelem, 

ao mesmo tempo, uma valorização dos potenciais problemas de saúde pública, o que pode 

demonstrar a influência da ES que receberam. 

 

Tabela 2 
Nível de importância dos objetivos de ES 

 

 
Controlo de 
natalidade 

Reconhecim
ento e 

prevenção 
de IST's 

Questões 
éticas e 
morais 

relativas à 
sexualidade 

Relações 
interpessoais 

e 
sexualidade 

Desenvolvim
ento de 

competência
s para as 
relações 

íntimas/rom
ânticas 

Desenvolvi
mento da 

abertura na 
comunicaçã

o sobre 
sexualidade 

N Válidos 28 28 28 28 28 28 
Missing 0 0 0 0 0 0 

Média 4,61 4,93 4,36 4,79 4,64 4,86 
Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Moda 5 5 5 5 5 5 
Mínimo 2 4 2 4 4 4 
Máximo 5 5 5 5 5 5 

 

Segundamente, procurou-se entender o nível de importância que cada participante atribuía 

aos agentes de socialização sexual, entre eles: amigos, pais, outros membros familiares, 
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profissionais (médicos, enfermeiros, psicólogos, professores, etc.), grupos 

religiosos/espirituais, e media (redes sociais, TV, etc.). 

No que diz respeito ao nível de importância dos agentes de socialização sexual, conforme se 

pode observar na tabela 3, verifica-se que os jovens consideram os amigos (M=4.25) como os 

agentes de socialização que mais importância tiveram no seu desenvolvimento psicossexual, 

sendo com estes com quem mais estabeleceram o diálogo sobre as questões sexuais (Pereira, 

2011; Ramiro et al., 2011; Vilar, et al., 2009). Seguem-se os profissionais (M= 3.82) como os 

mais importantes. Os pais aparecem em terceiro lugar (M=3.64), pelo que se depreende a lacuna 

que tais dados representam no que toca ao conforto por parte dos progenitores e jovens em 

estabelecer o diálogo relativamente a estas questões de natureza sexual e íntima, o que pode 

desenvolver nas crianças, posteriores jovens, preconceitos ou crenças que levem a um 

desenvolvimento desadequado da sua sexualidade (Wertele e Kenny, 2011). Relativamente aos 

agentes de socialização que estes atribuíram menor nível de importância, destacam-se os grupos 

religiosos/espirituais (M=1.50).  

 

Tabela 3 
Nível de importância dos agentes de socialização sexual 

 Amigos Pais 

Outros 
membros 
familiares 

Profissionais 
(médicos, 

enfermeiros, 
psicólogos, 
professores, 

etc.) 

Grupos 
religiosos/esp

irituais 

MEDIA (ex. 
redes sociais, 

TV, etc.) 
N Válidos 28 28 28 28 28 28 

Missing 0 0 0 0 0 0 
Média 4,25 3,64 2,64 3,82 1,50 2,71 
Mediana 4,00 4,00 3,00 4,00 1,00 3,00 
Moda 4a 4 3a 4a 1 3 
Mínimo 2 1 1 1 1 1 
Máximo 5 5 4 5 5 5 

       
ª Existem várias modas. O valor mais baixo é apresentado. 

 

Por último, procurou-se entender o nível de satisfação que cada participante atribuía à forma 

como fora educado para a sexualidade e em relação aos conhecimentos que tinha obtido sobre 

a temática. Por fim, entre aqueles que se encontravam numa relação, procurou-se entender o 

seu nível de satisfação com a mesma. Entre os que estavam solteiros, requereu-se que estes 

respondessem a esta questão tendo em conta o seu relacionamento mais significativo ou recente. 
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No que diz respeito aos níveis de satisfação, conforme se pode observar na tabela 4, verifica-

se que, de uma forma geral, os jovens se encontram satisfeitos com a sua relação significativa 

presente ou passada (M=4.39). De um modo geral, também se encontram satisfeitos com os 

conhecimentos que adquiriram relativos à sexualidade (M=4.18). A questão com que estão 

menos satisfeitos prende-se, precisamente, com a forma como foram educados para a 

sexualidade (M=3.57), o que, mais uma vez, realça e reforça a necessidade de se investir nestas 

questões, desenvolvendo programas de ES que vão ao encontro das necessidades e interesses 

dos jovens, pois quando as suas questões não são respondidas por fontes fidedignas (como são 

os professores, profissionais de saúde, ou outros adultos de confiança), os mesmos têm 

tendência a procurar as respostas às suas dúvidas através de outros meios que, por vezes, podem 

não oferecer a informação mais correta sobre o assunto (Matos et al., 2009; Ramiro e Matos, 

2008), causando, muitas vezes, receios ou medos, o que, por sua vez, não contribui para o 

desenvolvimento sustentado destes jovens. Assim, é essencial que se assegure que os jovens 

sabem processar corretamente estas mensagens veiculadas por estas fontes de informação 

alternativas (Ramiro et al., 2011). 

 

Tabela 4 
Nível de satisfação 

 

Forma como foi 
educado para a 

sexualidade 

Conhecimento 
relacionado com a 

sexualidade A relação 
N Válidos 28 28 28 

Missing 0 0 0 
Média 3,57 4,18 4,39 
Mediana 4,00 4,00 5,00 
Moda 3 4 5 
Mínimo 1 2 2 
Máximo 5 5 5 
 

 

2. Entrevista: Experiência pessoal de ES 
  

P_24: “Nunca foi um tema muito falado em minha casa. Claro que, na escola, nós tínhamos aulas 

de ES, mas acho que nunca foi suficiente. Lembro-me que, quando comecei a ter namorado, a minha 

mãe teve essa conversa comigo e foi completamente normal, foi só uma conversa (se eu já tinha feito 

alguma coisa; se sim, o que é que tinha acontecido e, se não, que eu podia contar com ela, podia estar 

à vontade; e para ir ao médico).” 
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No que toca à sua experiência pessoal, os principais agentes de socialização sexual foram 

os pais, escola e amigos. Oerton e Bowen (2014) referem que os jovens, por norma, referem 

como fontes de formação de crenças e atitudes os pais, irmãos, pares, media, religião, entre 

outras.  

Os amigos ou pares foram os agentes de socialização considerados mais importantes pelos 

participantes, como já vimos pela tabela 2, apresentando-se estes como os interlocutores 

favoritos, devido à confortabilidade sentida na partilha de experiências. Neste sentido, os 

participantes afirmam que este é o meio onde se sentem mais à vontade para discutir a temática 

pois este é o contexto onde sentem mais abertura: “Com os amigos falamos, mas somos mais 

jabardões” (P_00); “Com os amigos é mais comentar, não é? se já fez, se não fez... e perceber 

se correu bem, se não é assim, mas não dá tão bem para falar” (P_05). Como depreendemos 

pelas falas dos participantes transcritas, também é considerado um ambiente onde a informação 

é passada de forma menos séria, sendo julgado, por alguns, o contexto menos viável para 

encontrar informações fidedignas. Um participante refere até que este é um contexto propício à 

criação de ansiedades relativas ao tema, pelo que, de forma geral, os jovens consideram que é 

mais benéfico aprender com os adultos do que com os amigos, pois aprender com os amigos 

pode levar a mais interpretações e conceções erróneas (Unis e Sallstrom, 2020), revelando que 

fidedignidade dos pares é questionada pelos próprios jovens. Não podemos esquecer que o 

grupo de amigos tem como função primordial não apenas ser fonte de informação mais ou 

menos correta, mas também a de oferecer aos jovens novos objetos de identificação para além 

de um espaço de segurança e de comparação de comportamentos ajudando-os na redefinição 

da sua identidade (Carneiro et al., 2015; Sousa, 2000; Vilar et al., 2009). O grupo funciona 

como um espaço de confidências, de apoio e segurança, de partilha de angústias onde o jovem 

se sente um igual aos outros, sendo o grupo de pares percecionado como lugar de interações 

sociais da vida afetiva e trocas cognitivas (Sousa, 2000). Apesar de, como iremos ver de 

seguida, no nosso estudo, os pais serem mencionados como uma fonte mais teórica de 

conhecimento, os pares aparentam ter mais influência ao nível dos comportamentos sexuais 

(idem). 

 

A escola surge como um meio onde os participantes recebem também grande parte dos 

seus conhecimentos sexuais, dando ênfase aos professores como agentes de socialização sexual 

– o que vai ao encontro da literatura (Sousa, 2000), apesar de ser também um dos meios que 

recebe mais críticas no sentido de ainda haver muitas lacunas na transmissão dos conteúdos, 

que maioritariamente se prendem com os temas da SIDA e da contraceção. Os jovens do estudo 
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de Helmer et al. (2015) também referiram o foco excessivo nos efeitos negativos associados ao 

ato sexual. Esta lacuna na perspetiva inter-relacional da intimidade e sexualidade é assim 

realçada, denotando-se a falta de uma componente ao nível da interação dentro da própria 

relação: “acho que há um foco demasiado grande em sensibilizar as pessoas para as doenças e 

para as questões dos métodos contracetivos e esquecem-se um bocadinho da componente mais 

emocional. Ou seja, como é que nós nos relacionamos, o que é que nós sentimos, o que é que é 

estar apaixonado” (P_18), “é como se a relação sexual não interessasse para nada. Só 

interessasse não contrair a doença” (P_20). Os resultados do estudo de Unis e Sallstrom (2020) 

mostram, do mesmo modo, que a ES dos jovens tem, por norma, um foco excessivo nos riscos 

mais do que nos aspetos positivos de uma sexualidade saudável.  

No que toca aos assuntos abordados em contexto de ES escolar, estes parecem estar de 

acordo com a legislação portuguesa, contudo, podem e devem ser maleáveis e ir ao encontro 

das características de cada um dos grupo-turma (Macário, 2010), pelo que os assuntos a abordar 

devem ter como intenção o concretizar dos objetivos de ES, sem esquecer que esses propósitos 

passam não só pela redução dos comportamentos de risco, como pelas IST e pela gravidez na 

adolescência, mas igualmente pela promoção da “qualidade das relações interpessoais, a 

qualidade da vivência da intimidade e a contextualização destas na sua raiz cultural e socio-

histórica” (GTES, 2007, p.9). 

As áreas curriculares onde, por norma, os jovens portugueses recebem mais informação 

sobre sexualidade são as de Ciências Naturais e Biologia (Sousa, 2000). Os resultados do nosso 

estudo corroboram esta afirmação, visto que os participantes falaram das aulas de Ciências. A 

área curricular não disciplinar de Formação Cívica também é um espaço curricular de alguma 

relevância. Devido aos tópicos em questão, podemos concluir que a ES feita nestas disciplinas 

assume o caráter de transmissão da informação e reforço dos conhecimentos, que se revela 

importante para alavancar as restantes finalidades da ES. As palestras e conferências surgem 

como uma área significativa na promoção da ES, ligadas a temáticas de natureza preventiva. 

Educação Moral e Religiosa Católica e Área de Projeto foram também mencionadas. Refira-se, 

no entanto, que a ES não se esgota nestas áreas e, como tal, deve ser transversal a todas as 

disciplinas. Uma forma de alterar esta situação é apontada pelos GTES (2005), quando advoga 

que cada disciplina procure qual o contributo que tem a dar para a ES. 

A imaturidade dos colegas de sala de aula aparece frequentemente como uma crítica, 

pois as questões da sexualidade são muitas vezes encaradas com ligeireza e levadas para a 

brincadeira: “na altura ainda não tinha maturidade suficiente (...), apesar de ser um tema sério, 

não era levado na altura por um tema sério” (P_27). Os jovens do estudo de Unis e Sallstrom 
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(2020) também reportaram sentir algum constrangimento aquando da discussão de certas 

temáticas da ES devido à imaturidade de alguns colegas de sala. Poder-se-á interpretar esta 

“imaturidade” não como falta de maturidade, mas como uma manifestação dos sentimentos de 

ansiedade e desconforto na abordagem destes temas, pelo que determinados alunos podem 

esconder essa vulnerabilidade sendo barulhentos e causando disrupção. Tal como dizia um 

entrevistado no estudo de Strange, Oakley, Forrest e The Ripple Study Team (2014): “não é 

uma questão de imaturidade porque a maior parte dos alunos são maturos, é só que estão 

assustados ou com medo de dizer o que querem dizer” (p.206). Consequentemente, a 

comunicação com os colegas de sala de aula revela afetar a habilidade individual de 

determinado aluno internalizar as mensagens que são transmitidas num programa de ES 

(Morrison, Adler-Baeder, Bub e Duke, 2018). Muitos participantes do nosso estudo estão ainda 

desagradados em relação à abertura dos profissionais para abordar certas temáticas: “deviam 

ser muito mais abertos” (P_13), o que revela a dificuldade que alguns professores têm de falar 

sobre as questões da sexualidade por serem sensíveis ao tópico (Unis e Sallstrom, 2020).  

 

Os pais surgem como agentes de socialização fidedignos na abordagem de assuntos 

relacionados com a sexualidade, pois apesar de muitas vezes não ter sido falada diretamente 

sobre a questão da sexualidade, sempre funcionaram como um exemplo: “Os meus pais sempre 

foram um exemplo para mim, mesmo que eles não tenham conversado comigo sobre o assunto, 

eu via neles um exemplo a seguir” (P_07), o que revela que grande parte dos jovens aprendeu 

e apreendeu crenças, valores e atitudes através de um processo de modelagem dos próprios pais. 

Com base no referencial teórico, a família é a instância social com papel mais determinante no 

desenvolvimento e na educação da sexualidade da criança e, mais tarde, do adolescente e do 

jovem (Chrisman e Couchenour, 2002; Erikson, 1971; Firestone et al., 2006; Gómez-Zapiain, 

2005; Guidano, 1987; Wertele e Kenney, 2011; Wisnieski, Sieving e Garwick 2015),  pela 

importância que os pais têm como modelos de observação quotidiana, nomeadamente no que 

respeita à relação entre os dois. É aí que o jovem aprende a construir as primeiras representações 

cognitivas e afetivas que, consequentemente, contribuem para a formação de atitudes (Sousa, 

2000). A comunicação familiar transmite conhecimentos, opiniões, crenças e valores. Mesmo 

que os assuntos sexuais não sejam falados, isso tem um significado que o jovem vai construir. 

Os amigos podem ser a principal fonte de informação sexual e o espaço de partilha de 

experiências, mas a família é quem mais tem influência nas opiniões, crenças e valores sexuais 

dos jovens.  
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No entanto, alguns participantes referem ser eles a evitar o assunto junto dos pais, 

porque se sentem desconfortáveis a abordar a temática. O motivo referido pelos mesmos para 

a ausência de diálogo acerca de assuntos relacionados com a sexualidade é o grande embaraço 

que a abordagem deste tema acarreta para ambas as partes (P_01: “os meus pais não se sentiam 

de todo confortáveis para falar comigo sobre isso”). Também Sousa (2000), no seu estudo, 

verificou que 39,8% dos inquiridos evitava falar do assunto com os pais; 35% referiam que não 

é assunto para falarem com os pais e 19,4% manifestou vergonha em abordar com os pais este 

tema. Parece que o tabu e o preconceito que o sexo tem representado para outras gerações 

prevalece ainda nos nossos jovens e reflete-se neles. Falar de sexualidade em meio familiar é 

considerado um tabu ou um pecado, o que por vezes pode levar a desconforto na comunicação 

futura do próprio indivíduo: “o facto de isso ser tabu leva a que a criança ou o adolescente se 

sinta mais inibido para comentar certas coisas e eu notei isso em mim” (P_12).  

Em contrapartida, a outra metade dos jovens diz que consegue abordar a temática com 

os progenitores de forma satisfatória e sobre tudo o que precisam: “acho que fui bem educada 

para a sexualidade e quando tinha dúvidas sabia a quem recorrer.” (P_05).  Estes salientam que 

o diálogo com os pais é muito importante, pois os seus conselhos são mais maduros e 

experientes. Os jovens normalmente não diferenciam entre a mãe e pai, no que toca à 

comunicação sobre sexualidade, no entanto, aqueles que especificam, normalmente manifestam 

mais facilidade em falar com a mãe. No que toca aos conteúdos, a família aborda questões como 

a saúde sexual – utilização de métodos contracetivos e prevenção de IST; a relação entre o amor 

e a sexualidade e os relacionamentos íntimos ou amorosos.  

Entre os membros adultos da família, as raparigas, por vezes, procuram informações sexuais 

em membros familiares como tias, tios, irmãos ou avós (Wisnieski et al., 2015). Uma 

participante no nosso estudo nomeou inclusivamente uma tia como a personagem com quem se 

sentia mais confortável na discussão dos tópicos das relações amorosas: “uma tia que eu tenho 

que é um bocadinho mais velha, mas mais nova do que os meus pais” (P_07).  

 

Muitos jovens referem a importância da pesquisa individual na procura de conhecimento 

sexual, através de redes sociais, televisão (filmes ou séries, com o exemplo específico da série 

da Netflix - Sex Education – mencionada pela P_13: “Eu aprendi muitíssimo mais com essa 

série do que qualquer outra aula que tive na escola”), livros ou sites. A Internet é uma fonte de 

informação para os jovens aprenderem mais sobre relações sexuais quando as suas questões 

não são atendidas por outras fontes (Unis e Sallstrom, 2020). O P_20 menciona, inclusivamente: 

“A Internet, basicamente, referia-se mais à relação sexual,  de forma a tornar a relação sexual 
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mais prazerosa”. Os mass media, procurados por uma percentagem representativa de jovens, 

constituem um importante meio de comunicação inclusive na área da sexualidade (P_23: “Claro 

que também a televisão teve muita influência”). No entanto, a informação disponível 

geralmente não é produzida para responder às necessidades dos jovens, incluindo perceções 

falsas e inadequadas sobre sexualidade e, muitas vezes, completamente fora do contexto de uma 

relação afetiva. Apesar dos aspetos negativos que esse tipo de informação contém,  ainda pode 

servir como mediadora, dentro do seio da família, na comunicação sobre sexualidade. Nestes 

momentos da vida familiar, os pais podem ajudar os filhos a processar as várias mensagens que 

lhes são transmitidas. 

Os namorados e namoradas ocupam um lugar menos importante, apesar de nalguns casos 

serem personagens de relevo: “primeiro namorado que tive (...), ele era uma pessoa mais 

experiente e acho que foi a pessoa mais importante que me transmitiu o que é a sexualidade” 

(P_07), assim como as próprias experiências pelas quais os participantes passam. Esta 

descoberta das questões da sexualidade através da experiência própria vai de encontro ao estudo 

de Unis e Sallstrom (2020), onde os sujeitos reportaram aprender, muitas vezes, através das 

suas próprias experiências pessoais e do interesse genuíno, pesquisando na Internet, ou através 

dos filmes e outros programas televisivos. Aprender sobre a sexualidade e as relações íntimas 

foi considerado, pelos participantes deste estudo, algo individual, mas influenciado pelos 

outros, onde cada um vive a sexualidade de maneira diferente. 

Nas entrevistas, os profissionais de saúde, tais como enfermeiras e/ou médicos e psicólogos, 

são mencionados, embora diminutamente (P_16: “No meu caso foi muito mais importante os 

amigos e em segundo lugar a família. E ah! claro, os profissionais de saúde”). Tendo em atenção 

que não foram estes os resultados obtidos através da análise estatística dos resultados do 

questionário, onde os profissionais de saúde foram os segundos referidos, presta mencionar que 

os resultados são contraditórios quando comparados com estes evidenciados pela análise das 

entrevistas. 

 

Concluindo, parece existir um sentimento geral de desagrado entre os jovens do nosso 

estudo, pois, tal como os jovens do estudo de Hilton (2007)  e de Unis e Sallstrom (2020) os 

mesmos sentem que os ensinamentos não foram adaptados aos seus próprios interesses e 

necessidades, valorizando a perspetiva biológica da sexualidade, o que os jovens criticam, 

ressalvando a importância que a ES escolar dá à componente biológica da sexualidade e à 

prevenção de problemas de saúde pública. Assim, os mesmos queixam-se que a ES descura 

questões de relevo, tais como: o que é uma relação saudável, o que é o consentimento, e abuso 
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físico e emocional. A necessidade de se abordar estas questões na ES tem sido muitas vezes 

ressalvada em debate público. As relações LGBT é outra temática que os jovens sentem que 

não é abordada de forma aprofundada (P_21: “Não houve nenhuma informação dada em relação 

ao que é uma relação saudável, o que é o consentimento, o que não é, e ao que devemos estar 

atentos e abuso físico e emocional, por aí, que é parte e deve estar incluído. E outra parte que 

não foi incluída de todo é a relação sexual entre os casais LGBT”). No estudo de Unis e 

Sallstrom (2020), os jovens reportaram que as aulas de ES são, por norma, hétero-normativas. 

A exclusão da discussão de experiências e relações sexuais entre membros do mesmo sexo pode 

ser interpretada pelos jovens como indicação de que não é desejável que estes tenham 

orientações homossexuais ou bissexuais, o que passa uma mensagem discriminatória. A hétero-

normatividade na ES, e a ausência do tópico da orientação sexual, marginaliza, de alguma 

forma, os jovens com outras orientações sexuais que não a heterossexual. Falar sobre o tópico 

da orientação sexual pode ajudar na prevenção de consequências de saúde negativas neste grupo 

de jovens.  

De modo geral, não obstante a natureza holística da sexualidade ser considerada na ES 

portuguesa, os conteúdos refletem um enviesamento no sentido de um foco excessivo na 

componente biológica e numa perspetiva negativa e informativa, tal como foi concluído por 

Rocha (2015). Este é um exemplo de como o modelo de risco (Sánchez, 2005) ainda está muito 

presente num país da Europa Ocidental, conforme é ilustrado pelo enfoque nos aspetos 

informativos e na componente fisiológica e negativa da sexualidade que, por sua vez, tal como 

Rocha (2015) explica, pode ter objetivos implícitos que são característicos do  modelo moral. 

 
 

3. Conceitos de amor e sexualidade 

 
P_15: “O amor é sentir que a pessoa com quem estamos, para além de nos atrair sexualmente, é 

uma pessoa com quem gostamos de falar, com quem gostamos de estar, com quem gostamos de 

partilhar o nosso dia-a-dia e com quem gostamos de fazer as coisas que nós mais gostamos e que a 

pessoa mais gosta.” 

 

Quando confrontados com o desafio de definir o amor, a maioria dos participantes brincou 

com o facto de esta ser uma questão muito difícil (P_27: “Hum, isso é uma pergunta difícil”; 

P_17: "Isso é mesmo muito difícil”; P_20: “Ei, essas perguntas são difíceis”). Muitos foram 

aqueles que disseram que o amor não se descreve (P_23: “O amor não se descreve”), ou que 
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não conseguiam encontrar palavras que fizessem jus àquilo que é o amor e o que o conceito 

representa. Tal como o P_00 disse, o amor “é uma palavra tão pequena, mas que é muito grande 

para se explicar”. Alguns participantes demonstraram ainda algum desconforto a falar sobre o 

tema: “o amor ou... brrrr... não me sinto muito confortável a falar disto” (P_09); “isto deixa-me 

nervosa” (P_08). Tal como no estudo de Helmer et al. (2015), os jovens revelaram muitas 

dificuldades na definição daquilo que é o amor.  

Ainda assim, o amor foi associado a conceitos como o respeito (P_27: “Eu acho que o amor 

é (...) o respeito mútuo”) e a confiança, realçando-se o facto de, para além da vertente física ser 

constituído por uma vertente emocional (P_18: “não é só do ponto de vista físico, mas é, não 

sei, quase uma coisa meia espiritual, de sentirmos a pessoa, não sei, cá dentro”), associado à 

questão da comunicação (P_13: “Acho que tem que haver uma grande comunicação que, 

curiosamente, foi das coisas menos faladas na minha vida. Tem que haver uma grande 

comunicação entre os dois, uma grande aprendizagem”) e da partilha (P_19: “Na partilha da 

vida, na partilha de conhecimentos, (...) na partilha de medos, na partilha de defeitos, 

qualidades. Acho que é isso. Dar-se e partilha.”), preocupação e intimidade (P_27: “Mas acho 

que, realmente, é uma relação de respeito mútuo, de intimidade e acho que, realmente, o amor 

é das melhores coisas que podemos ter se for correspondido. O P_03 atenta numa explicação: 

“o amor inclui uma pessoa de maneira diferente” e o P_09 conclui: “é algo duradouro, mas não 

acho que dure para sempre”. Todos os participantes atribuem muita importância ao amor, sendo 

este considerado a base da sociedade, a base de uma relação, e a base da vida, em geral: “sem 

ele não podemos viver” (P_13), “sem amor não somos nada” (P_14). 

No que toca à sexualidade, defini-la mostrou-se relativamente mais fácil. O conceito 

que mais vezes surge associado à sua definição é a intimidade (P_21: “É ter intimidade com 

uma pessoa e estar confortável a ter esse tipo de intimidade”; P_17: “(...) é o toque, sei lá, a 

intimidade que temos um com o outro”). A sexualidade surge muito ligada às noções de 

comunicação (P_12: “quando eu me refiro à sexualidade, não estou a referir só a sexo, estou a 

referir-me a todos os aspetos da sexualidade, desde o corpo, à intimidade, à comunicação”; 

P_16: “nas relações, passa por haver abertura de parte a parte dos parceiros e haver 

comunicação”), que englobam o ato de falar com o parceiro (P_12: “(...) é uma parte muito 

íntima e que, muitas vezes (...) ajuda o casal a comunicar”; P_18: “a questão de comunicarmos 

com o parceiro o que é que nós gostamos, o que é que nós sentimos”),  expressar os sentimentos 

(P_18: “Se calhar às vezes mesmo – e acaba por estar um bocadinho relacionado com a questão 

da intimidade emocional – o dizermos ao parceiro o quanto gostamos dele ou dela”), “falar 

intimamente e estarmos abertos um para o outro” (P_12). 
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Assim, o conceito de sexualidade é associado às noções de partilha, aceitação de si, 

autoconhecimento (saber o que eu gosto), confiança, consenso (P_16: “chegada a um meio 

termo”) e conforto. Sumariamente, a sexualidade é definida como um conjunto de constructos 

que englobam o bem estar físico, mas também o bem estar psicológico, o que, 

consequentemente, proporciona bem estar dentro da relação. Em geral, os participantes 

classificam a sexualidade como bastante importante (P_12: “tem uma grande importância na 

minha vida, mesmo no meu quotidiano”; P_17: “é importante”; P_18: “é uma componente 

importante”; P_19: “Acaba por ser importante, porque influencia grande parte daquilo que nós 

somos no dia-a-dia, porque se aquilo não estiver bem acaba por influenciar o teu humor, a forma 

como tu te relacionas com os outros e a forma como tu te vais descobrindo ou não. Por isso, 

acho que sim, acaba por ser importante”; P_27: “A sexualidade é um tema que tem de ser 

compreendido por todos como algo importante”), apesar de menos importante do que o amor 

(P_23: “Importante, mas não essencial”). No entanto, e de uma perspetiva complementar, a 

sexualidade é tida como fundamental dentro de uma relação, pois contribui para a estabilidade 

da mesma, completando-a e influenciando várias dimensões do dia-a-dia humano (P_12: 

“sendo o tema que é e a importância que tem, para mim influencia-me muito noutros temas”). 

No que toca às suas manifestações, os jovens consideraram que a sexualidade se 

demonstra essencialmente através “da interação com o outro” (P_14), do toque (P_17: “é o 

toque”), do beijo, do respeito, honestidade, confiança (P_19: “tenho que me sentir bem para 

conseguir partilhar, haver esta confiança para que a sexualidade possa acontecer”), ato sexual 

(P_18: “a parte do ato sexual acho que é um bocado óbvia”; P_19: “Através das relações 

sexuais, (...) do conhecimento do corpo do outro, a aceitação do corpo”), carinho, surpresas e 

presentes (P_24: “Pode demonstrar-se com poucos gestos, como p.e., surpresas, presentes”). A 

P_22 também considera que a sexualidade se manifesta através do encontro de um meio 

caminho, conciliando aquilo de que o outro gosta com aquilo de que eu gosto.  

Concluindo, de uma forma geral, os participantes consideraram que as manifestações da 

sexualidade tomam formas de contacto físicas e não físicas (P_12: “(...) a sexualidade não é só 

o contacto, não é só o tato. É desde o olfato, desde o ouvir ao próprio olhar, etc. Portanto, a 

relação íntima, a relação sexual, começa muito antes sequer do contacto físico”; P_18: “É o 

físico e é o emocional”). No mesmo sentido, a maior parte dos participantes define a 

sexualidade como mais do que o ato sexual em si, referindo a sua dimensão física, mas também 

a dimensão emocional, associando a sexualidade a uma demonstração de amor (P_24: “É algo 

que fazemos para demonstrar o amor”; P_27: “´Pode ser vista como uma demonstração de 

amor”). Este grupo de participantes construiu o seu conceito de amor como fundamento para o 
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estabelecimento de relações sexuais, considerando-as uma das muitas formas de manifestar o 

sentimento de afeto veiculado (P_19: “Primeiro, fazer perceber a importância que existe no 

amor para que haja a relação sexual”; P_23: “Acho que não devia ser algo tão mecânico”; P_27: 

“Eu acho que para haver relação sexual deveria haver amor, apesar de em muitos casos isso não 

acontecer”). Visto que estes conceitos foram pouco ou nada abordados na sua experiência de 

ES, pode entender-se que a construção destas representações de amor e sexualidade se 

desenvolveu à volta de padrões de interação tradicionalmente estabelecidos, principalmente no 

grupo de participantes do sexo feminino, entre as quais o conceito de amor se encontrou mais 

ligado à justificação da interação sexual. Já no estudo de Unis e Sallstrom (2020), os jovens 

mencionaram que as questões dos relacionamentos íntimos e sexuais estavam ligados às 

questões do amor. Sousa (2000) tentou obter as opiniões de jovens e inferir, a partir do seu 

estudo, as atitudes dos mesmos em assuntos relativos à sexualidade. Analisando as suas 

respostas, a autora verificou que a maioria dos jovens relaciona a afetividade com a sexualidade.  

Por outro lado, também são alguns os participantes que definem a sexualidade como 

algo biológico e natural (P_19: “Acaba por ser algo muito natural e biológico”), associada ao 

instinto (P_20: “um instinto”), ao prazer, a uma dimensão carnal do desígnio humano (P_10:  

“o ato sexual e o universo que isso envolve”), defendendo que tanto a opção de estabelecer 

interação sexual como demonstração do amor, e o estabelecimento de relações sexuais 

desvinculadas de  afeto são ambas válidas e que se deve transmitir essa mensagem, apesar de 

se ter que clarificar que também não se pode adotar uma vivência promíscua da sexualidade. 

Este grupo de pessoas, que encara as relações sexuais de forma mais independente e liberal, 

considera que relações sexuais sem amor são aceitáveis, mas que relações sexuais com amor 

são preferíveis.   

Em termos da experiência pessoal de ES, pode dizer-se que tanto os defensores do 

contacto sexual como manifestação do amor, como os participantes mais liberais que não 

associam necessariamente os dois constructos, tiveram experiências educacionais muito 

diferentes, não havendo uma associação entre as suas experiências individuais e a advocacia do 

modelo biográfico da ES. O que pode ser depreendido é que as experiências de vida individuais 

influenciam as atitudes e crenças de cada um (Morrison et al., 2018). 

 

4. Sugestões para uma ES em contexto escolar mais eficaz 

Por último, procurou-se saber junto dos jovens qual a sua perspetiva relativamente ao 

modo como deve ser realizada a ES em contexto escolar. De uma perspetiva cronológica, os 

jovens consideraram que quanto mais cedo se começar a partilhar e a discutir as temáticas da 



 

 33 

sexualidade, melhor. “É como o Inglês, quanto mais cedo se começar, melhor” (P_09). 

Aprender no tempo certo é essencial no caminho da obtenção de informação significativa (Unis 

e Sallstrom, 2020). Tal como é revelado pelos nossos resultados, são vários os estudos que 

revelam que os jovens sentem esta necessidade de que se inicie a ES cada vez mais cedo 

(Helmer et al., 2015; Hilton, 2007; Marques, Goldfarb, Deardorff e Constantine, 2017). A idade 

ideal para iniciar a ES continua a gerar alguma polémica, contudo, é hoje claro que a ES se 

deve iniciar o mais cedo possível, idealmente, antes da manifestação de comportamentos 

sexuais (Goldman, 2008; Ramiro e Matos, 2008), pois, desta forma, podem dotar-se as crianças 

e jovens de competências, conhecimentos e atitudes que mais tarde se revelarão vitais. A ES 

leva tempo e, portanto, os seus conteúdos devem ser distribuídos ao longo do percurso escolar 

dos jovens, progredindo de acordo com o seu desenvolvimento psicossexual e as experiências 

que vão adquirindo, permitindo que os mesmos vejam estas questões através de diferentes lentes 

(Unis e Sallstrom, 2020). 

Em termos de estratégias, os participantes revelaram-se bastante uniformes. Muitos são 

aqueles que referem a importância de uma “abordagem que cative os alunos, mas de forma 

séria” (P_09). Segundo os entrevistados do nosso estudo, a ES deveria ser realizada num horário 

regular semanal – tal como é evidenciado pelos resultados de estudos como Helmer et al. (2015) 

ou Ribeiro (1990), devendo as escolas dedicar mais tempo à área (Allen, 2005), não 

condensando as horas de ES em sessões extraordinárias, através da realização de palestras ou 

outros eventos, mas sim no sentido de complementar a informação transmitida em contexto 

regular. De acordo com os jovens do estudo de Hilton (2007), sessões periódicas, com um 

profissional que não estivesse permanentemente disponível para auscultar as dúvidas dos 

alunos, seria inadequado. Do mesmo modo, e de encontro às opiniões dos participantes do 

estudo de Allen (2005), grande parte dos nossos entrevistados sugeriram prontamente a criação 

de uma disciplina de ES que fosse integrada no currículo escolar. Estas respostas sugerem que 

a maioria dos jovens valorizam a ES, sentem a sua importância continuada ao longo do percurso 

escolar, querendo mais volume e exposição sustentada aos conteúdos da mesma.  

O P_09 refere a importância de se desenvolver a ES numa perspetiva de one on one, ou 

em grupos mais pequenos (P_24: “Se calhar, dividir por grupos, para as pessoas não se sentirem 

tão introvertidas quando tivessem que falar”). Os jovens do estudo de Hilton (2007) fizeram a 

mesma sugestão, pois grupos maiores levam a mais oportunidades de gozo, o que prejudica o 

ambiente de aprendizagem. Num grupo grande, a maior parte dos jovens sentir-se-ia inibida e 

não colocaria as suas dúvidas por medo de ridicularização, pelo que turmas mais pequenas 

seriam preferíveis, pois providenciam maior privacidade, permitindo que os jovens façam 
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perguntas que se sentiriam embaraçados a colocar em grande grupo (Allen, 2005). Também 

existe uma maior probabilidade de a ES ir ao encontro das necessidades individuais de cada um 

se for realizada em grupos mais pequenos, onde as oportunidades de falar e colocar questões 

individualmente são maiores. Neste sentido, no estudo de Hilton (2007), os jovens que 

frequentavam o 12º ano de escolaridade, também referiram esta preferência por grupos de 

discussão mais pequenos, que permitissem meios mais ativos de ensino, sendo que alguns 

sugeriram ainda que, por vezes, se dividissem os grupos por sexo, para que tanto rapazes e 

raparigas se sentissem à vontade a expor as suas dúvidas sem ser julgados pelo sexo oposto, 

receio muito comum entre os adolescentes. 

As estratégias pedagógicas a utilizar por parte dos professores foi uma área que recebeu 

muita atenção nas recomendações para a melhoria da ES. Muitos destes comentários estavam 

relacionados com a atitude do professor, o que vai de encontro aos resultados de Hilton (2007), 

requerendo alguém “novo, completamente descontraído, que não esteja sentado, que esteja no 

meio dos alunos, que lhes consiga transmitir confiança” (P_08). Em relação às características 

dos professores responsáveis pela ES, em geral, os entrevistados do estudo de Strange et al. 

(2003) parecem revelar que as características particulares e os valores do professor são mais 

importantes do que o género do mesmo, manifestando um interesse particular por professores 

com os quais se conseguem identificar. Uma ES bem sucedida parece ser conceptualizada por 

muitos, no nosso estudo, como aquela em que os educadores conseguem ser “abertos” e 

“divertidos”, aptos para falar confortavelmente sobre as questões sexuais. Ter alguém capaz de 

transmitir conhecimento que seja confiante e não fique envergonhado a falar destes temas 

parece importante para os jovens. Este tipo de comentários sugere que, de facto, os jovens 

sentem que a ES não é suficientemente detalhada ou explícita, devido ao embaraço dos 

professores. Os professores que aparentam ter menos dificuldade em falar sobre sexualidade 

são mais bem sucedidos a transmitir a informação e tornam o fenómeno de aprendizagem mais 

agradável para os alunos (Unis e Sallstrom, 2020), pelo que é importante investir na formação 

dos professores em matéria de ES.  

A P_22 sugere que se inclua a apresentação de imagens, “mesmo aquelas nojentas, para 

chocar”. Esta questão de se levar instrumentos ou ferramentas para exemplificar determinados 

conceitos, relações ou mecanismos é reforçada por vários participantes. De facto, tanto no 

estudo de Hilton (2007), como no estudo de Helmer et al. (2015), os jovens sugeriram sessões 

mais ativas de ES, onde se visualizassem vídeos, recorrendo, cada vez menos, a material 

unicamente literário. Também os académicos de enfermagem responsáveis por uma experiência 

no município de Fortaleza, no Brasil, reforçam a importância de se utilizar material ilustrativo 
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e didático (Carneiro et al., 2015). A combinação destes métodos ajuda a manter os alunos 

interessados e torna o processo de ensino e aprendizagem mais estimulante e, 

consequentemente, mais gratificante (Oerton e Bowen, 2014).  

Os jovens sugerem ainda que estas temáticas sejam abordadas nas áreas curriculares não 

disciplinares de Formação Cívica ou Área de Projeto. As guidelines portuguesas, inclusive a 

Lei nº60/2009, prevê a integração da ES em diferentes disciplinas do currículo, o que pode ser 

vantajoso ao relacionar as relações íntimas e/ou sexuais com diferentes perspetivas, e não 

apenas Biologia ou Ciências Naturais. Contudo, existe o risco de, ao se dispersar o ensino das 

questões da sexualidade por várias disciplinas e professores diferentes, nenhum professor 

assumir a inteira responsabilidade de abordar profundamente a temática, deixando sempre parte 

das questões para outro responsável, o que pode resultar numa falta de aprofundamento 

suficiente das mesmas. Por fim, a P_07, sugere a criação de um gabinete ou “sítio mais fiável 

onde se pudesse recolher informação”. Contudo, este gabinete já existe para os alunos do Ensino 

Secundário, pelo que esta falta de conhecimento do mesmo pode significar que este não está a 

ser suficientemente divulgado, resultando no facto de os jovens não saberem da sua existência. 

 Os participantes reforçam a importância de se refletir sobre os sentimentos como 

objetivo da ES. Também no estudo de Helmer et al. (2015) os jovens entrevistados pediam uma 

ES menos focada nos aspetos físicos do sexo, e mais focada nos aspetos emocionais e sociais 

da sua sexualidade.  De igual modo, no estudo de Hilton (2007), com jovens rapazes, os mesmos 

sublinharam a vontade de discutir as questões do amor. Esta falta de consideração pelas 

questões emocionais, com um foco excessivo naquelas de caráter mais biológico também foi 

mencionada no estudo de Allen (2005). As crenças e as experiências relativas a 

comportamentos sexuais são grandemente influenciadas pelo desenvolvimento da intimidade 

durante a adolescência. Consequentemente, negligenciar a abordagem da intimidade pode 

resultar numa falta de interesse dos alunos face aos conteúdos da ES (Marques et al., 2017).  

Os participantes do nosso estudo sugerem a criação de uma abordagem histórica 

relativamente ao amor, onde se explore de que forma é que cada sociedade, ao longo do decurso 

socio-histórico foi experimentando e vivendo o amor, percebendo de que maneira é que o 

conceito foi evoluindo e mudando de geração para geração. O que é interessante é que isto já é 

inevitavelmente feito na disciplina de História, pelo que é possível que os alunos não vejam 

esta temática como um conteúdo da ES, especialmente quando comparados com questões mais 

memoráveis, como a gravidez ou orientação sexual (Gupta et al., 2015). Por último, o P_24 

sugere que se explorem as “maneiras diferentes de demonstrar amor sem ser através de relações 

sexuais”, abordando a pertinência de se refletir e diferenciar entre relações sexuais com amor e 



 

 36 

sem amor (P_12: “E dentro da ES, que uma relação sexual com amor é diferente de uma relação 

sexual sem ele”).  

Por último, surgem algumas sugestões de tópicos que os participantes gostariam de ter 

visto abordados na sua ES, tais como: a comunicação; e como lidar com desgostos amorosos 

(P_03), o que vai de encontro aos resultados do estudo de Allen (2005) e de Helmer et al. 

(2015), onde os jovens requeriam que a ES proviesse estratégias para lidar com o término das 

relações. Os jovens também sugeriram que a ES refletisse mais sobre aquilo que é, ou não, 

aceitável numa relação, o que é de extrema importância, pelo que o currículo da ES deveria 

incluir temas como abuso sexual, violência no namoro e consequências para a vítima e para o 

agressor (Helmer et al., 2015). A assertividade sexual e o consentimento foram temáticas que 

os jovens também acharam premente abordar, tal como os jovens do estudo de Helmer et al. 

(2015). No estudo de Hilton (2007), os jovens inquiridos revelaram, do mesmo modo, a 

importância de a ES oferecer estratégias para recusar atividade sexual indesejada.  

Naqueles que são os conteúdos sugeridos pelos participantes do nosso estudo, surgem 

em destaque as relações LGBT, o que vai de encontro aos resultados dos estudos de Allen 

(2005) e Hilton (2007). Desta forma, questões de relevância social (como a igualdade de género 

e o combate à homofobia) devem ser inseridas na ES e tratadas de maneira crítica e reflexiva, 

constituindo elementos essenciais de um programa de ES (Maia e Ribeiro, 2011). A 

recomendação popular de que se estabeleçam mais discussões sobre as relações LGBT sugere 

que, em muitas escolas, predomina um discurso que desencoraja a diversidade sexual (Allen, 

2005). Incluir a diversidade sexual de modo a que esta não contribua para a marginalização, 

mas que trabalhe no sentido da integração pode ser um meio de combater as práticas 

discriminatórias.   

 Relativamente à participação dos pais, foi de consenso geral que estes devem ter um 

papel mais ativo junto dos jovens no que toca à transmissão de conhecimentos. Foi realçada a 

relevância da existência de abertura de parte a parte para a possibilidade de estabelecer diálogos 

e conversações agradáveis e ligeiras sobre a temática, onde não haja espaço para tabus. Do 

mesmo modo que Ribeiro (1990) e Sousa (2000) explicaram, os participantes do nosso estudo 

são compreensivos, entendendo que os pais de alguma forma não tiveram uma educação que 

lhes desse espaço para se sentirem à vontade para falar com os seus pais, por sua vez, o que os 

levou a não estar à vontade para falar com os filhos. Assim, a P_07, refere que “era importante 

que os pais levassem a sexualidade como uma coisa mais natural e não como um pecado ou 

uma asneira”.  
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O diálogo entre a família e a escola adquire uma importância muito especial no âmbito 

mais específico da ES, quer pela ajuda que a escola pode dar aos pais na realização dos seus 

papeis, quer pela necessidade de uma cooperação saudável e coerente entre as famílias e a 

escola para que o desenvolvimento psicossexual dos jovens possa ser integrado de forma 

harmoniosa, preparando-os para uma vivência positiva da sexualidade. Já no estudo de Hilton 

(2007), os jovens consideraram importante que os pais se sentissem mais à vontade na discussão 

dos temas da sexualidade, pelo que sugeriram educação parental sobre as temáticas, por forma 

a que os mesmos se sentissem mais capacitados para falar com os filhos sobre as mesmas. 

A ES nas escolas deve abranger, portanto, além das temáticas preventivas, como SSR 

discussões que incluam os relacionamentos sociais, a cidadania e os direitos humanos, 

incluindo o respeito à diversidade sexual. O facto de os jovens no presente estudo sugerirem a 

integração de conteúdos mais relacionados com as emoções revela a vontade dos mesmos de 

desenvolver as capacidades necessárias para o estabelecimento de relações emocionais e não 

apenas relações baseadas no ato sexual. De uma maneira geral, os participantes entendem que 

a ES é feita de maneira demasiado clínica, e sem envolvimento suficiente dos alunos, da mesma 

forma que faz falta abordar determinados conteúdos, principalmente ao nível dos 

relacionamentos íntimos. Esta sugestão dos participantes indica que os jovens sentem que, 

efetivamente, precisam de mais conhecimentos relativos à temática, de modo a estabelecerem 

relações mais saudáveis, o que contradiz a crença popular de que, se oferecermos demasiada 

informação aos jovens sobre as vivências sexuais, os mesmos sentir-se-ão encorajados a 

envolver-se em atividades sexuais de risco ou a iniciar a sua vida sexual mais cedo. Fazer da 

ES uma prioridade e ouvir as necessidades dos jovens pode ser um passo positivo na melhoria 

da saúde e bem-estar sexual (Helmer et al., 2015).  

 

 

IV. Conclusões 
 

Este estudo pretendeu aprofundar o modo como a ES contribui para a construção dos 

conceitos de amor e sexualidade explorando especificamente a experiência de jovens adultos 

face à ES que vivenciaram e como esta se articulou com as suas conceções de amor e 

sexualidade. 

Assim, através da análise das 28 entrevistas realizadas, cremos que convém reafirmar 

os principais resultados. Os participantes revelaram que, apesar de se abordarem determinadas 
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temáticas características de uma Educação Sexual Holística, ainda existe um enfoque muito 

grande nos riscos e nos aspetos biológicos da sexualidade em detrimento de outros aspetos. 

Relativamente aos agentes da ES parece ser no grupo de pares que se sentem mais confortáveis 

para falar sobre as temáticas da sexualidade ainda que reconhecendo que este pode não ser 

sempre o meio mais fidedigno para obter informações. Destacam que no processo de ES vivido 

na escola, os temas foram abordados sobretudo numa vertente preventiva  e que o meio familiar 

serviu para obter conhecimento sobre os relacionamentos íntimos, afetivos e de namoro. Parece 

então que a família constituiu o contexto onde  predominantemente lhes foram transmitidos os 

valores e princípios pelos quais se regem enquanto adultos. Ora estes resultados são 

consonantes com a diversa literatura que fomos referenciando e em que se constata serem pais, 

professores e amigos dos principais agentes da ES,  seja de modo mais formal e/ou informal, 

constatação que nos remete para a necessária complementaridade destes agentes. 

No nosso estudo, emerge também o desconforto dos participantes em comunicar com 

os pais sobre estas questões. Poderemos interpretar estes resultados como sendo contraditórios 

com os apresentados anteriormente? Parece-nos bem documentado na literatura as  dificuldades 

sentidas pelos próprios pais em falar de sexualidade com os filhos, por diversas razões (que 

também precisam ser mais e melhor estudadas) mas que se ligam seguramente com a tradicional 

dificuldade em se falar de sexualidade na sociedade em geral e, portanto, também, nas práticas 

educativas. Acresce que a sexualidade dos filhos remete para a sexualidade dos pais, que a 

intimidade do tema porventura se associa ao secretismo do mesmo, que se delega noutros 

(nomeadamente a escola, os pares, os media, …). Concomitantemente, convém ter presente a 

ideia de que a forma como se educa para a sexualidade vai além do falado explicitamente e está 

presente nas atitudes, no não-verbal,…dai a nossa interrogação inicial sobre a aparente 

contradição dos resultados – não haverá muitas formas de observar e absorver os valores 

transmitidos pela família? 

Destacamos também os participantes terem criticado na ES de que foram alvo a escassez 

de conteúdos que abordem e reflitam  questões relacionais e afetivas da vida sexual. Ainda que 

reconheçam a pertinência das áreas abordadas é de realçar a sua associação a outras dimensões 

já que a literatura destaca que  elas têm igual importância e só fazem sentido se interligadas. De 

resto, os resultados do nosso estudo revelam que muitos dos tópicos que são considerados 

importantes pelos jovens (p.e., relações LGBT, abuso, violência, consentimento, relações 

afetivas, sentimentos) não foram devidamente incluídos na sua ES, pelo que, 

consequentemente, sentiram necessidade de procurar outras fontes de informação, quer através 

de pesquisa individual (recorrendo à Internet, p.e.), quer recorrendo a agentes de socialização 
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que os próprios não consideram como sendo absolutamente seguros. Este resultado também, 

revela, a nosso ver, que os participantes frequentemente contrastam e refletem sobre as suas 

fontes de influência. 

Constatamos, também, que a maioria dos participantes apresentou dificuldades em 

definir o amor ainda que reconheça a sua relevância. Este resultado corrobora a perceção de 

que a sexualidade e o amor são fenómenos complexos, pois neles intervêm fatores ambientais, 

socioculturais, pessoais, conhecimentos, valores, entre outros. Realmente, todos os 

participantes lamentam uma ES focada nos riscos, e muitos consideram relevante o 

envolvimento emocional e afetivo no seu envolvimento sexual com o parceiro. Neste sentido, 

muitos foram aqueles que descreveram a sexualidade como uma demonstração de amor, 

reforçando a importância de, em contexto de ES, se diferenciar entre relações sexuais com e 

sem amor, dando um maior ênfase positivo às primeiras, pois parece serem aquelas que vão de 

encontro aos valores morais transmitidos pelos pais e familiares. Mas alguns participantes 

também consideram válido estabelecer contactos sexuais sem que haja afetos/sentimentos 

envolvidos. Dos resultados obtidos, concluímos que o foco excessivo nos comportamentos de 

risco dos jovens pode ter o efeito implícito de promover atitudes menos positivas em relação à 

sexualidade o que, por sua vez, pode levar a dificuldades na construção de conceitos como o 

amor. 

Os resultados apresentados no presente trabalho contribuem para a crescente literatura 

relativa às perceções dos jovens acerca das suas relações, ao mesmo tempo que podem  fazer-

nos refletir sobre programas de ES mais pertinentes e que vão ao encontro daquilo que os jovens 

consideram necessário na sua educação e desenvolvimento. Na sequência do exposto, 

refletimos sobretudo que nos parece indispensável que a ES seja percecionada como um 

processo que decorre ao longo do ciclo vital que se deve iniciar precocemente, mas que deverá 

ser desenvolvido ao longo de diferentes momentos da escolaridade da criança/adolescente, de 

uma forma apropriada ao seu estádio desenvolvimental. Destacamos ainda como mais relevante 

conceder mais tempo à discussão destes temas, mas alargando o seu âmbito e incluindo a 

discussão de construtos como amor, amor e sexualidade, valores,… Parece-nos sobretudo que 

deveríamos abarcar todas as consequências do modelo holístico da ES para que haja tempo de 

se refletir sobre sexualidade, valores, afeto, amor e sexualidade, ...  

Este estudo comporta algumas limitações. O facto de este ser um estudo realizado numa 

época atribulada das nossas vidas devido à pandemia COVID19 impediu que as entrevistas 

fossem realizadas presencialmente e assim nunca saberemos até que ponto este facto contribuiu 

para uma maior inibição dos participantes. Mas apesar desta recolha de dados por meios virtuais 
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cremos ter conseguido entrevistas de qualidade e sentimos envolvimento por parte dos 

participantes. Persiste, contudo, a dúvida de que presencialmente alguns tópicos poderiam ter 

sido mais desenvolvidos. Por outro lado, apelamos a que os participantes se recordassem do 

processo de ES vivenciado no passado e sabemos que recontar as experiências individuais tem 

implícito o potencial da mudança que o tempo opera nas memórias e nas reflexões.  

A outro nível de limitação, fomos confrontados com a escassez de investigações que 

fizessem  referência aos processos de construção dos significados e conceitos de amor e 

sexualidade. No que toca à ES, menos ainda são os estudos que exploram de que forma é que o 

amor e as relações interpessoais são abordadas em contexto escolar ou familiar. Destacamos, 

portanto, o caracter exploratório do presente trabalho e a dificuldade em construir um “puzzle” 

sistémico sobre a temática. Quanto a pesquisas futuras, cremos que seria oportuno explorar 

mais aprofundadamente os contornos que a ES tem na construção do conceito de amor, 

avaliando de que modo este é evocado nos diferentes meios – família, escola, amigos, 

relacionamentos íntimos. Por exemplo, definindo estudos longitudinais que se debrucem sobre 

os processos de construção das representações de amor e sexualidade. Importa ainda que outros 

sejam realizados em âmbito mais alargado e incluindo jovens e jovens adultos de diferentes 

contextos. 

Finalmente, interessa, no futuro, desenvolver investigações que procurem entender de 

forma mais aprofundada de que modo estes conceitos são abordados na ES escolar, para que se 

fomente uma ES não só focada na “mecânica” da sexualidade, mas igualmente nos afetos e nos 

valores associados à mesma.  Para que seja trabalhada a liberdade de cada um definir a forma 

como quer vivenciar a sua sexualidade  (incluindo o direito à não atividade sexual) no respeito 

por si e pelo outro. 

 

 

Referências bibliográficas 

 

Aboim, S. (2009). Da pluralidade dos afetos: trajetórias e orientações amorosas nas 

conjugalidades contemporâneas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 24(70), 107-122. doi: 

10.1590/S0102-69092009000200007 

 



 

 41 

Acevedo, B. P. & Aron, A. (2009). Does a long-term relationship kill romantic love? Review of 

General Psychology, 13(1), 59-65. Retirado de 

https://www.apa.org/pubs/journals/releases/gpr13159.pdf 

 

Allen, L. (2005) ‘Say everything’: exploring young people's suggestions for improving    

sexuality education. Sex Education, 5(4), 389-404. doi:     10.1080/14681810500278493  

 

Alves, M., Silva, M., & Silva, M. (2004). Sexualidade e Adolescência: É Preciso Vencer os    

Tabus. Anais do 2º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. Belo Horizonte. Retirado 

de http://www.ufmg.br/congrext/Educa/Educa169.pdf  

 

Assunção, M. (2011). Educar para a sexualidade. Um imperativo ético. (Tese de Mestrado, 

Universidade do Porto). Retirado de https://repositorio-

aberto.up.pt/bitstream/10216/55339/2/Dissertao%20Educar%20para%20a%20Sexualidade%2

0%20Um%20Imperativo%20tico.pdf 

 

Bardin, L. (2009). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições, 70. 

 

Bennet, S. M., & Dickinson, W. B. (1998). Sex education inventory: Preferred and actual 

sources. In C. David, W. Yarber, R. Bauserman, G. Schreer, & S. Davis (Eds.), Handbook of 

sexuality-related measures (pp. 196-200). London: Sage Publications. 

 

Carneiro, R. F., Silva, N. C., Alves, T. A., Brito, D. C., & Oliveira, L. L. (2015). Educação 

sexual na adolescência: uma abordagem no contexto escolar. SANARE-Revista de Políticas 

Públicas, 14(1), 104-108.  

 

Chrisman, K., & Couchenour, D. (2002). Healthy Sexuality Development: A Guide for Early 

Childhood Educators and Families. Atlanta: NAEYC 

 

European Expert Group on Sexuality Education (2016). Sexuality education - what is it? Sex 

Education, (16)4, 427-431. doi: 10.1080/14681811.2015.1100599 

 

Erikson, E. (1971). Oito idades do homem. In Infância e sociedade (pp. 227-248). Retirado de 

https://pt.slideshare.net/fvaladao/infncia-e-sociedade 



 

 42 

Fehr, B., & Russell, J. A. (1991). The concept of love viewed from a prototype 

perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 60(3), 425-438. doi: 10.1037/0022-

3514.60.3.425 

 

Firestone, R. W., Firestone, L. A., & Catlett, J. (2006). Factors that affect an individual's 

sexuality. In Sex and love in intimate relationships (pp. 43-74). Washington DC: American 

Psychological Association. 

 

Fonseca, S., & Duarte, C. (2014). Do namoro ao casamento: Significados, expectativas, conflito 

e amor. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 30(2), 135-143.doi 10.1590/S0102-

37722014000200002 

 

Frade, A., Vilar, D., Alverca, C., & Marques, A. M. (2003). Educação Sexual na Escola – Guia 

para Professores, Formadores e Educadores. Lisboa: Texto Editora. 

 

Goldman, J. (2008). Responding to parental objections to school sexuality education: a 

selection of 12 objections. Sex Education, 8(4), 415-438. doi: 10.1080/14681810802433952 

 

Gómez-Zapiain, J. (2005). Attachment and sexual behaviour in adolescence in relation to sexual 

risk-taking associated with erotic experience. Journal for the Study of Education and 

Development, 28(3), 293-308. doi: 10.1174/0210370054740250 

 

Grupo de Trabalho de Educação Sexual (2005). Relatório Preliminar. Lisboa: Ministério da 

Educação. 

 

Grupo de Trabalho de Educação Sexual (2007). Relatório final. Lisboa: Ministério da Educação 

 

Guidano, F. (1987). Complexity of the self: A developmental approach to psychopathology 

and therapy. New York: Guilford Press. 

 

Gupta, N., Chandak, A., Gilson, G., Pelster, A. K., Schober, D. J., Goldsworthy, R., ... & 

Fisher, C. (2015). Discovering sexual health conversations between adolescents and youth 

development professionals. American journal of sexuality education, 10(1), 21-39. doi: 

10.1080/15546128.2015.1009596 



 

 43 

 

Helmer, J., Senior, K., Davison, B., & Vodic, A. (2015). Improving sexual health for young 

people: making sexuality education a priority. Sex Education, 15(2), 158-171. doi: 

10.1080/14681811.2014.989201 

 

Hilton, L. (2007). Listening to the boys again: An exploration of what boys want to learn in sex 

education classes and how they want to be taught. Sex Education, 7(2), 161-174. doi: 

10.1080/14681810701264508 

 

Ketting, E., Friele, M., & Michielsen, K. (2015). Evaluation of holistic sexuality education: A 

European expert group consensus agreement. The European Journal of Contraception & 

Reproductive Health Care, Early Online, 1(13). doi: 10.3109/13625187.2015.1050715  

 

López, F. & Fuertes, A. (1999). Para compreender a sexualidade. Lisboa: APF.  

 

Macário, R. (2010). Educação sexual em contexto escolar: Outro ano zero?! (Tese de 

Mestrado). Universidade do Algarve, Faro. 

 

Maia, A., & Ribeiro, P. (2011). Educação sexual: princípios para ação. Doxa, 15(1), 75-84. 

Retirado de 

https://www.researchgate.net/publication/341262997_EDUCACAO_SEXUAL_PRINCIIOS_

PARA_A_ACAO_Doxa_v15_n1 

 

Matos, M., Reis, M., Ramiro, L., Ribeiro, J., & Leal, I. (2014). Educação sexual em Portugal: 

legislação e avaliação da implementação nas escolas. Psicologia, saúde & doenças, 15(2), 335-

355. Retirado de http://dx.doi.org/10.15309/14psd150203  

 

Matos, M. G., Reis, M., Ramiro, L., Ribeiro, J. L., Leal, I., & Equipa Aventura Social (2019). 

Relatório – Acompanhamento e Avaliação da Implementação da Lei n.º 60/2009 de 6 de agosto. 

Retirado de 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_Imagens/relatorio_lei60_ed_sexual_versa

o20agosto2019.pdf 



 

 44 

Matos, M. G., Reis, M., Ramiro, L., Borile, M., Berner, E., Vázquez, S., ... & Tuzzo, R. (2009). 

Educação sexual em Portugal e em vários países da América Latina. Psicologia, saúde & 

doenças, 10(1), 149-158 

 

Matos, M. G., Sampaio, D., Baptista, I., & Equipa Aventura Social, U. T. L. CMDT/UNL 

(2013). Adolescent’s health education and promotion in Portugal: a case study of planning for 

sustainable practice. In O. Samdal, & L. Rowling (Eds.), The Implementation of health 

promoting schools, exploring the theories of what, why and how (123-126). New York: 

Routledge Taylor & Francis Group. 

 

Morrison, S. U., Adler-Baeder, F., Bub, K. L., & Duke, A. (2018). Contextualizing relationship 

education and adolescent attitude toward sexual behavior: Considering class climate. Child & 

Youth Care Forum (47)1, 133-150. doi: 10.1007/s10566-017-9423-0. 

 

Narciso, I. (1994/95). Metamorfoses do amor e da satisfação conjugal. Cadernos de consulta 

psicológica, 10(11), 129-139. 

 

Oerton, S., & Bowen, H. (2014). Key Issues in Sex Education: reflecting on teaching, learning 

and assessment. Sex Education, 14(6), 679-691. doi: 10.1080/14681811.2014.924919 

 

Oltramari, L. C. (2009). Amor e conjugalidade na contemporaneidade: uma revisão de 

literatura. Psicologia em estudo, 14(4), 669-677. 

 

Pereira, S. (2011). Educação sexual em meio escolar: o caso de uma escola do Porto. 

(Dissertação de Mestrado não publicada). Universidade do Porto, Porto. 

 

Ramiro, L., & Matos, M. G. (2008). Percepções de professores portugueses sobre educação 

sexual. Revista de Saúde Pública, 42(4), 684-92.  

 

Ramiro, L., Reis, M., Matos, M. G., Diniz, J. A., & Simões, C. (2011). Educação sexual, 

conhecimentos, crenças, atitudes e comportamentos nos adolescentes. Revista Portuguesa de 

Saúde Pública, 29(1), 11-21. 

 



 

 45 

Reis, M., & Vilar, D. (2004). A implementação da educação sexual na escola: Atitudes dos 

professores. Análise Psicológica, 22(4), 737-745. Retirado de 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-

82312004000400008&lng=pt&tlng=pt. 

 

Ribeiro, M. (1990). Educação sexual. Além da informação. São Paulo: EPU. 

 

Rocha, A. C. (2015). Educação sexual no contexto escolar português: caracterização, 

facilitadores e barreiras à sua implementação (Tese de Doutoramento). Universidade do Porto, 

Porto. 

 

Rocha, A. C., & Duarte, C. (2015). Sexuality education in a representative sample of Portuguese 

schools: Examining the impact of legislation. The European Journal of Contraception & 

Reproductive Health Care, 20(1), 47-56. doi: 10.3109/13625187.2014.951996 

 

Rocha, A. C., Leal, C., & Duarte, C. (2016). School-based sexuality education in Portugal: 

strengths and weaknesses. Sex education, 16(2), 172-183. doi: 

10.1080/14681811.2015.1087839 

 

Sánchez, F. L. (2005). La educación sexual. Madrid: Biblioteca Nueva. 

 

Sousa, M. G. (2000). Sexualidade na Adolescência. (Tese de Mestrado). Universidade do Porto, 

Porto. 

 

Sternberg, R. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93,119-135. 

 

Strange, V., Oakley, A., Forrest, S., & Ripple Study Team. (2003). Mixed-sex or single-sex sex 

education: how would young people like their sex education and why?. Gender and 

Education, 15(2), 201-214. doi: 10.1080/09540250303852 

 

Unis, B. D., & Sällström, C. (2020). Adolescents’ conceptions of learning and education  

about sex and relationships. American Journal of Sexuality Education, 15(1), 25-52. doi: 

10.1080/15546128.2019.1617816 



 

 46 

Vilar, D., Ferreira, P., & Duarte, S. (2009). A educação sexual dos jovens portugueses:  

conhecimentos e fontes. Educação Sexual em Rede, 5, 2-53. 

 

Vilar, D., & Souto, E. (2008). A Educação sexual no contexto da formação  

profissional. Referenciais de formação pedagógica contínua de formadores/as. Retirado de 

http://www.apf.pt/sites/default/files/media/2015/a_educacao_sexual_no_contexto_da_formac

ao_profissional.pdf 

 

Wisnieski, D., Sieving, R. & Garwick, A. (2015) Parent and family influences on young  

women's romantic and sexual decisions, Sex Education, 15(2), 144-157. doi:  

10.1080/14681811 

 

Wurtele, S. K., & Kenny, M. C. (2011). Normative sexuality development in childhood: 

Implications for developmental guidance and prevention of childhood sexual  

abuse. Journal of multicultural counseling and development, 43(9), 1-24 

 

WHO/BZgA (2010). Standards for sexuality education in Europe: A framework for policy  

makers, educational and health authorities and specialists. Cologne: WHO/BZgA 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1 – Questionário 

1. Idade ______ 

2. Sexo ______ 

3. Nível de escolaridade ______ 

4. Profissão ______________________________ 

5. Encontra-se, atualmente, numa relação? _____ 

5.1. Se sim, há quanto tempo?_____________ 

5.2. Se não, alguma vez esteve numa relação romântica?_________________ 

6. Religião (É praticante? Qual religião? Participa em algum grupo/movimento?) 
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7. Refira o nível de importância que atribui às seguintes opções quando se fala sobre 

educação sexual, sendo 0 Nada Importante e 5 Muito Importante. 

 0 1 2 3 4 5 

a. Controlo de natalidade       

b. Reconhecer e prevenir IST’s (Infeções 

sexualmente transmissíveis) 

      

c. Questões éticas e morais relativas à 

sexualidade 

      

d. Relações interpessoais e sexualidade       

e. Desenvolvimento de competências para as 

relações íntimas/românticas 

      

f. Desenvolvimento de abertura na comunicação 

sobre sexualidade 

      

g. Falar sobre métodos contracetivos e saúde 

sexual 

      

h. Falar sobre a importância de relações sexuais 

consentidas 

      

i. Discussão de formas de ajudar famílias a falar 

abertamente sobre sexualidade 

      

j. Ensinar formas de comunicar com o parceiro 

sexual sobre desejo e limites 

      

 

8. Refira o nível de importância das seguintes fontes de informação para a sua vivência da 

sexualidade, sendo 0 Nada Importante e 5 Muito Importante. 

 0 1 2 3 4 5 

a. Amigos       

b. Pais       

c. Outros membros familiares       

d. Profissionais (médicos, enfermeiros, 

psicólogos, professores, etc.) 

      

e. Grupos religiosos/espirituais       

f. MEDIA (ex. redes sociais, TV, etc.)       
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9. Utilizando uma escala de 0 a 5, sendo 0 Muito insatisfeito e 5 Muito satisfeito, posicione-se 

relativamente às seguintes questões. 

 0 1 2 3 4 5 

a. De que forma se sente satisfeito com a 

forma como foi educado para a 

sexualidade? 

      

b. De que forma se sente satisfeito com o 

seu conhecimento relacionado com a 

sexualidade? 

      

c. De que forma se sente satisfeito com a 

sua relação íntima mais significativa 

(atual ou passada)? 

      

 

 

 

Anexo 2 – Entrevista 

| Educação sexual 

1. Como é que foi a sua educação sexual? 

a. Quem é que o educou para a sexualidade? 

b. Em que meios recebeu este tipo de informações? 

c. Como é que sentia esses discursos? O que pensa sobre isso? 

2. Como é que avalia cada um destes ambientes em relação à discussão dos temas da 

sexualidade? 

a. Havia abertura? 

b. Como se falava em família sobre sexualidade? E na escola? E com os amigos? 

c. Que críticas faz à sua educação sexual? 

3.  De que maneira é que a sua educação sexual influenciou o modo como vivencia as 

relações de intimidade, atualmente?  

a. Foi útil? 

b. Sente que teve/tem influência?  
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c. Em quê ou de que modo tem influência? O que consideram ser diferente pela 

experiencia da educação sexual. 

4. Tendo em conta o que respondeu no questionário anterior sobre quais os aspetos 

fundamentais da educação sexual, pedia-lhe que me explicasse o porquê da sua resposta. 

 

| Perceções de amor e sexualidade 

1. O que é para si o amor? 

a. Consegue descrever-nos de algum modo? 

2. O que é para si a sexualidade? 

a. Que significado lhe atribui na sua vida? 

b. Qual o significado para as suas relações? 

3. O que espera de uma relação amorosa? 

a. De que forma é que a sexualidade se pode manifestar nas mesmas? 

4. Tendo em conta a sua educação sexual, pode dizer-nos de que forma é que estes temas 

foram abordados? 

a. Foram ou não falados?  

b. Por quem? 

5. Qual a importância que atribui ao amor? E à sexualidade? 

6. Considera que a ES devia abordar o amor? 

a. Que temas considera que deviam ser abordados (relativamente ao amor)? 

b. Como gostaria que fossem abordados? 

c. Acha que a inclusão deste tema mudaria alguma coisa nas suas relações atuais e 

futuras? 

 

 

 

 

 

 

 


