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RESUMO

Em Portugal, a educação sexual em contexto escolar tem sido alvo de diversas medidas
legislativas, sendo o enquadramento legal atual, no respeitante à aplicação de um programa
de educação sexual, obrigatório em contexto escolar, com carga horária e conteúdos
adaptados a todos os níveis de ensino, o mais favorável, das últimas três décadas, a uma
efetiva implementação desta medida de promoção de saúde. A legislação atual reconhece o
pluralismo existente na sociedade portuguesa e sublinha a importância de uma sólida
articulação entre a escola e a família. Parte-se do pressuposto que um programa de
educação sexual será tanto mais eficiente quanto melhor conseguir equilibrar as
componentes formal, não formal, e informal, de modo a permitir que os jovens percecionem
um fio condutor que se poderá traduzir numa tomada de opções mais saudáveis, evitando
comportamentos de risco. Neste contexto, justifica-se a realização de um estudo com vista à
identificação das perceções e expectativas dos encarregados de educação no que diz
respeito à implementação do referido programa. Na Escola Cooperativa de Vale S. Cosme,
em Vila Nova de Famalicão, esse estudo foi efetuado com base nos dados de um
questionário auto-aplicado, tendo participado 339 encarregados de educação, de alunos do
5º ao 12º ano de escolaridade, selecionados aleatoriamente. As questões incidiram sobre os
seguintes tópicos: legislação, comunicação com o educando e com o diretor de turma,
programa de educação sexual, meios de informação na área da sexualidade e conteúdos a
abordar num programa de educação sexual.
Os resultados do estudo permitem afirmar que, na sua maioria, os encarregados de
educação desta escola do Norte de Portugal continental são a favor da educação sexual em
contexto escolar, não apresentando, contudo, conceitos de sexualidade e educação sexual
idênticos aos que estão subjacentes à formulação dos programas atualmente em vigor nas
escolas. Confiam na informação transmitida pela família, serviços de saúde e professores e
acreditam que estes são os meios mais procurados pelos seus educandos. Não fazem
objeções à abordagem escolar de temas em particular, demonstram conhecer as linhas
gerais do disposto na lei relativamente à educação sexual na escola e afirmam dialogar com
os seus educandos.
Recomenda-se o desenvolvimento de estratégias no sentido de promover o diálogo entre os
encarregados de educação e os diretores de turma, bem como a organização de acções de
formação/informação parental com vista a um maior conhecimento dos conceitos atuais de
sexualidade e educação sexual, bem como ao nível da comunicação em educação sexual.
Palavras-chave: educação sexual; perspetivas parentais; comunicação.
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ABSTRACT

In Portugal, sex education in schools has been the subject of several legislative measures
over the last three decades. As far as the compulsory implementation of a Sex Education
program in school context is concerned, the current legal framework, based on workload and
contents adapted to all levels of education, is the most favorable of this country’s school
health promotion history. The current legislation recognizes the plurality that exists in the
Portuguese society and underlines the importance of a strong link between the school and
the family. It is assumed that sex education program will be more efficient if it balances its
formal, non-formal and informal components so that it may help support young people in
making healthy decisions regarding sex behaviors. In this context, it seems appropriate
to carry

out a study

to identify

parents’ perceptions and

expectations

regarding the

implementation of such a program.
The present study was conducted in Escola Cooperativa de Vale S. Cosme, a school in the
north of Portugal, with a sample of randomly selected 339 guardians, the majority of which
were the parents of ten to eighteen year-old students. The questions covered the
following topics: legislation, parent-teacher and parent-child communication, the purpose
of sex education programs, sexuality information sources, and contents to address in a sex
education program.
Results show that parents’ views about sex education differ from those underlying
the formulation of programs currently taking place in Portuguese schools and that the
majority supports sex education programs in school context. Most respondents rely
on information

provided by

the

family, teachers and health

services and

believe that

these are the most consulted by their children. Parents make no objections to any particular
contents, show some knowledge regarding the current legal framework, discuss sex
education topics with their children and show strong perceived comfort and knowledge about
such subjects.
The development of strategies to promote parent-teacher dialogue should take place in the
near future, as well as training sessions designed to improve parents insight of current sex
education and sexuality concepts. The training of sex education communication skills should
also be considered.
Key Words: sex education; parental perspectives; communication.
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INTRODUÇÃO
Resenha histórica e fundamentação para a realização do estudo

A Promoção da Saúde é referenciada na Carta de Ottawa como o processo que visa
aumentar a capacidade dos indivíduos e das comunidades para controlarem a sua saúde,
no sentido de a melhorar1. Este processo de preparação do indivíduo para as diversas fases
da sua vida deve ser facilitado na escola, em casa, no trabalho e na comunidade2, tendo a
Organização Mundial de Saúde (OMS) sublinhado que a prevenção de alguns problemas de
saúde (por exemplo a morte por doença relacionada com o consumo de tabaco e de álcool
e novas infecções por VIH), ou a sua significativa redução, pode ser conseguida, na escola,
através de programas de saúde escolar (SE)3. Ainda de acordo com a OMS, vários estudos
sublinham a inviabilidade de considerar um programa educativo sem a componente de
educação

para

a

saúde

(EpS),

com

efeito,

o

desempenho

cognitivo

e

a

assiduidade/absentismo podem ser fortemente condicionados pelo estado geral de saúde
do indivíduo (nutrição, doenças infecciosas, consumos nocivos, etc.) 4. Por outro lado, a
saúde dos jovens, e consequentemente o seu desempenho escolar, pode beneficiar da
implementação

de

programas

de

educação

que

contemplem

a

prevenção

de

comportamentos nocivos, atuando ao nível da nutrição, do consumo de substâncias (álcool,
tabaco, e outras drogas), da saúde sexual e reprodutiva, da redução de infecções e da
diminuição da violência4, temas abordados, na sua quase totalidade, na maioria dos
programas de educação sexual (ES). Com efeito, a ES, uma das componentes da
promoção e educação para a saúde (PES), e um dos desafios transversais da escola, já
perdeu o foco na patogenicidade, e centra-se numa abordagem salutogénica com a
consequente valorização da adoção de estilos de vida saudáveis, em detrimento da
elencagem de malefícios e perdas anteriormente valorizados 5. Assim, a ES só fará sentido
ao permitir, aos nossos jovens, o adquirir de um conjunto de competências que conduzam
ao desenvolvimento e crescimento do seu poder individual na tomada de decisões que os
habilitem a uma vida mais saudável. O efeito positivo da ES na tomada de conhecimento e
consciencialização para fatores conducentes a comportamentos mais saudáveis, tem sido
descrito, bem como as evidências das potencialidades da aplicação de programas de ES
nas escolas na redução de comportamentos de risco e até mesmo, em alguns casos, na
redução do número de parceiros sexuais e no protelar do início da atividade sexual6,7,8,9,10.
Na Europa a ES é, segundo a Federação Internacional de Planeamento Familiar, em 2006,
obrigatória em 19 países, entre os quais, Portugal6. Não obstante o facto de as políticas e
os modelos adotados pelas diversas nações serem diversificados 11 verificam-se, contudo,
similaridades nomeadamente ao nível do debate originado entre sectores que defendem a
implementação da ES como medida de saúde pública, e aqueles que, muitas vezes
movidos por argumentos de cariz moral/religioso consideram a ES nas escolas um incentivo
à precocidade das práticas sexuais, defendendo que esta deve ser apenas da
responsabilidade do núcleo familiar dos jovens. Com efeito, é no seio familiar que a ES tem
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início, uma vez que é nesta que o indivíduo encontra os primeiros vínculos afetivos e é nele
que se dão os primeiros passos na aquisição da identidade sexual e papel de género 12.
Portugal não foi alheio a esta dualidade de crenças, tendo os debates político e social vindo
a ganhar vitalidade desde o primeiro referendo sobre a despenalização da interrupção
voluntária da gravidez (IVG), em 1998. As expectativas sociais potenciadas por estes
debates terão incentivado a ação de entidades públicas e de Organismos Não
Governamentais (ONG)13. Mais de uma década decorrida sobre os debates parlamentares
de 1982, 1983 e 1984, sobre a legalização da IVG, esta primeira consulta popular sobre a
IVG foi pautada por uma elevada abstenção (68,1%) 14, reflexo, talvez, da escassez de
debate de ideologias sobre o tema até então. Na realidade, em Portugal, tem-se assistido a
um lento percurso, pautado por avanços e recuos, desde que os debates parlamentares do
início da década de oitenta criaram necessidade de legislar sobre planeamento familiar e,
também, ES nas escolas15, tendo o estado garantido, em 1984 (Lei nº3/8416, de 24 de
março) o direito à educação sexual como direito fundamental à Educação, sendo esta
concretizada através da escola, organizações sanitárias e meios de comunicação social e
estando previsto que os programas escolares incluirão, de acordo com os diferentes níveis
de ensino, conhecimentos científicos sobre anatomia, fisiologia, genética e sexualidade
humanas (…) evitando a discriminação de funções entre mulher e homem. O artigo 2º desta
lei, refere ainda que será dispensada particular atenção à formação inicial e permanente dos
docentes no âmbito da problemática da educação sexual. A lei nº3/84 nunca foi contudo
regulamentada no que se refere à ES nas escolas, mas apenas no que dizia respeito ao
planeamento familiar, tendo sido revogado o impedimento dos jovens acederem a estas
consultas17, a 26 de Janeiro de 1985, com a portaria nº 52/85, que contempla no seu artigo
3º a criação de centros de atendimento para jovens nos Centros de Saúde e Hospitais, com
atribuições na área da:
a) prestação de informação sobre anatomia e fisiologia da reprodução;
b) informação sexual;
c) preparação dos jovens para uma vivência correcta da sua sexualidade;
d) fornecimento de contracetivos em situações de risco.
Esta demora de mais de 20 anos no concretizar de reais medidas de educação para a
saúde nas escolas portuguesas poderá ter explicação no facto de, até ao regime ditatorial
ter terminado com a revolução de 1974, a educação sexual ter sido pautada neste país pela
não abordagem, o que acabou por ser outra forma de educar. O silêncio que imperava em
relação à sexualidade transformou-a num tema, de certo modo, socialmente inconveniente 17.
Tendo presente que a educação informal decorre das experiências do quotidiano, de forma
espontânea, não consciencializada, apelando essencialmente a aspectos emocionais 12,
podemos inferir que um contexto escolar de negação da ES, onde a convivência entre
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jovens dentro da escola ocorria apenas com pares do mesmo género, bem como a
“mutilação” do corpo humano que surgia nos manuais escolares desprovido de genitais, terá
contribuído de forma sustentada para as dúvidas e dificuldades levantadas no decorrer do
processo de implementação de uma efetiva ES em Portugal, com o seu consequente atraso.
Não obstante, foi ainda no período pré-revolução que, a nível governamental, surgiram as
primeiras orientações a favor da ES. Corria o ano de 1971 e o Ministro da Educação, Veiga
Simão, cria uma Comissão para o Estudo da Educação e Sexualidade. Embora o trabalho
desta comissão tenha sido interrompido em 1973 sem a conclusão do seu texto base, ficou
a recomendação ao Ministério da Educação de se pôr término à mutilação dos órgãos
genitais nos manuais escolares. Esta comissão participou ainda na preparação da chamada
lei sobre coeducação – Decreto-lei n.º 482/7218, de 28 de novembro – que aprovou o ensino
misto nas escolas públicas no início de 1973 17.
Em 1986, a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) assume a ES, numa única
referência, podendo ler-se que os planos curriculares do ensino básico passam a incluir em
todos os ciclos e de forma adequada uma área de formação pessoal e social, que pode ter
como componente, entre outras, a educação sexual. Uma leitura mais atenta encontra ainda
(secção II – Artigo 7º) que o proporcionar de experiências que favoreçam a maturidade
cívica e sócio-afetiva dos alunos se encontra entre os objetivos do ensino básico. Na LBSE
é também indicada (capítulo III – Artigo 31º) a articulação de serviços especializados dos
centros comunitários de saúde com as estruturas escolares no sentido de provir o
acompanhamento do saudável crescimento e desenvolvimento dos alunos.
Em 1989, o Decreto-Lei n.º 286/89 cria a Área-Escola (um projeto multidisciplinar que visava
a abordagem de uma temática através de trabalhos de grupo, com a realização de um
produto final a apresentar à comunidade) e a disciplina de Desenvolvimento Pessoal e
Social. Ainda em 1989 procede o Grupo de Trabalho de Reorganização Curricular, à
renovação dos programas e estruturação da Área-Escola. É realçada a associação entre
sexualidade e atitudes positivas no que diz respeito à personalidade e relacionamentos.
A articulação entre as escolas e os centros de saúde assumiu proporções de maior relevo
com a integração de Portugal, em regime de experiência piloto em 1994, na Rede Europeia
de Escolas Promotoras de Saúde (REEPS) e mais tarde (Despacho nº 15 587/99), com a
criação da Comissão de Coordenação da Promoção e Educação para a Saúde, que, na
dependência do Ministério da Educação passa a coordenar a promoção da saúde em meio
escolar.
O suporte legislativo necessário para expandir a experiência piloto contou ainda com os
despachos conjuntos n.º 271/98 e nº 734/2000, remetendo este último a orientação técnica
da Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde (RNEPS) para o Centro de Apoio
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Nacional (CAN), criando-se assim condições para que se desenvolvam nas escolas, através
de parceria formalizada, programas de promoção de saúde.
Neste ponto da história da PES em Portugal, as áreas de intervenção prioritária
estabelecidas são: a saúde mental, a educação sexual, SIDA, uso e abuso de substâncias
lícitas e ilícitas, saúde oral, alimentação, vacinação e segurança. Este destaque em relação
à abordagem da temática SIDA surge num contexto social de grande divulgação do avanço
da epidemia desde o primeiro caso diagnosticado em Portugal, em 1983. As descobertas
em relação à epidemiologia desta patologia tiveram uma marcada influência no
comportamento sexual da sociedade. O risco de infeção está omnipresente, e de certa
forma voltou a trazer à ES a vertente biomédica de outros tempos, acentuando o foco nas
Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST)17. Este risco de redução, novamente, da ES à
sua componente biológica foi contudo sendo diluído na legislação mais recente.
Durante todo este processo, é de salientar o envolvimento da Associação Portuguesa de
Planeamento Familiar (APF), uma ONG / Instituição de Solidariedade Social que, ao longo
dos anos tem apoiado a ES nas escolas com a produção de materiais educativos,
fornecimento e aconselhamento em documentação e com atividades de formação de
alunos, professores e pais.
Um novo passo na história da ES em Portugal surge em 1999, com a Lei n.º 120/99 de 11
de agosto que reforça as garantias do direito à saúde reprodutiva. No ponto 3 do artigo 2º
são definidos os conteúdos da ES (sexualidade humana, aparelho reprodutivo, fisiologia da
reprodução, SIDA e outras doenças sexualmente transmissíveis, métodos contracetivos,
planeamento familiar, relações interpessoais, partilha de responsabilidades e a igualdade
entre os géneros), o seu caracter interdisciplinar, a envolvência dos agentes educativos
numa abordagem adequada aos diferentes níveis etários, a necessidade de uma efetiva
colaboração com os profissionais de saúde, associações de estudantes e associações de
pais e encarregados de educação, e a indicação da inclusão de ações sobre educação
sexual e reprodutiva nos planos de formação de docentes13,19. É ainda neste contexto que a
ES passa a ser reivindicada pelo movimento estudantil do Ensino Secundário20.
A regulamentação da Lei n.º 120/99 surge em agosto de 2000, e em outubro do mesmo ano
é publicado o documento Educação Sexual em Meio Escolar – Linhas Orientadoras, da
responsabilidade dos Ministérios da Educação e da Saúde, da APF, e da RNEPS 13, onde se
assume um quadro legal e normativo que:
 legitima a existência da educação sexual como componente da educação,

incentiva o seu desenvolvimento, atribui ao Estado e ao Sistema Educativo
em geral, e às escolas em particular, responsabilidades e deveres a este
nível;
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 aponta, como está disposto na Lei 3/84 e é reforçado no Relatório

Interministerial para a Elaboração de um Plano de Ação em Educação
Sexual e Planeamento Familiar, para um conceito de Educação sexual que
não se restringe aos aspectos biológicos e médicos, uma vez que se lhe
associam as vertentes da formação pessoal e social das crianças e jovens;
 define algumas vias de inclusão da educação sexual no quotidiano escolar,

por via curricular e extra-curricular, apelando à articulação inter-institucional e
à rentabilização dos recursos de vários Ministérios.
 Define globalmente, nomeando-os, os conteúdos da educação sexual (Lei

120/99 de 11 de agosto).

Neste documento, enviado a todas as escolas, são fornecidas orientações no que diz
respeito à implementação da ES em contexto escolar, salientando-se a importância da
formação dos professores e da articulação com as famílias. É dado igualmente destaque
significativo à utilização da metodologia de educação por pares como uma mais-valia no
processo. O ano letivo 2000/2001 inicia com o Ministério da Educação a apontar a ES como
uma inovação educativa prioritária 20, não obstante, dado o cariz geral destas orientações, o
leque de opções das escolas para a implementação da ES foi vasto, desde a integração das
ações de ES nas áreas curriculares não disciplinares (Formação Cívica e Área de Projecto
cuja criação foi determinada, a par com o Estudo Acompanhado, pelo Decreto-Lei n.º 6/2001
de 18 de janeiro), às ações esporádicas e extracurriculares associadas à comemoração de
datas mundiais17,21,22.
Quatro anos mais tarde, no Plano Nacional de Saúde 2004-2010, o Ministério da Saúde
refere que no ano letivo 2002/03, dos 357 Centros de Saúde existentes em Portugal, 96%
fizeram atividades de Saúde Escolar, dando a conhecer que a mesma se desenvolveu em
4398 (89%) jardins de infância, 8265 (89%) escolas do ensino básico e secundário e 41
(36%) escolas profissionais.
O despacho n.º 19737/2005 (2.ªsérie) foi um passo determinante no assumir da, já há muito
prevista na lei, educação para a saúde / educação sexual. A criação do Grupo de Trabalho
em Educação Sexual (GTES) – de junho de 2005 a agosto de 2007 – veio agitar o meio
escolar, num momento em que o trabalho iniciado com a RNEPS estava a ser desenvolvido
sem os apoios financeiro e/ou ao nível de horário inicialmente atribuídos. As escolas que
trabalharam diretamente com a equipa coordenada pelo prof. Doutor Daniel Sampaio –
Professor Catedrático de Psiquiatria e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa e investigador, entre outros, dos problemas dos jovens e das suas
famílias na área da psiquiatria e adolescência – viram a ES ser revitalizada. Este impulso foi
igualmente sentido nas escolas que aceitaram o desafio do edital que pedia aos
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agrupamentos/escolas

interessados

em

ser

apoiados

na

concretização

dos

programas/projetos sobre EpS, a elaboração de um plano de trabalho nesta área. Este
plano devia incluir a indicação de um professor coordenador/responsável pela concretização
da EpS e uma proposta de concretização das temáticas da educação para a promoção da
saúde nos planos curriculares (disciplinares e não disciplinares), devidamente integrada no
projeto educativo de escola.
O GTES teve como objetivo principal o estudo dos parâmetros gerais dos programas de ES
em meio escolar, na perspetiva da promoção da saúde. No período em que realizou este
estudo, publicou três relatórios que foram sendo utilizados pelas escolas, após divulgação
através da Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC), como guias
de orientação no desenho e/ou reformulação de programas de ES. No Relatório Preliminar 23,
documento que data de 31 de outubro de 2005, a ES é definida como um processo pelo
qual se obtém informação e se formam atitudes e crenças acerca da sexualidade e do
comportamento sexual, devendo ser integrada numa nova dinâmica curricular de PES.
Durante um ano de trabalho, o GTES realizou diversas reuniões a nível regional e nacional
com os professores entretanto nomeados pelas escolas como Coordenadores da Educação
para a Saúde, e com os Presidentes dos Conselhos Executivos das escolas, com o intuito
de recolher opiniões, promover a partilha de experiências e esclarecer dúvidas inerentes ao
processo. Uma das questões analisadas foi a do reforço da interação pais-escola,
considerada no referido relatório como a grande aposta em intervenções na área da
proteção da saúde.
Em fevereiro de 2006 foi assinado um protocolo entre o Ministério da Educação e o
Ministério da Saúde, através do qual os respetivos ministros reafirmaram o compromisso de,
em parceria, implementar as linhas de orientação que guiam as Escolas Promotoras de
Saúde. Ainda em 2006, define-se a alimentação e atividade física, o consumo de
substâncias psico-activas, a sexualidade, as infeções sexualmente transmissíveis e a
violência em meio escolar como áreas prioritárias de PES24.
A 7 de setembro de 2007, o Relatório Final do GTES25 apresenta dados, com base em dois
estudos efetuados, que sugerem que em menos de dois anos, se verificou um aumento na
qualidade das infraestruturas conducentes à promoção da saúde, e na abordagem de
conteúdos da PES. Não se verifica no entanto uma melhoria na participação dos pais e/ou
encarregados de educação (pais/EE) que se mantém em 13%.
Mais tarde, o despacho n.º 2506/2007 26, permite mais dois passos importantes para a
implementação da ES - a possibilidade de atribuir ao professor coordenador um crédito de
três horas de redução da componente letiva e o reconhecimento das ações de formação do
mesmo no âmbito da PES como sendo efetuadas na área correspondente ao seu grupo de
recrutamento.
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Mais recentemente, em 8 de julho de 2008, entrou em vigor um despacho que determina
que ao longo do ensino básico, em Área de Projeto e em Formação Cívica, devem ser
desenvolvidas competências em diversos domínios da cidadania, entre eles, reforça-se a
educação para a saúde e sexualidade de acordo com as orientações do Despacho n.º 25
995/200527, de 28 de novembro e o Despacho n.º 2506/200726, de 23 de janeiro.
Mais tarde, em maio de 2009, as escolas portuguesas depararam-se com um contexto
sociopolítico novamente agitado. Por iniciativa dos partidos Socialista (à data no governo) e
Comunista, discute-se a proposta de distribuição de preservativos nas escolas aos alunos
do Ensino Secundário. O debate político rapidamente originou nova divisão na sociedade,
estando a proposta, entretanto reformulada no sentido de atribuir a responsabilidade dessa
distribuição aos serviços de saúde, ainda a ser alvo de estudo.
A 6 de agosto de 2009, a lei n.º 60 de 2009, regulamentada pela portaria n.º 196-A/2010
estabelece o regime de aplicação da ES em meio escolar, definindo carga horária e
conteúdos mínimos, num regime de obrigatoriedade, obedecendo a uma lógica de
transversalidade disciplinar, incluída, também, na área curricular não disciplinar. Estabelecese que a ES deve ser desenvolvida numa parceria entre a escola e a família, sublinhando a
necessidade de respeitar o
portuguesa

pluralismo

das conceções existentes

na sociedade

28,29

. O ano letivo de 2009/2010 foi, ainda, pautado por incertezas no que diz

respeito à concretização da ES. As escolas confrontaram-se com as indicações da Lei n.º
60/2009 acompanhadas pela indefinição resultante da falta de regulamentação. Aqueles
que, dentro das escolas, demonstraram alguma resistência escudaram-se no vazio
regulamentar para não avançar com medidas concretas de implementação da ES. Aqueles
que eram favoráveis à implementação da mesma e que, segundo alguns estudos 30,31,
representavam a maioria, fizeram a sua interpretação da Lei n.º 60 e optaram pela
implementação de medidas, muitas das vezes, ainda sem a estruturação necessária e
recorrendo essencialmente às áreas disciplinares não curriculares (Formação Cívica e Área
de projeto).
Num momento em que o panorama legislativo começa a tornar-se mais objetivo para a ES
em Portugal, esta ainda não se encontra implementada de uma forma estruturada e
sustentada na grande parte das escolas da região Norte. Este facto, associado à
constatação de que a maioria dos casos de infeção por VIH notificados nesta região
apontam para idades entre os 20 e os 35 anos (o que, atendendo ao período de latência do
vírus remete para uma idade precoce no momento da infeção) e atendendo aos dados
relativos ao início da atividade sexual sem recurso à utilização de métodos contracetivos por
parte de 67,2% dos jovens do 2º ciclo do ensino básico que, de acordo com os dados do
Relatório Preliminar do estudo Aventura Social e Saúde - Comportamento Sexual e
Conhecimentos, Crenças e Atitudes face ao VIH/Sida, 2006 afirmaram já ter tido relações
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sexuais, levou à criação de um grupo multidisciplinar por parte do Departamento de Saúde
Pública da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., em colaboração com a Direcção
Regional de Educação do Norte 32,33. Surge assim o Programa Regional de Educação sexual
em Saúde Escolar (PRESSE), implementado no ano letivo 2008/2009 na forma de um
projeto-piloto que foi sendo alargado até às oitenta e seis escolas que viram a sua
candidatura ser aceite para o ano letivo 2011/2012, e que se apresenta como uma “resposta
facilitadora” do processo de implementação da ES de um modo estruturado, sustentado e
apoiado no trabalho conjunto dos profissionais da educação e da saúde 32. A
operacionalização do PRESSE nas escolas que se candidataram à sua implementação fica
à responsabilidade de dois profissionais da saúde escolar (médicos e/ou enfermeiros), do
professor coordenador da educação para a saúde e, quando possível, de um psicólogo (a
exercer funções na saúde ou na educação), e contempla a formação dos profissionais
envolvidos (saúde escolar, professores e psicólogos), a disponibilização de recursos
pedagógicos, a promoção de iniciativas de complemento curricular e o apoio na
implementação de Gabinetes de Informação e Apoio ao aluno 32.
Na figura um apresenta-se uma síntese dos acontecimentos acima expostos e que foram
determinantes na evolução da ES, em contexto escolar, em Portugal.
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Figura 1 Quadro síntese da Educação sexual em Portugal – acontecimentos determinantes
na construção do atual contexto.
1971

1972

1977

1984

1986

1989

1993

1995

1996

• O Ministro da Educação, Veiga Simão, cria a Comissão para o Estudo da Educação e Sexualidade.

• Decreto-Lei n.º 482/72 de 28 de novembro que restabelece o regime de coeducação no ensino primário e institui-o no ciclo preparatório do ensino
secundário. A comissão criada em 1971, que deixa recomendações ao Ministério da Educação no sentido da não mutilação dos órgãos genitais nos
manuais escolares, participa, igualmente, na elaboração desta lei.

• A Direcção geral do Ensino Básico solicita aos professores de Ciências da Natureza propostas que incluam aspetos de educação sexual na rúbrica
"Reprodução" no 2º ano do Ensino Preparatório (atual 6º ano).

• Lei n.º 3/84 de 24 de março - o Estado garante "o direito à educação sexual como direito fundamental à educação".

• Lei n.° 46/86 de 14 de outubro - Lei de Bases do Sistema Educativo (inclui, em todos os ciclos do ensino básico, uma área de formação pessoal e
social que podde ter como componente, entre outras, a ES; refere o proporcionar de experiênccias que favoreçam a maturidade sócio-afectiva;
indica a articulação de serviços especializados dos centros comunitários de saúde com as estruturas escolares)

• Decreto Lei n.º 286/89 - cria a área escola e a disciplina de desenvolvimento pessoal.

• Institui o Programa de Promoção e Educação para a Saúde.

• Portugal adere à RNEPS (e mantém-se, até hoje, na plataforma Schools for Health in Europe).

• Despacho n.º 12045/2006 de 7 de junho de 2006 que aprova o Programa Nacional de Saúde Escolar.

1998

• Despacho Conjunto n.º 271/98 de 23 de março.
• Resolução do Conselho de Ministros nº 124/98 que aprova o relatório da comissão interministerial para a elaboração de um plano de ação integrado
em educação sexual e planeamento familiar.

1999

• Despacho n.º 15 587/99 (II série) de 11 de agosto cria, no âmbito do Ministério da Educação e na dependência da Secretaria de Estado da
Educação e da Inovação, a Comissão de Coordenação da Promoção e Educação para a Saúde.
• Lei n.º 120/99 de 11 de agosto que reforça as garantias do direito à saúde reprodutiva.

2000

• Publicação do documento "Educação sexual em Meio Escolar - Linhas Orientadoras" - Ministérios da Educação e da Saúde, APF e RNEPS.
• Despacho Conjunto n.º 734/2000 que define as competências específicas do CAN, a estrutura de orientação técnica da RNEPS.
• Decreto-Lei n.º 259/2000 que regulamenta a Lei 120/99 nomeadamente no que diz respeito a uma abordagem transversal e integrada da ES, à
formação de professores e ao envolvimento de alunos e encarregados de educação.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

• Despacho n.º 19737/2005, de 15 de junho, que determina a criação de um grupo de trabalho incumbido de proceder ao estudo e de propor os
parâmetros gerais dos programas de educação sexual em meio escolar, na perspetiva da promoção da saúde escolar.
• Despacho n.º 25995/2005, de 16 de dezembro, que aprova e reafirma os princípios orientadores das conclusões dos relatórios no que se refere ao
modelo de educação para a promoção da saúde.
• 31 de outubro- Relatório preliminar do GTES.

• Assinatura do protocolo entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde - os ministros reafirmam o compromisso de, em parceria,
implementar as linhas de orientação que guiam as Escolas Promotoras de Saúde.

• 7 de setembro - Relatório final do GTES.
• Despacho n.º 2506/2007, de 20 de fevereiro, que define algumas linhas de orientação para o professor coordenador da área temática da saúde.

• Despacho n.º 19308/2008, de 21 de julho, que determina, entre outros, que ao longo do ensino básico, em Área de Projeto e em Formação Cívica,
sejam desenvolvidas competências no domínio da educação para a saúde e sexualidade.

• Lei n.º 60/2009 de 6 de agosto, que estabelece o regime de aplicação da educação sexual em meio escolar.

• Despacho n.º 12045/2006 de 7 de junho de 2006 que aprova o Programa Nacional de Saúde Escolar.
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Em Vila Nova de Famalicão, um concelho do distrito de Braga, na região Norte de Portugal
Continental, a Escola Cooperativa de Vale S. Cosme (ECVSC), cuja população discente (em
regime diurno) é constituída atualmente por cerca de 1.600 alunos naturais da Freguesia de
Vale S. Cosme e freguesias limítrofes, e uma parte do concelho de Vila Nova de Famalicão,
não tem sido alheia a esta evolução, desde o início da sua atividade em setembro de 1987.
Com efeito, esta escola tem revelado preocupações na área da PES, articulando as suas
atividades com o centro de saúde da área e, embora não tenha aderido por contrato à
RNEPS, adotou uma postura face à PES que, ainda que pautada, maioritariamente, por
intervenções com pouca continuidade (exceto no que diz respeito aos projetos de Área
Escola e, mais tarde da disciplina de Área de Projeto, assim como aqueles que foram
desenvolvidos em metodologia de projeto com recurso à educação por pares no núcleo de
Promoção e Proteção da Saúde e no grupo de Jovens Promotores de Saúde), vai ao
encontro dos princípios deste projeto. O trabalho efetuado com alunos oriundos de
freguesias de meio rural e urbano adapta-se às características diversificadas das diferentes
turmas, acompanhando as recomendações legais, e contando com o apoio da direção
pedagógica, do departamento de psicologia e orientação, dos departamentos curriculares e
da associação de pais, tendo-se detetado, ao longo dos anos, um baixo nível de
escolaridade por parte dos encarregados de educação (EE) e alguns casos sociais graves
que esporadicamente se refletiram no comportamento sexual de alguns jovens.
Nesta escola, a cooperação com os profissionais de saúde do centro de saúde local sempre
foi uma realidade, havendo o hábito, desde o ano letivo 2000/2001 – ano da criação do
núcleo de Educação para uma Sexualidade Consciente e Saudável, posteriormente
substituído por outro, mais abrangente, de Promoção e Proteção da Saúde – de planificar as
atividades de PES numa reunião que envolve sempre a presença de uma enfermeira. Neste
contexto, os desenvolvimentos mais recentes na legislação, ao nível da parceria entre os
ministérios da educação e da saúde, apenas formalizaram uma relação que há muito se
impunha, ainda que de um modo, por vezes, informal e voluntário.
Em 2006, a ECVSC nomeou um professor responsável pela coordenação da EpS e
elaborou uma proposta de concretização das temáticas da PES nos planos curriculares,
ainda que, essencialmente não disciplinares, em concordância com o projeto educativo da
escola, tendo sido um dos 188 estabelecimentos de ensino que, a nível nacional,
apresentaram, nesse ano, um plano de trabalho no âmbito da PES.
No ano letivo 2009/2010 as turmas de quinto ano desta escola foram incluídas no PRESSE,
tendo este, em 2010/2011 sido alargado às turmas de sexto e sétimo anos e, no presente
ano letivo, às de oitavo e décimo anos. O PRESSE, um programa que tem como população
alvo alunos e professores do 1º ciclo do ensino básico até ao ensino secundário, não ignora
os restantes atores – pais, EE, pessoal não docente e restante comunidade – sublinhando o
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seu papel ativo no desenvolvimento do mesmo. A comunidade educativa é formada por
agentes formais e informais de educação, estando os efeitos negativos das possíveis
contradições entre a educação formal e a informal na base da consciência da necessidade
de articulação. Na PES, e particularmente na ES, é a combinação das mensagens
veiculadas por agentes formais e informais que determina a formação do indivíduo e as suas
escolhas futuras. A família, estando presente desde o nascimento, e acompanhando todo o
desenvolvimento, e a sexualidade, presente desde o nascimento e por toda a vida, não
podem ser dissociadas, tendo a primeira um papel determinante na construção da
identidade sexual do jovem.
A par do ambiente familiar, são igualmente agentes educativos informais dos nossos
adolescentes os seus pares, exercendo ainda importante influência a televisão e a internet,
meios de comunicação com forte poder de atração, e que são indicados no prefácio do
relatório do estudo HBSC34, 2010, da equipa do projeto Aventura Social e Saúde como uma
área merecedora de preocupação pela Alta Comissária da Saúde, podendo verificar-se no
referido documento que os adolescentes passam em frente aos ecrãs de televisão uma
média de uma a três horas por dia, e utilizam a internet, para pesquisa e comunicação,
também durante cerca de uma a três horas por dia. Tal como os jovens que participaram no
estudo em questão, os da ECVSC também estão sujeitos a influências que não deverão ser
desprezadas na implementação de um programa na área da PES, neste caso particular, a
televisão e a internet são meios disponíveis em casa, com possibilidade de serem alvo de
uma maior atenção por parte dos pais/EE.
Os EE são, segundo alguns autores, e de acordo com diversos estudos, fundamentais no
êxito da implementação de programas educativos, sendo o seu efeito positivo notório nos
diferentes níveis de ensino e comum a todos os grupos socias 35,36. O envolvimento das
famílias permite às escolas uma aproximação aos seus valores, evitando ruturas culturais
que são prejudiciais à aprendizagem35,36,37. Com efeito, a sintonia no modo de atuação
destes actores oferece ao jovem referenciais coerentes na construção do seu sistema de
valores, respeitando especificidades nacionais, regionais e locais 38,39. Júlio Machado Vaz12
salienta a importância da articulação e da intervenção ao nível da ES informal,
nomeadamente com pais, citando López Sanchez (1990) ao afirmar que se a educação
intencional (formal e não formal) está em contradição com o que se aprende
experiencialmente e por observação, o efeito educativo será com toda a probabilidade muito
escasso.
Em Portugal, a presença dos pais na escola fica, contudo, muitas das vezes, bastante
aquém do desejável, com professores a percecionar desinteresse por parte dos EE e
alguma responsabilização destes em relação à escola no respeitante à educação dos
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jovens35. O GTES, no seu Relatório Final25, refere também, como já se referiu, uma fraca
participação parental na vida da escola.
Na ECVSC, a associação de pais tem sido, ao longo dos anos, ainda que pontualmente, um
parceiro ativo na chamada de pais à escola para participação em atividades de promoção de
hábitos saudáveis, em sessões de esclarecimento sobre questões do desenvolvimento do
adolescente, bem como, através da co-organização de cursos “Pais a Pais”. O nível de
resposta aos apelos de participação em reuniões onde os temas principais são o
aproveitamento, o comportamento e atividades escolares situa-se acima dos 70% em todas
as turmas, sendo convicção da Coordenação da Educação para a Saúde desta escola que
um programa estruturado e sustentado de ES no âmbito da PES, poderá ser beneficiado por
este elevado índice de participação das famílias produzindo resultados positivos ao nível da
fomentação de uma maior aproximação escola-família também nas questões da Saúde.
Para tal, o aproveitar desta presença para divulgar informação sobre os programas de SE
será apenas um dos passos num processo que visa envolver os EE de um modo mais ativo.
Nos últimos três anos letivos, nas reuniões entre a direção pedagógica, os diretores de
turma (DT), a professora coordenadora da educação para a saúde e os representantes dos
encarregados de educação das diversas turmas, o tema “educação sexual” tem sido
levantado pelos últimos, pontualmente, tanto com o intuito de apoiar, como com o de
sublinhar algumas reservas / dúvidas. Os EE demonstram, aparentemente, concordar com a
implementação da ES em contexto escolar, mostrando-se interessados em todos os
momentos destinados à prestação de esclarecimentos sobre a temática. Nestas reuniões
parece ser notório que os diversos intervenientes consideram crucial que um programa de
ES responda efetivamente às necessidades dos jovens, seja feito a pensar nestes, mas
sempre em articulação com as famílias. Envolver os EE no programa, turma a turma, poderá
minimizar algumas reservas dos mesmos uma vez que, a experiência de sessões de
informação, sobre ES, no passado recente desta instituição apontam para uma tendência de
grande aprovação associada ao conhecimento dos objetivos e metodologias. Contudo, uma
vez que um programa de ES deve ser consistente e coerente, preferencialmente, em todos
os momentos formais ou informais da vivência do adolescente, este consentimento não é,
por si, suficiente, se não for acompanhado de efetivo envolvimento parental. Envolver os EE
no programa desde a sua conceção pode, também, reforçar o efeito deste ao promover o
seu reforço no ambiente familiar.
Para que a escola envolva os EE na ES, deve conhecer, primeiramente, as perceções que
os mesmos têm sobre a aplicação desta medida de promoção de saúde em contexto
escolar, e apesar de, aparentemente, estes serem favoráveis à mesma, assim como os EE
que foram alvo de outros estudos40,41 (nacionais e internacionais), subsistem, ainda,
algumas dúvidas:
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- há uma comunicação efetiva entre os representantes e os restantes EE? O apoio que
estes dão à implementação de um programa de ES será reflexo da posição dos restantes
pais/EE, ou este grupo, diferente dos outros desde logo pela disponibilidade manifestada em
assumir a representação dos restantes nas reuniões com a direção, está também mais
motivado para a implementação de programas transversais e que envolvem a comunidade
educativa?
- as decisões de transparência e diálogo no processo têm continuidade para além das
reuniões gerais, ao nível das reuniões de turma?
- os EE procuram dialogar sobre a implementação da ES com os DT? Mais, estes criam
momentos de abertura nas suas reuniões para que os EE considerem oportuna esta
abordagem?
Neste contexto, é pertinente a realização de um estudo com vista a aferir opiniões e
perspetivas dos EE. A população em estudo – encarregados de educação dos alunos da
ECVSC – é, no ano letivo 2010/2011, constituída por 1600 indivíduos. A realização de um
inquérito exaustivo tornaria o processo demasiado dispendioso e moroso, pelo que, após
pedido de autorização formalmente aprovado pelo presidente da direção pedagógica –
anexo um – se efetuou a seleção de uma amostra de forma aleatória para a probabilidade
de seleção, de cada elemento, ser exatamente a mesma. Foi efetuada uma seleção
aleatória simples, com base no número de matrícula dos educandos, com recurso à função
aleatório no Excel. Uma amostra representativa da população em estudo corresponde a
uma seleção de 312 EE (para um intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de
5%), cálculo efetuado com recurso ao software raosoft42. Foram selecionados 460 EE, para
diminuir o risco de um viés de não-resposta. O questionário – anexo dois -, aprovado pela
comissão de ética do hospital de S. João, foi entregue aos EE durante uma reunião com o
respetivo DT, tendo esta entrega sido efetuada após um briefing onde foram explanados os
objetivos académicos e profissionais do estudo (elaboração de tese de dissertação e
articulação entre a família e a escola na implementação da ES), os benefícios previstos, e
sublinhada a liberdade de recusa na participação – anexo três. Foi pedido a todos os EE a
assinatura de uma declaração de consentimento – anexo quatro – cujo documento modelo
consta do anexo três. A recolha de informação foi efectuada com base em vinte e três
questões (abertas, fechadas de escolha múltipla e fechadas com recurso a escala tipo
Likert) abordando os seguintes tópicos: legislação sobre educação sexual, comunicação
com o educando, meios de informação na área da sexualidade, programa de educação
sexual, comunicação com o DT, e conteúdos a abordar num programa de ES. A escolha do
questionário auto-aplicado como método de recolha de dados deve-se ao facto de este
permitir obter uma grande variedade de informações, sem causar transtornos de maior aos
inquiridos e com garantia de anonimato.
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Na análise estatística dos 339 questionários devolvidos foi utilizado o programa «Statistical
Package for Social Sciences – SPSS – Windows» (versão 19). Foi efetuada a análise
univariada, para um estudo descritivo de todas as variáveis, complementada pela análise
bivariada para determinar a possibilidade de existirem relações entre as variáveis.
O estudo apresenta-se na forma de dois artigos científicos, um com uma visão global dos
resultados e conclusões (Cap. 1) e outro dedicado à análise dos motivos pelos quais os EE
são a favor ou contra a ES em contexto escolar, a sua perceção de educação sexual e de
sexualidade, e os temas cuja abordagem junto dos educandos é percecionada como
complicada. (Cap. 2).
Espera-se que os resultados possam, ao permitir um maior conhecimento das perceções
dos EE, reduzir possíveis receios dos professores, em relação a alguma resistência e
oposição por parte dos pais, referidos em estudos43 e percecionados em diálogos informais
no dia-a-dia escolar.
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CAPÍTULO 1
A educação sexual em contexto escolar: um estudo sobre as perspetivas dos encarregados
de educação numa escola da região Norte (Portugal)

RESUMO
Objetivo: Aferir opiniões e perspetivas de encarregados de educação, da escola Cooperativa
de Vale S. Cosme, em Vila Nova de Famalicão, Portugal, sobre a educação sexual em
contexto escolar.
Métodos: A recolha de dados foi efetuada através de um questionário auto-aplicado. A
amostragem foi aleatória, tendo participado 339 encarregados de educação, de alunos do
quinto ao décimo segundo ano de escolaridade da Escola Cooperativa de Vale S. Cosme,
que responderam a questões sobre os seguintes tópicos: legislação, comunicação com o
educando e com o diretor de turma, programa de educação sexual, meios de informação na
área da sexualidade e conteúdos a abordar num programa de educação sexual.
Resultados: A grande maioria dos encarregados de educação (90,9%) apoia a Educação
sexual em contexto escolar, sendo bastante razoável o seu conhecimento da existência de
legislação específica (72,9%) e da obrigatoriedade da mesma (57,5%), não demonstrando
uma clara objeção à abordagem de nenhum tema em concreto, e remetendo para os 2º e 3º
ciclos o início da abordagem da maioria dos temas. No que respeita ao assunto “sexo e
relacionamentos”, mais de 80% dos inquiridos afirmam sentir-se razoavelmente informados
ou muito informados e mais de 60% sentem-se confortáveis ou muito confortáveis na
abordagem do mesmo. A maioria dos inquiridos afirma já ter dialogado com os seus
educandos, salientando-se os temas “reprodução humana” (75,5%) e “SIDA e/ou outras
infeções sexualmente transmissíveis” (77,3%) mas não ter debatido questões relacionadas
com a educação sexual com os respetivos diretores de turma. Quanto aos meios mais
procurados pelos seus educandos, 84,4% concordam ou concordam totalmente que a
família é uma fonte de informação sobre sexualidade, 70,2% pensa o mesmo em relação ao
professores e 66,1% relativamente ao centro de saúde. É o centro de saúde que recebe
64,9% dos votos de muita confiança por parte dos EE, sendo que 63,4% confiam muito na
família e 47,2% nos professores.
Conclusões: Na sua maioria, os encarregados de educação desta escola do Norte de
Portugal continental são a favor da educação sexual em contexto escolar, não fazem
objeções à abordagem de temas em particular, demonstram conhecer as linhas gerais do
disposto na lei relativamente à ES na escola e dialogam com os seus educandos.
Recomenda-se o desenvolvimento de estratégias no sentido de promover o diálogo destes
com os diretores de turma.
Palavras-chave:

Educação

sexual;

perspetivas

parentais;

meios

de

informação;

comunicação; legislação.
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INTRODUÇÃO
A Promoção da Saúde deve ser entendida como o processo que visa aumentar a
capacidade dos indivíduos e das comunidades para controlarem a sua saúde, no sentido de
a melhorar, tal como referencia, a Carta de Ottawa (1986), documento orientador ratificado
por Portugal1,2. A educação sexual (ES) é parte integrante da Promoção da Saúde e esta, a
par da educação para os valores e da promoção da participação cívica dos alunos, é um dos
desafios transversais da escola3.
A ES é, no atual contexto português, definida como um processo pelo qual se obtém
informação e se formam atitudes e crenças acerca da sexualidade e do comportamento
sexual, devendo ser integrada numa nova Dinâmica curricular de Promoção e Educação
para a Saúde4. Apresenta-se assim como uma medida abrangente, remetendo para uma
abordagem global da educação para a saúde em detrimento da abordagem setorial utilizada
até aos anos noventa5, acompanhando, por um lado, a passagem de uma conceção
curricular onde o professor era fundamentalmente transmissor, para uma dinâmica de
integração onde o professor é um mediador, um facilitador da integração de saberes num
projeto global de formação6. Simultaneamente, foi descartado o modelo de educação para a
saúde centrado na patogenicidade e adotada uma abordagem salutogénica. Já não se
sublinha tanto o que se perde com más práticas, mas o que se ganha na adoção de estilos
de vida saudáveis3.
Com a Carta de Ottawa2 começa a ganhar forma a noção de que a saúde é criada e vivida
pelas populações em todos os contextos da vida quotidiana: nos locais onde se aprende, se
trabalha, se brinca e se ama.
Parte integrante da Promoção da Saúde, a educação sexual tem um efeito positivo na
consciencialização e desenvolvimento de competências para tomada de decisões
conducentes a comportamentos mais saudáveis. Com efeito,

diversos estudos5,7

encontraram evidências das potencialidades da aplicação de programas de educação
sexual nas escolas na redução de comportamentos de risco e até mesmo, em alguns casos,
na redução do número de parceiros sexuais e no protelar do início da atividade sexual.
As políticas e os modelos adotados pelos diversos países na implementação desta medida
de

promoção de saúde

são

diversificados, verificando-se contudo

similaridades,

nomeadamente ao nível do debate originado entre setores que defendem a implementação
da ES como medida de Saúde Pública, e aqueles que, muitas vezes movidos por
argumentos de cariz moral/religioso consideram a ES nas escolas um incentivo à
precocidade

das

práticas

sexuais,

defendendo

que

esta

deve

ser

apenas

da
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responsabilidade do núcleo familiar dos jovens. Em Portugal, esta oposição é levada até à
população geral por um grupo minoritário de pais / encarregados de educação (EE) com
alguma visibilidade nos meios de comunicação social8. A família, contudo, nunca foi
colocada à margem do processo – com a Lei n.º3/849, o Estado garante o direito à educação
sexual, como componente do direito fundamental à Educação”, e não esquecia o papel
fundamental dos pais, podendo-se encontrar, no seu artigo 2º, referências à necessidade de
criar condições adequadas de apoio aos pais no que diz respeito à educação sexual dos
seus filhos5,9. Com efeito, sabe-se que estes programas podem ser positivamente
reforçados pela participação da família, de resto, tal como todos os projetos escolares onde
se deve enfatizar sempre a articulação família-escola nas diversas etapas da sua
implementação7. Sendo a ES um tema sensível para alguns pais/EE 8, e tendo em
consideração o enquadramento legal, em Portugal, no respeitante à aplicação de um
programa de ES em contexto escolar, destinado aos alunos de todos os níveis de ensino, e
partindo do pressuposto que este programa será tanto mais eficiente quanto mais sólidas
forem as suas bases de elaboração com base numa parceria escola-família – sendo no seio
desta que o indivíduo encontra os primeiros laços afetivos e dá os primeiros passos na
aquisição da identidade pessoal e do papel de género 10 - o presente estudo visa identificar a
posição e expectativas dos EE dos alunos da Escola Cooperativa de Vale S. Cosme, em
Vila Nova de Famalicão, quanto à implementação do referido programa. Pretende
igualmente avaliar o conhecimento dos Encarregados de Educação relativamente ao
disposto na lei e as suas expectativas quanto à distribuição dos conteúdos, por ano de
escolaridade, num programa de educação sexual, bem como a existência de comunicação
sobre este tema entre EE/DT e EE/educando.
A ES tem sido assumida, em Portugal, como componente legítima do sistema educativo
num processo lento, recente, e marcado por momentos de intenso debate público que estão
na origem de uma certa expectativa, curiosidade e interesse no seio familiar que não têm
que significar, necessariamente, receio ou oposição 11.

MÉTODOS
Foi efetuada uma seleção aleatória de EE de alunos matriculados na Escola Cooperativa de
Vale S. Cosme (ECVSC) no ano letivo de 2010/2011. Durante o período de janeiro a março
de 2011 foram contactados 460 EE, tendo a entrega dos questionários sido efetuada com
um briefing acerca dos objetivos e métodos do estudo, dos benefícios previstos (ao nível da
articulação entre a família e a escola na aplicação de um programa de desenvolvimento
pessoal, como se pretende que o programa de educação sexual seja), bem como do facto
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de a sua participação se resumir ao preenchimento de um inquérito. Além disso, foi afirmado
aos inquiridos o direito de recusar a participação no estudo, sem que isso acarretasse
qualquer prejuízo para os respetivos educandos. Foram devolvidos preenchidos,
respeitando o anonimato dos inquiridos, 339 questionários, tendo a taxa de resposta sido de
73,7%.

RESULTADOS
Características demográficas dos inquiridos / caracterização da amostra
Os EE inquiridos pertencem maioritariamente ao sexo feminino (71,1%) e têm idades
compreendidas entre os 18 e os 69 anos (média de idades de 43,63). São, na sua maioria,
católicos (96,5%), casados (85,5%) e sem formação superior (91,8%), (tabela 1). São EE de
alunos que frequentam a ECVSC, e que apresentam idades compreendidas entre os 10 e os
18 anos (média de idades de 13,94), de ambos os sexos (50,7% do sexo masculino e 49,0%
do sexo feminino) a frequentar o 2º ciclo (39,2%), 3º ciclo (41,6%) e o ensino secundário
(18,9%) – (tabela 2) –, sendo em 96,5% dos casos os progenitores destes alunos.
Posição dos encarregados de educação perante a educação sexual em contexto escolar.
A grande maioria dos EE inquiridos (90,9%) afirma considerar que a educação sexual em
contexto escolar é uma medida positiva. Dos restantes inquiridos, 20 (5,9%) optaram por
não responder à questão e 11 (3,2%) não consideram que esta seja uma medida positiva.
Embora nenhum encarregado de educação com formação superior se tenha manifestado
contra a educação sexual em contexto escolar, não existe evidência estatística para afirmar
que a aprovação ou não por parte dos inquiridos difere pelo facto de estes possuírem ou
não habilitação superior (p= 0,264). De igual modo, o sexo do educando (p=0,403), o sexo
do encarregado de educação (p=0,907), ou o facto de ambos pertencerem ou não ao
mesmo sexo (p=0,452) também não é determinante para a tomada de posição dos
inquiridos em relação a esta questão (tabela 3).
A responsabilidade do programa de educação sexual não é, como podemos verificar (gráfico
1), de acordo com 67,0% dos EE, apenas da escola e 83,7% concordam / concordam
totalmente com a visita ocasional de enfermeiros e/ou médicos às turmas. A maioria dos
inquiridos (75,6%) concorda / concorda totalmente que o programa deve ser apresentado
aos EE e, embora 42,5% não remetam a ES apenas para as aulas de Ciências Naturais ou
Biologia, e 51,0% também não o façam em relação à figura o professor diretor de turma, a
atribuição deste papel aos restantes professores da turma, integrando as várias disciplinas,
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divide as opiniões (26,3% discordam, 23,6% estão de acordo e 26,5% não assumem
nenhuma das posições).
A inclusão do programa de ES num outro, global, de educação para a saúde recebe a
aprovação de 87,4% dos EE (37,5% concordam e 49,9% concordam totalmente).
Grau de conhecimento dos encarregados de educação relativamente ao enquadramento
legal da educação sexual em contexto escolar.
São mais os EE que têm conhecimento da existência de legislação que autoriza atividades
de educação sexual (72,9%) do que aqueles que têm conhecimento da obrigatoriedade da
mesma (57,5%). No que diz respeito à aplicação do programa de Educação sexual, 77,3%
dos EE reconhecem que o diretor de turma não é o único responsável, mas as certezas
diminuem para 57,2% em relação ao facto de esta responsabilidade não caber
principalmente os profissionais de saúde. A maioria dos EE (64,6%) tem conhecimento de
que a legislação atual contempla a criação de um gabinete de informação e apoio no âmbito
da educação para a saúde e educação sexual (gráfico 2).
Expectativas dos encarregados de educação quanto à distribuição dos conteúdos, por ano
de escolaridade, num programa de educação sexual.
Para cada um dos 26 temas colocados à consideração dos EE foi considerado, para efeito
de registo (tabela 4), o menor ciclo de ensino por eles escolhido para cada tema, permitindo
assim observar qual o momento considerado pelos inquiridos como o mais adequado para
abordar pela primeira vez cada assunto.
Não se verifica uma clara objeção à abordagem de nenhum dos temas propostos,
destacando-se contudo, ligeiramente, a rejeição do tema “pornografia”, com 15,3% dos
inquiridos a manifestar-se contra.
Ao nível o 1º ciclo, destaca-se o tema “imagem corporal” com a aprovação de quase metade
dos inquiridos (44,0%). Salienta-se o interesse da maioria dos encarregados de educação
em ver os temas menstruação (62,5%) e puberdade (53,7%) abordados ao nível do 2º ciclo.
Os temas “linguagem técnica dos órgãos genitais” e “IST’s/SIDA” são também selecionados
por 41,6% dos EE como temas a iniciar a sua abordagem neste ciclo de ensino. Não se
verifica nenhum tema que seja maioritariamente escolhido pelos EE para começar a ser
trabalhado junto dos alunos apenas no 3º ciclo, no entanto, à exceção dos temas já
referidos, e do facto de mais de metade dos inquiridos considerar que o início da abordagem
dos temas “segurança pessoal” e “reprodução e nascimento” deve ser efetuada até ao 2º
ciclo, verifica-se uma ligeira tendência para colocar os restantes temas a partir do 3º ciclo.

23

Existência de comunicação, no âmbito da educação sexual, entre os encarregados de
educação, diretores de turma e educandos.
Quando questionados sobre o seu nível de conhecimentos no âmbito do tema “sexo e
relacionamentos” verifica-se que mais 80% dos EE inquiridos se sente informado (67,6%
sente-se razoavelmente informado e 15,6% afirma estar muito informado), a maioria destes
EE também afirma sentir-se confortável (42,5%) ou muito confortável (20,1%) ao falar sobre
sexo e relacionamentos (gráfico 3), parecendo ser mais as mães e outras EE a sentirem-se
confortáveis/muito confortáveis do que os pais e restantes EE do sexo masculino (p=0,002)
(tabela 6), com efeito, excetuando o tema “tomada de decisão de se tornar sexualmente
ativo” sobre o qual 66,4% dos EE afirmam nunca ter conversado com o seu educando, para
os restantes temas, a maioria dos inquiridos afirma já ter dialogado com os seus educandos,
salientando-se os temas “reprodução humana” (75,5%) e “SIDA e/ou outras infeções
sexualmente transmissíveis” (77,3%) (gráfico 4).
A comunicação dos EE com os seus educandos (tabela 5) é condicionada, em alguns
temas, pelo sexo do EE, o sexo do educando e o facto de possuir ou não formação ao nível
do ensino superior. Não há evidência estatística que leve a afirmar que ser ou não do
mesmo sexo do seu educando interfere na comunicação a este nível. Assim, verifica-se que
os EE do sexo feminino comunicam mais com os seus educandos do que os EE do sexo
masculino, exceto para os temas “SIDA e/ou outras doenças sexualmente transmissíveis” e
“onde obter preservativos”, onde o sexo do EE não condiciona a abordagem. Os EE de
educandos do sexo masculino conversam mais com estes sobre “as vantagens, para os
jovens, de evitarem relações sexuais” (p=0,034). O ciclo de ensino que o educando
frequenta condiciona a comunicação do encarregado de educação com este, sendo que,
excetuando o tema “reprodução humana” (p=0,078), há mais diálogo sobre os restantes
temas com jovens que frequentam o ensino secundário (p=0,000 para os restantes temas).
Verifica-se ainda que são os EE que não possuem formação superior que comunicam mais
com os seus educandos sobre “SIDA e/ou outras doenças sexualmente transmissíveis”
(p=0,026).
O cenário inverte-se, ao nível do diálogo, quando os interlocutores passam a ser os DT,
neste caso, a maioria dos EE afirma não ter debatido questões relacionadas com a ES. Os
valores mais elevados para esta abordagem situam-se entre os 23% e os 27% e referem-se
aos tópicos mais generalistas relacionados com os programas de educação para saúde e de
educação sexual na escola e na turma, sendo mais abordados pelos EE de alunos do 3º e
do 2º ciclos do que do ensino secundário. Não há evidências estatísticas que relacionem a
comunicação com o DT às restantes características demográficas. Os EE que afirmam ter
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debatido com o DT os temas de saúde e educação sexual que gostavam ou não de ver
abordados nas aulas, ou que partilharam dúvidas colocadas pelo educando nesta área
estão em clara minoria (abaixo de 13%) (gráfico 5).
Perspetivas dos encarregados de educação relativamente aos meios de informação ao
alcance dos seus educandos.
A maioria dos EE considera que os seus educandos procuram informação sobre
sexualidade junto da família (47,5% concordam que a família é um meio procurado pelos
jovens na busca de informação sobre sexualidade, e 36,9% concordam totalmente). A
família é também o meio que a maioria dos pais assinalou como sendo de muita confiança
(63,4%). Para além da família, uma grande parte dos inquiridos considera que os
professores também são procurados pelos seus educandos no sentido de obter informação
sobre o tema em questão (50,7% concordam e 19,5% estão totalmente de acordo). A
confiança depositada pelos EE nos professores é muita para 47,2% dos inquiridos e alguma
para 42,8%. O Centro de Saúde é, para 66,1% dos EE (29,5% concordam e 36,6%
concordam totalmente) uma fonte de procura de informação sobre sexualidade e é aquela
em que mais inquiridos (64,9%) depositam muita confiança (gráficos 6 e 7).
Mais de 70% dos EE depositam pouca ou nenhuma confiança nos jogos de vídeo e na
internet como meios de informação na área da sexualidade e mais de 50% consideram o
mesmo em relação aos filmes, às séries de televisão, às revistas e às imagens e
mensagens veiculadas na publicidade. A maioria dos EE é de opinião que os jogos de vídeo
e os funcionários da escola não são procurados como fonte de informação na área da
sexualidade e 49,2% é da mesma opinião em relação à internet (gráficos 6 e 7).

DISCUSSÃO
Os resultados deste estudo mostram que 90,9% dos EE inquiridos concordam com a
implementação da ES em contexto escolar. O regime atual de aplicação da educação sexual
em meio escolar está regulamentado desde 2009 12 e o conhecimento, por parte dos
inquiridos, sobre o disposto na lei, é bastante satisfatório, uma vez que, para cada item
questionado, a maioria dos EE assinalou a resposta correta. Contudo, há fatores que
comprometem a generalização deste facto uma vez que não é possível, através do
questionário, averiguar se o conhecimento era prévio à entrega do mesmo ou se é resultado
de uma pesquisa de informação por parte do EE quando colocado perante o desafio de se
pronunciar em relação ao disposto na lei numa questão sensível do desenvolvimento dos
seus educandos. Registe-se que a informação prestada pelos directores de turma no início
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de cada ano letivo e a discussão pública levada a efeito sobre o tema nos últimos anos
podem igualmente estar na origem destes resultados. Esta informação por parte dos DT
parece ser do agrado da maioria dos EE uma vez que os resultados indicam que 75,6%
concordam / concordam totalmente que este lhes deve ser apresentado. Estes EE também
reconhecem que a escola não é a única responsável pelo programa de ES (67,0%
discordaram / discordaram totalmente da afirmação “um programa de educação sexual na
escola é apenas da responsabilidade da escola”), contudo, a maioria não debate questões
do âmbito da educação sexual com o DT do seu educando. A taxa de participação dos EE
nas reuniões com o DT (no mínimo 4 por ano letivo) é, na ECVSC, superior a 70%, o que
permite excluir uma possível associação entre esta escassez de diálogo e um afastamento
dos inquiridos em relação à escola. No entanto, a ordem de trabalhos é, habitualmente,
extensa nestas reuniões e a abordagem de assuntos relacionados com a saúde tem sido,
nos últimos anos, pontual e informativa. Atendendo a que os EE devem ser informados de
todas as atividades curriculares e não curriculares no âmbito da Educação sexual, mas
devem também ter um papel ativo na concretização da mesma12,13, recomenda-se a
implementação de estratégias que possam promover um maior dinamismo na interação
entre EE e DT no sentido de se estabelecer uma efetiva parceria. Outros estudos apontam
igualmente para o facto de os pais deverem ser encorajados a discutir estes temas com os
professores14.
De acordo com os resultados do questionário, 63,4% dos EE inquiridos referem sentir muita
confiança na informação transmitida pela família e 84,4% acreditam que esta é uma fonte de
informação, na área da sexualidade, procurada pelos adolescentes. Este facto é
concordante com o resultado de um estudo levado a efeito em 2006/2007, nos EUA (estado
do Minesota), e no qual se verificou que a maioria dos pais deseja que a informação
recebida pelos jovens provenha, primeiramente, dos próprios pais 15. A maioria dos EE dos
alunos da ECVSC, para além da confiança depositada na informação transmitida pela
família, também confia muito no centro de saúde (64,9%), o que é corroborado pela elevada
percentagem de EE que concordam / concordam totalmente com a visita de enfermeiros
e/ou médicos às turmas. Depositam muita confiança na informação transmitida pelos
professores 47,2% dos inquiridos. Os amigos, que surgem neste estudo apenas como a
quinta opção mais percecionada pelos EE como fonte utilizada pelos seus educandos, são
referidos por diversos autores como sendo a fonte de informação mais utilizada pelos jovens
em geral10,16,17. As crenças destes EE face a uma suposta procura de informação por parte
dos seus educandos junto da família são opostas aos resultados do estudo HBSC – Health
Behaviour in School-aged Children – onde se pode verificar que 62% dos jovens inquiridos
na região norte do país referiram, em 2006, estar “pouco à vontade” para falar de ES com os
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seus pais16. Uma vez que os alunos da escola em estudo não serão muito diferentes dos
restantes adolescentes da região norte, estes factos podem sugerir algum desconhecimento
da parte dos adultos e/ou indicar uma tendência, por parte destes encarregados de
educação, para projetar nos seus educandos os comportamentos por si idealizados ao
responder ao tópico “fontes onde o seu educando procura informação sobre sexualidade”.
O facto de a maioria dos EE inquiridos se sentirem confortáveis e seguros na abordagem de
tópicos no âmbito da ES será uma mais-valia ao nível da promoção de competências que
facilitem a tomada de decisões saudáveis. Os pais têm oportunidade e capacidade para
influenciar, de um modo mais precoce, as decisões dos filhos ao nível do comportamento
sexual5,18,19,20,21,22, sendo mais provável que estes diálogos promovam um desenvolvimento
sexual saudável quando o adulto manifesta abertura e conhecimentos, demonstrando
simultaneamente sentir-se confortável nessa abordagem 23. Acresce, como fator positivo, o
facto de a maioria dos EE afirmar já ter efetivamente conversado com o seu educando sobre
diversos temas, no âmbito da educação sexual, o que será indicador do seu interesse em
participar ativamente no processo de educação sexual dos adolescentes. Este estudo não
permitiu, contudo, averiguar se os EE se estavam a referir a acontecimentos pontuais no
relacionamento com os seus educandos ou se, pelo contrário, esta comunicação se traduz
em diálogos frequentes, transformando-se assim, idealmente, num meio privilegiado de
reforçar a mensagem a transmitir aos jovens, e podendo simultaneamente criar ambientes
facilitadores e até mesmo promotores do esclarecimento de possíveis dúvidas 24.
Os resultados deste estudo sugerem uma aparente tendência para haver mais diálogo ou,
como já foi referido, talvez apenas um maior número de intervenções pontuais, junto dos
educandos mais velhos. Não há, contudo, dados que permitam concluir se este facto
resulta, por exemplo, de os adultos considerarem mais oportuno conversar com os jovens
num patamar mais avançado da adolescência, de se verificar um crescente de abertura e
interesse por parte dos jovens ao longo do seu desenvolvimento físico e intelectual, o que
seria um promotor do diálogo com o EE, ou apenas de, com o passar do tempo,
aumentarem naturalmente as probabilidades desta interação ocorrer.
Os temas abordados por um maior ou menor número de EE, assim como o ciclo de ensino
que estes consideram adequado para o início, em contexto escolar, de uma intervenção
planeada ao nível dos diversos tópicos sugeridos no questionário podem ajudar a
complementar a caracterização da posição da população em estudo em relação à ES. A
reprodução humana e o VIH/SIDA são os temas que surgem em destaque, com mais de três
quartos dos EE a referirem já ter conversado com os seus educandos. Curiosamente, um
menor número de inquiridos afirma dialogar sobre meios de proteção, e apenas 53,4%
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referem o diálogo sobre “onde obter preservativos”. Um resultado semelhante foi encontrado
num estudo desenvolvido nos EUA (estado da Califórnia), tendo sido avançada a hipótese
de os pais se concentrarem mais nos efeitos negativos do sexo (71% tinham já discutido
IST’s) e não valorizarem tanto junto dos seus educandos as consequências positivas da
utilização do preservativo quando se é sexualmente ativo (apenas cerca de metade dos
inquiridos tinham abordado o assunto)23. Para avançar a mesma hipótese no contexto do
presente estudo é necessário ter em consideração a realidade portuguesa. A idade destes
EE (82% entre os 35 e os 49 anos) aponta para uma maioria nascida entre 1961 e 1975,
tendo cerca de metade (54,3%) nascido na década de sessenta do século XX, tal como os
jovens universitários que foram objeto de um outro estudo levado a efeito na década de
oitenta, em Portugal, por Machado Vaz, e onde são referidas influências dos pais destes
jovens, nas suas atitudes em relação à sexualidade, com um cariz negativo e associadas
por vezes a sentimentos de culpa25. Embora estes jovens universitários sejam diferentes dos
EE inquiridos, no que diz respeito ao percurso escolar, podemos igualmente remeter o seu
crescimento e formação de identidade para uma fase da história de Portugal marcada pela
transição entre uma educação sexual pautada pelo silêncio (antes da queda do regime
ditatorial em 1974), passando pela consagração em 1984, do direito à educação sexual
como direito fundamental à educação 9 num lento processo que, durante décadas, levou a
ES, a acompanhar a transformação verificada na EpS, de um modelo centrado na
patogénese para o atual, com foco na salutogénese3. Por outro lado, em Portugal, o primeiro
caso clínico de infeção pelo VIH foi diagnosticado em 1983, tendo o avanço da epidemia
sido amplamente divulgado pelos meios de comunicação social ao longo dos anos. Em
2006, um estudo desenvolvido para a Coordenação Nacional para a Infeção VIH/SIDA
revelou que 85,1% dos inquiridos (portugueses de ambos os sexos com mais de 18 anos)
se mostravam muitíssimo/muito preocupados com este problema 27 e, de acordo com os
resultados obtidos, também o estão os EE dos alunos da ECVSC.

CONCLUSÕES
O presente questionário revela-nos que a maioria dos encarregados de educação dos
alunos da ECVSC, em VNF, Portugal, é a favor da implementação da educação sexual em
contexto escolar, apresentando algum conhecimento em relação à legislação que
regulamenta esta medida de educação para a saúde. Não são objetores da abordagem de
nenhum tema, no âmbito da educação sexual, em particular, aparentando estar mais
preocupados em enfatizar a questão do VIH/SIDA, tema já abordado com os seus
educandos pela maioria dos EE. Concordam com apresentação do programa de educação
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sexual aos EE e reconhecem que a escola não é a única responsável pelo mesmo,
mostrando confiança na família, no centro de saúde e nos professores, contudo, a maioria
não aborda o DT para discutir questões relacionadas com a construção e implementação do
programa de ES na escola e/ou na turma frequentada pelo seu educando. Recomenda-se o
desenvolvimento de estratégias que visem a promoção de uma efetiva parceria entre EE e
DT.
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GRÁFICOS E TABELAS

Gráfico 1 Opinião dos EE sobre o modo como deve ser implementado um programa de
educação sexual

%
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20,0
10,0
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A

B
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F

G

H

Discordo Totalmente

10,6

23,0

0,9

0,6

6,2

11,2

7,7

0,9

Discordo

25,1

44,0

3,8

2,9

26,3

39,8

34,8

1,5

Não concordo nem discordo

11,5

16,5

6,2

14,7

26,5

30,1

29,8

5,6

Concordo

32,7

8,0

44,2

44,0

23,6

9,1

16,2

37,5

Concordo totalmente

15,0

2,7

39,5

31,6

10,9

3,5

5,6

49,9

Não Responde

5,0

5,9

5,3

6,2

6,5

6,2

5,9

4,7

Legenda A= deve ser igual para todas as turmas; B= é apenas da responsabilidade da
escola; C= deve contar com a visita de enfermeiros e/ou médicos às turmas; D= deve ser
apresentado aos encarregados de educação; E= deve ser feito por diversos professores da
turma, nas várias disciplinas; F= deve ser feito apenas pelo diretor de turma; G= deve ser
feito apenas nas aulas de ciências naturais / biologia; H= deve ser parte de um programa
global de educação para a saúde

Gráfico 2 Opinião dos EE em relação a tópicos da legislação sobre educação sexual em
vigor à data da aplicação do questionário.
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57,5

72,9

36,6

15,0

64,6

Não

35,7

19,8

57,2

77,3

22,7

NR

6,8

7,4

6,2

7,7

12,7

Legenda A= É obrigatório, por lei, integrar ações de educação sexual no projeto educativo
das escolas; B= Existe legislação que autoriza as atividades de educação sexual nas
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escolas; C= Cabe principalmente aos profissionais da saúde realizarem ações de educação
sexual D= De acordo com a legislação, o diretor de turma é o único responsável pela
aplicação do programa de educação sexual; E= A atual legislação contempla a criação de
um gabinete de apoio ao aluno na área da educação para a saúde / educação sexual.

Gráfico 3 Perceção dos EE relativamente ao seu grau de informação e nível de conforto ao
falar de “sexo e relacionamentos”.
70
60
50
%

40
30
20
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0

1

2

3

4

5

6

informação

0,9

3,0

12,7

67,6

15,6

0,3

conforto

4,7

17,7

14,5

42,5

20,1

0,6

Legenda para a avaliação da perceção dos seus conhecimentos foi utilizada uma escala de
1 a 5 sendo 1-“mal informado” e 5-“muito informado”. Para o grau de conforto foi igualmente
utilizada uma escala de 1 a 5 correspondendo 1-“nada confortável” e 5-“muito confortável”.
Gráfico 4 Comunicação dos EE com os seus educandos sobre temas da ES
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0

A

B

C

D

E

F

Sim

75,5

31,6

57,5

77,3

68,1

53,4

Não

23,0

66,4

40,4

21,5

31,0

45,4

NR

1,5

2,1

2,1

1,2

0,9

1,2

Legenda A= reprodução humana; B= a tomada de decisão de se tornar sexualmente ativo;
C= as vantagens, para os jovens, de evitarem relações sexuais; D= SIDA e/ou outras
infeções sexualmente transmissíveis; E= Métodos contracetivos (pílula, preservativo, etc);
F= Onde obter preservativos.
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Gráfico 5 Comunicação dos EE com os DT dos seus educandos em relação à ES e à
Educação para a Saúde
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Sim

27,1

26,8

25,4

23,0

12,4

6,8

10,0

5,6

12,7

8,0

Não

66,1

65,2

67,3

69,0

79,9

85,0

82,0

85,5

79,9

84,7

NR

6,8

8,0

7,4

8,0

7,7

8,3

8,0

8,8

7,4

7,4

Legenda A= … o programa de educação para a saúde da escola; B= …o programa de
educação para a saúde da turma; C= …o programa de educação sexual da escola; D= …o
programa de educação sexual da turma; E= …os temas de saúde que gostava de ver
trabalhados nas aulas; F= …os temas de saúde que não gostava de ver trabalhos nas aulas;
G= …os temas de educação sexual que gostava de ver trabalhados nas aulas; H= …os
temas de educação sexual que não gostava de ver trabalhados nas aulas; I= …dúvidas
sobre saúde que o seu educando tenha colocado em casa; J= …dúvidas sobre sexualidade
que o seu educando tenha colocado em casa.

Gráfico 6 Perceção dos EE em relação aos meios que os seus educandos procuram como
fontes de informação na área da sexualidade

%

60
50
40
30
20
10
0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Discordo Totalmente

24,8 5,3

Discordo

24,4 12,7 8,0 34,5 14,5 3,8 21,8 20,4 26,8 8,8 24,2 33,3 11,5

1,8 21,5 7,4

1,2 17,7 15,0 14,7 4,7 13,6 31,0 6,2

Não concordo nem discordo 19,5 20,9 14,7 26,0 26,5 6,2 28,6 27,1 23,9 25,1 25,7 20,9 12,1
Concordo

26,5 49,0 50,7 10,9 42,2 47,5 23,6 31,6 28,3 48,4 28,9 9,7 29,5

Concordo totalmente

4,4

7,4 19,5 2,1

5,6 36,9 2,7

1,2

1,2

9,1

2,9

0,3 36,6

Não Responde

4,4

4,7

3,8

4,7

5,0

3,8

4,7

4,7

5,3

5,0

4,4

5,6

4,1

Legenda A= internet; B= amigos; C= professores; D= funcionários da escola; E= televisão;
F= família; G= imagens e mensagens da publicidade; H= séries de televisão; I= filmes; J=
livros; K= revistas; L= jogos de vídeo; M= centro de saúde
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Gráfico 7 Grau de confiança depositado pelos EE em diferentes meios de informação na
área da sexualidade
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40
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J

K

L
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Pouca Confiança

31,6 35,1 0,6 19,8 29,8 2,4 25,4 31,9 32,4 8,8 25,7 25,1 1,5

Não confio nem desconfio 10,0 23,9 6,5 29,5 25,7 4,1 27,7 24,8 22,4 18,9 21,5 14,7 6,2
Alguma Confiança

15,9 25,1 42,8 24,5 27,7 25,7 16,2 14,7 11,5 45,7 19,2 4,7 22,7

Muita confiança

1,5
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Não Responde
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3,5
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4,1

3,5

1,5

4,7

3,2

3,5

2,9

3,8

2,9

Legenda A= internet; B= amigos; C= professores; D= funcionários da escola; E= televisão; F=
família; G= imagens e mensagens da publicidade; H= séries de televisão; I= filmes; J= livros; K=
revistas; L= jogos de vídeo; M= centro de saúde

Tabela 1 Características demográficas da amostra de EE que responderam ao questionário
(N = 339)
Características Demográficas

n

%

M

DP

Amp

Idade, anos
15-19

1

0,3

20-24

1

0,3

25-29

4

1,2

30-34

23

6,8

35-39

94

27,7

40-44

123

36,3

45-49

61

18,0

50-54

14

4,1

55-59

2

0,6

60-64

1

0,3
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Características Demográficas
65-69
(não responde)

n

%
1

0,3

14

4,1

M

DP

43,63

12,758

Amp

18-68

Sexo
Masculino

98

28,9

Feminino

241

71,1

1º ciclo

23

6,8

2º ciclo

118

34,8

3º ciclo

79

23,3

Ensino Secundário

81

23,9

Bacharelato

6

1,8

Licenciatura

22

6,5

Mestrado

5

1,5

Doutoramento

0

0

(não responde)

5

1,5

327

96,5

Evangélica

1

0,3

Judaica

1

0,3

Testemunha de Jeová

3

0,9

Nova Apostólica

1

0,3

Sem religião

6

1,8

Solteiro

19

5,6

Casado

290

85,5

6

1,8

Habilitações

Religião
Católica

Estado Civil

União de facto

34

Características Demográficas

n

%

16

4,7

Viúvo

7

2,1

(não responde)

1

0,3

Pai/Mãe

327

96,5

Avô/Avó

2

0,6

Tio/Tia

2

0,6

Irmão/Irmã

6

1,8

Padrasto/Madrasta

1

0,3

(Tutor)

1

0,3

Divorciado

M

DP

Amp

Grau de parentesco com o educando

Tabela 2 Características demográficas dos educandos da amostra de EE que reponderam
ao questionário (N = 339)
Características

n

%

10-12

160

47,2

13-15

120

35,4

16-18

55

16,2

4

1,2

M

DP

Amp

9,558

10-18

Idade, anos

(não responde)

13,94
Sexo
Masculino

172

50,7

Feminino

166

49,0

1

0,3

133

39,2

(não responde)
Habilitações
2º ciclo

35

3º ciclo

141

41,6

64

18,9

1

0,3

Pais

299

88,2

Mãe

31

9,1

Pai

1

0,3

Tios

1

0,3

Avós

5

1,5

Irmão/Irmã

1

0,3

Instituição

1

0,3

Ensino Secundário
(não responde)
Vive com

Tabela 3 Opinião dos EE sobre a implementação ou não de um programa de ES em
contexto escolar
Não

Sim

Características dos EE

p*
N (%)

N (%)

Com habilitação superior

0 (0%)

32 (100%)

Sem habilitação superior

11 (3,9%)

272 (96,1%)

Sexo masculino

8 (3,5%)

219 (96,5%)

Sexo feminino

3 (3,3%)

89 (96,7%)

EE de educando do sexo masculino

7 (4,3%)

156 (95,7%)

EE de educando do sexo feminino

4 (2,6%)

151 (97,4%)

Do mesmo sexo do seu educando

7 (4,2%)

160 (95,8%)

De sexo diferente do seu educando

4 (2,6%)

147 (97,4%)

0,611

1,000

0,543

0,547
* teste de Pearson
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Tabela 4 Expectativas dos EE quanto à distribuição dos conteúdos, por ano de
escolaridade, num programa de educação sexual.
1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

N

N

N

%

%

ES

%

N

Nunca
%

N

NR

%

N

%

Imagem corporal

150

44,0

112

33,1

39

11,5

8

2,4

8

2,4

22

6,5

Menstruação

56

16,5

212

62,5

44

13,0

5

1.5

2

0,6

20

5,9

Puberdade

44

13,0

182

53,7

74

21,8

8

2,4

2

0,6

29

8,6

Reprodução e nascimento

69

20,4

132

38,9

97

28,6

18

5,3

2

0,6

21

6,2

Segurança pessoal

112

33,1

125

36,9

63

18,6

9

2,7

5

1,5

25

7,4

Linguagem técnica dos órgãos
genitais

74

21,8

141

41,6

77

22,7

22

6,5

3

0,9

22

6,5

Abuso e assédio sexual

77

22,7

122

36,0

90

26,5

21

6,2

8

2,4

21

6,2

Contraceção e sexo seguro

17

5,0

107

31,6

147

43,4

45

13,3

3

0,9

20

5,9

Sexo como parte do
relacionamento amoroso

12

3,5

89

26,3

141

41,6

73

21,5

4

1,2

20

5,9

Gravidez e parentalidade na
adolescência

14

4,1

103

30,4

148

43,7

48

14,2

4

1,2

22

6,5

Masturbação

13

3,8

83

24,5

147

43,4

55

16,2

20

5,9

21

6,2

Pressão dos pares para a
atividade sexual

10

2,9

84

24,8

138

40,7

65

19,2

14

4,1

28

8,3

Problemas e preocupações
sexuais

14

4,1

106

31,3

141

41,6

50

14,7

5

1,5

23

6,8

Comportamento sexual (beijos,
coito)

20

5,9

101

29,8

137

40,4

44

13,0

15

4,4

22

6,5

Sonhos molhados

7

2,1

103

30,4

139

41,0

41

12,1

26

7,7

23

6,8

Abstinência

13

3,8

76

22,4

140

41,3

53

15,6

24

7,1

33

9,7

A sexualidade e os meios de
comunicação social

27

7,9

114

33,6

127

37,5

37

10,9

12

3,5

22

6,5

Homossexualidade

30

8,8

100

29,5

125

36,9

48

14,2

11

3,5

25

7,4

Comunicação acerca do
relacionamento

22

6,5

95

28,0

147

43,4

42

12,4

9

2,7

24

7,1

Igualdade de género no
relacionamento amoroso

22

6,5

95

28,0

130

38,3

59

17,4

8

2,4

25

7,4

Prostituição nos jovens

16

4,7

89

26,3

120

35,4

76

22,4

14

4,1

24

7,1

Atração, amor e intimidade

18

5,3

101

29,8

123

36,3

62

18,3

10

2,9

25

7,4

Prazer e orgasmo

6

1,8

57

16,8

117

34,5

114

33,6

23

6,8

22

6,5

IST’s/SIDA

35

10,3

141

41,6

116

34,2

21

6,2

4

1,2

22

6,5

37

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

N

N

N

%

%

ES

%

N

Nunca
%

N

NR

%

N

%

Estar à vontade com o sexo
oposto

30

8,8

98

28,9

116

34,2

56

16,5

12

3,5

27

7,9

Pornografia

23

6,8

64

18,9

100

29,5

74

21,8

52

15,3

26

7,7

Tabela 5 Temas já abordados, pelos EE, junto dos seus educandos.

Temas

EE com habilitação superior

EE sem habilitação superior

Não

Sim

Não

Sim

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

A

61 (17,6%)

28 (82,4%)

71 (24,0%)

225 (76%)

0,523

B

24 (72,7%)

9 (27,3%)

197 (66,8%)

98 (33,2%)

0,561

C

16 (48,5%)

17 (51,5%)

118 (40,0%)

177 (60,0%)

0,357

D

13 (38,2%)

21 (61,8%)

59 (19,9%)

238 (80,1%)

0,026

E

15 (44,1%)

19 (55,9%)

87 (29,2%)

211 (70,8%)

0,080

F

20 (58,8%)

14 (41,2%)

131 (44,1%)

166 (55,9%)

0,145

p*

Temas

EE do sexo masculino

EE do sexo feminino

Não

Sim

Não

Sim

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

A

31 (32,0%)

66 (68,0%)

47 (19,8%)

190 (80,2%)

0,022

B

73 (76,0%)

23 (24,0%)

152 (64,4%)

84 (35,6%)

0,052

C

51 (52,6%)

46 (47,4%)

86 (36,6%)

149 (63,4%)

0,010

D

26 (27,1%)

70 (72,9%)

47 (19,7%)

192 (80,3%)

0,145

E

41 (42,3%)

56 (57,7%)

64 (26,8%)

175 (73,2%)

0,006

F

51 (52,6%)

46 (47,4%)

103 (43,3%)

135 (56,7 %)

0,147

p*
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Temas

Educando do sexo masculino

Educando do sexo feminino

Não

Sim

Não

Sim

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

A

46 (27,5%)

121 (72,5%)

32 (19,3%)

134 (80,7%)

0,092

B

115 (63,9%)

51 (30,7%)

109 (66,1%)

56 (33,9%)

0,558

C

78 (47,3%)

87 (52,7%)

59 (35,5%)

107 (64,3%)

0,034

D

44 (26,2%)

124 (73,8%)

29 (17,5%)

137 (82,5%)

0,064

E

58 (34,1%)

112 (65,9%)

46 (27,9%)

119 (72,1%)

0,239

F

76 (45%)

93 (55%)

77 (46,7%)

88 (53,3%)

0,826

p*

Temas

EE e educando do mesmo sexo

EE e educando de sexo diferente

Não

Sim

Não

Sim

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

A

47 (26,0%)

134 (74,0%)

31 (20,4%)

121 (79,6%)

0,245

B

120 (66,3%)

61 (33,7%)

104 (69,3%)

46 (30,7%)

0,637

C

74 (40,9%)

107 (59,1%)

63 (42,0%)

87 (58,0%)

0,911

D

41 (22,8%)

139 (77,2%)

32 (20,8%)

122 (79,2%)

0,692

E

57 (31,3%)

125 (68,7%)

47 (30,7%)

106 (69,3%)

1,000

F

88 (48,4%)

94 (51,6%)

65 (42,8%)

87 (57,2%)

0,323

p*
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Temas

Educando no
2º ciclo
Não

Sim

Educando no
3º ciclo
Não

Sim

Educando no
ens. secundário
Não

Sim
p*

A

B

C

D

E

F

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

39

93

27

113

11

50

(29,5%)

(70,5%)

(19,3%)

(20,1%)

(18,0%)

(82,0%)

111

21

84

55

29

31

(84,1%)

(15,9%)

(60,4%)

(39,6%)

(48,3%)

(51,7%)

78

54

45

95

13

46

(59,1%)

(40,9%)

(32,1%)

(67,9%)

(22,0%)

(78,0%)

50

83

17

122

5

57

(37,6%)

(62,4%)

(12,2%)

(87,8%)

(8,1%)

(91,9%)

67

65

28

112

9

54

(50,8%)

(49,2%)

(20,0%)

(80,0%)

(14,3%)

(85,7%)

92

39

43

97

18

45

(70,2%)

(29,8%)

(30,7%)

(69,3%)

(28,6%)

(71,4%)

0,078

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

* teste de Pearson
Legenda A= reprodução humana; B= a tomada de decisão de se tornar sexualmente ativo;
C= as vantagens, para os jovens, de evitarem relações sexuais; D= SIDA e/ou outras
infeções sexualmente transmissíveis; E= Métodos contracetivos (pílula, preservativo, etc);
F= Onde obter preservativos.
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Tabela 6 Perceção dos EE relativamente ao seu grau de informação e nível de conforto ao
falar de “sexo e relacionamentos”.

Características
dos EE

Com hab. superior

Auto-avaliação dos seus
conhecimentos

Grau de conforto ao
abordar temas da ES
P*

N
1

2

3

4

5

0

1

3

22

8

P*

N
1

2

3

4

5

0

5

2

16

11

16

55

47

124

57

3

20

24

39

11

13

40

25

105

57

0,688
Sem hab. superior

3

9

40

203

45

Sexo masculino

0

5

15

67

11

0,140

0,002

0,211
Sexo feminino

3

5

28

162
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*2
Legenda para a avaliação da perceção dos seus conhecimentos foi utilizada uma escala de
1 a 5 sendo 1-“mal informado” e 5-“muito informado”. Para o grau de conforto foi igualmente
utilizada uma escala de 1 a 5 correspondendo 1-“nada confortável” e 5-“muito confortável”.
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CAPÍTULO 2
Argumentos e conceitos na educação sexual: O que pensam os encarregados de educação
sobre a sua implementação numa escola da região Norte (Portugal)

RESUMO
Objetivo: Aferir opiniões e perspetivas de encarregados de educação, da Escola
Cooperativa de Vale S. Cosme, em Vila Nova de Famalicão, Portugal, sobre sexualidade e
educação sexual em Contexto Escolar.
Métodos: A recolha de dados foi efetuada através de um questionário auto-aplicado. A
amostragem foi aleatória, tendo participado 339 encarregados de educação, de alunos do
quinto ao décimo segundo anos de escolaridade da Escola Cooperativa de Vale S. Cosme,
que responderam a questões sobre diversos tópicos no âmbito da implementação da
educação sexual em contexto escolar, sendo alvo de análise, neste estudo, as que se
prendem com a noção de sexualidade e de educação sexual, os motivos pró e contra a
implementação desta em contexto escolar e as temáticas consideradas, pelos encarregados
de educação, como sendo mais complicadas para abordar junto dos jovens.
Resultados: A grande maioria dos encarregados de educação (90,9%) apoia a educação
sexual em contexto escolar, posição que justificam com um diversificado conjunto de
motivos, entre os quais se destaca a perceção da ausência da mesma em alguns contextos
familiares. O conceito de sexualidade ainda surge muito associado ao sexo e experiências
sexuais e a educação sexual é aparentemente associada a uma visão centrada nas
doenças e na prevenção. Embora 31,9% dos inquiridos afirme não percecionar como
complicada a abordagem de nenhum tema junto do seu educando, alguns temas
relacionados com práticas e comportamentos sexuais são referidos pelos restantes
encarregados de educação.
Conclusões: Na sua maioria, os encarregados de educação desta escola do Norte de
Portugal continental são a favor da educação sexual em contexto escolar, mas não
apresentam conceitos de sexualidade e educação sexual idênticos aos que estão
subjacentes à formulação dos programas de educação sexual em contexto escolar
atualmente em vigor. Recomenda-se a realização de ações de formação parental e/ou a
melhoria na qualidade/quantidade de informação transmitida pelos diretores de turma.
Palavras-chave: educação sexual; perspetivas parentais; sexualidade
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INTRODUÇÃO
A evolução do conceito de sexualidade dava, por si só, um verdadeiro tratado. Ao longo da
história, esta foi sofrendo diversas interpretações no seio das mais diversas manifestações
culturais (poesia, pintura, escultura, música e dança, entre outras), não tendo sido alvo de
estudos científicos até ao limiar do século XX1. Atualmente, a definição apresentada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) está subjacente a uma série de intervenções na área
da sexualidade e educação sexual (ES), nomeadamente em contexto escolar. Segundo a
OMS, a sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, contacto, ternura e
intimidade; que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos
tocados; é ser-se sensual e ao mesmo tempo sexual; ela influencia pensamentos,
sentimentos, ações e interações e, por isso, influencia também a nossa saúde física e
mental2.
A sexualidade e a ES estão presentes desde o nascimento, fazendo parte do processo de
aquisição de identidade sexual e da perceção dos papéis de género atribuídos a cada um
dos sexos. Existem na descoberta do corpo e da expressão e imagem corporais, assim
como dos sentimentos por ele despertados, no modo como se processa o relacionamento
com outros (em espaços públicos e privados, ou mesmo íntimos), na curiosidade pelo corpo
de outro e no desejo de trocar carícias 2. Encarada como uma das componentes da
Promoção da Saúde, a ES, cujos efeitos positivos ao nível da prevenção de
comportamentos de risco têm sido descritos em diversos estudos 3,4 tem, gradualmente,
assumido um papel de destaque no contexto do ensino em Portugal, sendo na atualidade,
alvo de legislação específica (Lei n.º 60 de 2009, regulamentada pela portaria n.º 196A/2010) que lhe confere caracter de obrigatoriedade em regime de transversalidade
disciplinar, com conteúdos, estabelecidos para os diferentes níveis de ensino (do 1º ciclo ao
Ensino Secundário), que devem ser abordados ao longo de cada ano letivo5,6.
A ES tem sido considerada um dos desafios transversais da escola, a par da educação para
os valores e da promoção da participação cívica dos alunos 7. Um desafio que transcende o
espaço físico da sala de aula e a relação aluno-professor, contemplando todos os
intervenientes da comunidade educativa, em colaboração com a família, e que ultrapassa as
barreiras da escola, e de casa, atendendo a todas as fontes de informação ao dispor dos
jovens. Tem-se, assim, em consideração todos os agentes intervenientes neste processo: a
família, a escola, os pares, os mass media, os parceiros sexuais e a comunidade
(nomeadamente através de grupos e associações de pertença religiosa, política, etc.)8,9.
Existe a consciência, ao nível da implementação de programas de ES, do facto de a sua
existência de forma programada, intencional, num processo formal (com integração
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curricular) e não formal (no âmbito de atividades extra-curriculares), dever ser articulada
com a aprendizagem incidental da sexualidade que é omnipresente e dominante, numa
vertente informal9. É no seio familiar que se inicia o processo de aquisição de identidade
sexual e que se assume determinado papel de género, o seu nível social determina, de
certo modo, o estilo de vida e os contactos sociais, e os pais têm ainda a possibilidade de
controlar o acesso a determinados meios de comunicação e informação 9. Estes fatores, a
par do facto de a família ter oportunidade de atuar ao longo de todo o desenvolvimento do
jovem, fazem dos EE os parceiros fundamentais na harmonização do processo de ES.
Dificilmente um programa terá grandes probabilidades de sucesso se, no contexto familiar,
existir conflito com as aprendizagens efetuadas em contexto escolar, o envolvimento das
famílias permite às escolas uma aproximação aos seus valores, evitando ruturas culturais
que são prejudiciais à aprendizagem 10,11,12.
Se a ES é uma tarefa reservada, em primeiro lugar, à família e à Escola13, serão os
conceitos de sexualidade e ES da família e da escola coincidentes? A chamada das famílias
à participação ativa no processo de implementação e consecução de um programa de ES
deve ter como ponto de partida o conhecimento das perceções dos EE sobre esta temática.
Na atualidade, vivemos numa sociedade plural na qual são assumidas diferentes opções
ideológicas que tornam mais difícil falar em termos de atitude dominante em relação à
sexualidade e à ES1. Interessa saber se estamos perante um grupo de EE que concorda, ou
não, com esta medida, mas interessa ainda mais saber que conceito de ES está na base da
posição adotada em relação a esta temática. Mais, importa saber que interpretação é feita
em relação à sexualidade, bem como os temas para os quais a escola deve esperar menos
desenvolvimento no seio familiar, pelo facto de serem considerados, pelos EE, de
abordagem complicada. A articulação Escola-família torna-se mais importante quanto maior
é o conhecimento, fornecido por diversos estudos que apontam para as vantagens da
comunicação pais-filhos sobre expectativas e valores no âmbito da sexualidade na
promoção da tomada de decisões saudáveis ao nível do comportamento sexual dos
adolescentes14,15,16,17.

MÉTODOS
Foi efetuada uma seleção aleatória de EE de alunos matriculados na Escola Cooperativa de
Vale S. Cosme (ECVSC) no ano letivo de 2010-2011. Durante o período de janeiro a março
de 2011 foram contactados 460 encarregados de educação, tendo a entrega dos
questionários sido efetuada com um briefing acerca dos objetivos e métodos do estudo, dos
benefícios previstos (ao nível da articulação entre a família e a escola na aplicação de um
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programa de desenvolvimento pessoal, como se pretende que o programa de ES seja), bem
como do facto de a sua participação se resumir ao preenchimento de um inquérito. Além
disso, foi afirmado aos inquiridos o direito de recusar a participação no estudo, sem que isso
acarretasse

qualquer

prejuízo

para

os

respetivos

educandos.

Foram

devolvidos

preenchidos, respeitando o anonimato dos inquiridos, 339 questionários, tendo a taxa de
participação sido de 73,7%. No que diz respeito às questões de resposta aberta, que foram
alvo de análise para a elaboração deste artigo, a taxa de resposta foi variável, entre os 339
EE que responderam ao questionário, de questão para questão, a saber, 72,0% justificaram
a sua resposta à questão “A educação sexual em contexto escolar é uma medida positiva?”,
as questões “No seu entender, o que é “sexualidade”?” e “Quais os temas da sexualidade
que considera mais complicados de abordar junto do seu educando?” foram respondidas por
74,0% dos inquiridos, tendo 79,6% respondido à questão “No seu entender, o que é
“educação sexual”?”.
Foi efetuada uma análise conceptual à informação recolhida, tendo sido analisada a
frequência de palavras ou expressões nos textos das diversas respostas.

RESULTADOS
Características demográficas dos inquiridos / caracterização da amostra
Os EE inquiridos pertencem maioritariamente ao sexo feminino (71,1%) e têm idades
compreendidas entre os 18 e os 69 anos (média de idades de 43,63). São, na sua maioria,
católicos (96,5%), casados (85,5%) e sem formação superior (91,8%), (tabela 1). São EE de
alunos que frequentam a ECVSC, e que apresentam idades compreendidas entre os 10 e os
18 anos (média de idades de 13,94), de ambos os sexos (50,7% do sexo masculino e 49,0%
do sexo feminino) a frequentar o 2º ciclo (39,2%), 3º ciclo (41,6%) e o Ensino Secundário
(18,9%) – (tabela 2) –, sendo em 96,5% dos casos os progenitores destes alunos.
Posição dos encarregados de educação perante a educação sexual em contexto escolar
(N=339).
A grande maioria dos EE inquiridos (90,9%) afirma considerar que a educação sexual em
contexto escolar é uma medida positiva. Dos restantes inquiridos, 20 (5,9%) optaram por
não responder à questão e 11 (3,2%) não consideram que esta seja uma medida positiva.
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Motivos a favor da implementação da educação sexual em contexto escolar (N=237).
A perceção da existência de famílias no seio das quais não se dialoga sobre temas
relacionados com a sexualidade é, para 12,7% dos EE, um dos motivos a favor da
implementação desta medida nas escolas. Esta lacuna ao nível familiar é referida como
sendo devida a alguma falta de vontade, de disponibilidade e de à vontade. O facto de ser
um meio de obtenção de informação por parte dos seus educandos é indicado por 11,4%
dos inquiridos e 7,6% afirmam considerar esta informação segura. O esclarecimento de
dúvidas é mencionado por 11,4% dos inquiridos. O facto de ser uma ajuda para os jovens é
referido por 7,2% dos EE, e algumas respostas sublinham vantagens para a família (0,8%
referem que tranquiliza os pais, 3,8% indicam ser uma ajuda e 5,5% um complemento).
Questões diretamente relacionadas com o ambiente escolar também surgem como motivos,
tal como a perceção de os alunos estarem à vontade com os professores (9,7%), do
conhecimento na área da ES ser integrado no restante (7,2%), dos jovens se encontrarem
junto dos seus pares (7,2%), dos professores serem capazes (5,1%), da informação ser
transmitida de forma adequada à idade dos jovens (3,8%), dos alunos passarem grande
parte do seu tempo na escola (3,4%), dos jovens serem mais recetivos na escola (2,5%) e
de grande parte dos namoros se iniciarem em contexto escolar (2,5%).
Motivos contra a implementação da educação sexual em contexto escolar (N=7).
Devido ao reduzido número de inquiridos que se manifestou contra a aplicação da ES em
contexto escolar, e porque apenas sete destes optaram por explicar os seus motivos,
apresenta-se a transcrição das respostas:
a) Porque deve ser dada por um profissional.
b) Pode não ser apresentada da melhor forma.
c) Porque acho que as crianças têm muito tempo pela frente para aprender este tipo de
educação.
d) Acho que já se fala muito sobre isso na televisão e chega bem.
e) Porque acho que aos 11 anos ainda é cedo para ter aulas de sexualidade.
f)

Porque a educação sexual deve ser dada pelos pais como qualquer outra educação.
Na escola deve-se abordar o tema como algo científico quando se dá o aparelho
reprodutor. Dar a este aparelho a mesma importância como o aparelho respiratório
por exemplo. Em relação aos afetos e ao sexo devem ser os pais os primeiros
educadores.

g) Ainda tenho dúvidas em relação à formação dos profissionais de educação
relativamente a este tema. No meu ponto de vista não há muito apoio da parte do
estado, só a vontade do professor.
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Conceito de sexualidade dos inquiridos (N=252).
Quando questionados sobre o que, no seu entender, é “sexualidade”, 34,5% dos inquiridos
responderam utilizando as expressões experiências sexuais e/ou sexo. A associação com o
termo relacionamento surge em 18,7% das respostas, para 10,7% a sexualidade é algo
relacionado com a intimidade, sendo o prazer e/ou o desejo mencionados por 11,1% dos
EE, assim como os afectos, carinhos, sentimentos e/ou emoções. Apenas um entre os 252
EE que apresentaram o seu conceito de sexualidade utilizou uma definição semelhante à
apresentada pela OMS.
Perceções dos encarregados de educação em relação à “educação sexual” (N=270).
As palavras ensinar e educar foram utilizadas por 49,6% dos inquiridos ao expressarem o
seu conceito de educação sexual. Informar foi referido por 15,9% dos EE como sendo um
dos objetivos da ES, tendo 11,9% mencionado o esclarecimento de dúvidas. Termos como
fisiologia e/ou biologia surgem em 17,0% das respostas e 19,6% referem sexo e/ou relações
sexuais. Proteção e/ou prevenir são palavras escolhidas por 18,1% do EE, 11,9% utilizam
os termos riscos e/ou perigos, e o termo doenças é referido em 19,9% das respostas.
Para alguns EE (<10%) os objetivos da EE prendem-se com o alertar, a consciencialização,
a preparação, a orientação e o aconselhamento dos jovens, sendo referidos temas como as
normas e regras, a autonomia, a pressão de pares, o namoro, o relacionamento, a
responsabilidade, a segurança, o respeito, os contracetivos, a gravidez, o abuso, a violência
e as consequências em geral.
Temas considerados, pelos encarregados de educação, como sendo de abordagem mais
complicada junto dos seus educandos (N=251).
Para 31,9% dos EE inquiridos não existem temas cuja abordagem, junto dos seus
educandos, se afigure complicada. A diferença de género em relação ao seu educando é
apresentada como um fator que dificulta o diálogo sobre temas relacionados com a
sexualidade apenas por quatro EE (1,6%), enquanto 11,2% consideram complicados todos
os temas sem remeterem esta dificuldade para diferenças de género. Afirmaram não ter
ainda efetuado qualquer abordagem a esta temática 3,2% dos inquiridos. Os temas mais
indicados pelos EE, como sendo de abordagem complicada junto dos seus educandos,
foram as relações sexuais e/ou coito (14,7%), a masturbação (10,8%), e a primeira vez
(10,4%).
Dada a grande variedade de temas apresentados pelos EE, foram considerados apenas os
que foram referidos, no mínimo, por 10% dos inquiridos. Os restantes temas foram, por
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ordem decrescente (de 7,6% para 0,4%): homossexualidade, pornografia, orgasmo, prazer,
abuso/assédio, doenças, reprodução, prostituição, métodos contracetivos, gravidez,
relações

intimas,

intimidade,

prevenção,

comportamento

sexual,

responsabilidade,

riscos/perigos, SIDA, práticas sexuais, preservativo, pressão dos pares, consequências,
puberdade, orientação sexual, saber esperar, sonhos molhados, órgão sexual masculino,
órgãos genitais, atração, ereção, amor, ejaculação, sexo anal, sentimentos.

DISCUSSÃO
Os resultados deste estudo mostram que 90,9% dos EE inquiridos concordam com a
implementação da educação sexual em contexto escolar. As razões apontadas para esta
aceitação prendem-se com a transmissão de informação aos jovens e com o facto de haver
alguma consciência de uma possível ausência, em alguns casos, de ES em contexto
familiar. É de salientar que estas respostas, onde se verificou um maior número de pais a
partilhar da mesma opinião, não ultrapassam, ainda assim, os 12,7%. Com efeito, a análise
de conteúdo efetuada permitiu encontrar uma grande diversidade e dispersão nas
respostas. Este facto poderá estar relacionado com o facto de as sessões de
formação/informação para EE, na escola, no âmbito da ES, terem sido, até à data,
ocasionais e com pouca afluência. Não tendo sido criados espaços para debate, é
espectável que surjam várias explicações, com origem nos diferentes contextos pessoais e
sociais, e decorrentes das diferentes experiências de vida dos inquiridos. Curiosamente,
nenhum EE assumiu a existência de fragilidades ao nível da ES no seu contexto familiar,
mas alguns (11,7%) apontaram para a existência dessa lacuna ao nível de outras famílias.
A sexualidade, para 34,5% dos inquiridos, surge numa perspetiva algo redutora, centrada
apenas no sexo, através de expressões como experiências sexuais e/ou sexo. Não se
observaram respostas que remetam para uma visão holística da sexualidade humana,
embora alguns EE tenham utilizado termos que nos indicam a consciência de componentes
de cariz psicológico (afetos, sentimentos, emoções) e social (relacionamento, intimidade,
etc.)18,19. Embora a corrente que subjaz atualmente à criação dos programas escolares seja
a que, no início da década de 2000, foi apresentada pela OMS, a verdade, é que a sua
divulgação não tem ocorrido junto da população em geral, sendo por isso de esperar que o
conceito formado por este grupo de EE vá ao encontro de aprendizagens efetuadas ao
longo do seu desenvolvimento. Este desenvolvimento terá ocorrido, ou tido início,
provavelmente, num contexto de ausência de abordagem de temas inerentes à sexualidade,
uma vez que a idade da maioria dos inquiridos (82,0% entre os 35 e os 49 anos) remete
para um nascimento na década de sessenta ou no início da década de setenta e, portanto,
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um percurso escolar iniciado por muitos ainda no regime ditatorial, uma época da história
portuguesa na qual imperava o silêncio em relação à sexualidade, um tema socialmente
inconveniente19.
Quando colocados perante o desafio de definir “educação sexual”, um modelo médicopreventivo9, centrado nas componentes fisiológica e médica da sexualidade aparenta estar
subjacente à opinião de vários EE. Com efeito, doenças (19,9%), proteção/prevenção
(18,1%), e riscos/perigos (11,9%) surgem mais frequentemente do que os termos que
remetem para um modelo de desenvolvimento pessoal9, integrador das componentes
biológica e psicossocial. O namoro, o respeito, a pressão dos pares, o abuso, a violência e a
gravidez são termos utilizados por menos de 10% dos inquiridos, não havendo alusões à
vertente psicológica através da discussão de valores e atitudes, identidade de género, ou
orientação sexual, e estando também ausente a vertente biológica dos fenómenos de
anatomia, fisiologia e resposta sexual. A ES, atualmente, já não está sob a influência de um
modelo médico-preventivo9 focado nas componentes médica e fisiológica da sexualidade, no
entanto, uma vez mais, a idade da maioria dos EE aponta para um percurso escolar em
décadas (setenta e oitenta) onde a visão patogénica da ES imperava. A grande maioria dos
inquiridos cresceu com ténues referências escolares nesta área, altamente concentradas na
transmissão de conhecimento no âmbito das doenças e da prevenção. O Conselho Nacional
de Ética para as Ciências da Vida, na sua reflexão crítica sobre sexualidade humana 13
(1999), considera um erro grave julgar que o respeito pela liberdade do educando exige que
a educação para a sexualidade se limite às dimensões objetivas e biológicas do
relacionamento sexual, sublinhando a importância de não separar as três dimensões
respetivamente anatomo-fisiológica, afetivo-relacional e social da sexualidade.
Embora quase um terço dos inquiridos afirme não sentir nenhum tema como sendo de
abordagem mais complicada junto dos seus educandos, foram indicados pelos restantes,
entre outros, diversos temas relacionados com comportamentos e práticas sexuais, ficando
por averiguar se estes EE consideram complicado a eventualidade de serem abordados
pelos seus educandos sobre os mesmos, ou se estão convencidos que se espera que parta
deles a iniciativa de os incluir nas suas conversas familiares, e a dificuldade, neste caso,
prende-se com quando, como e se estes temas devem ser introduzidos. Tratam-se de
temas sobre os quais os EE sentem ter pouco conhecimento, ou verificam sentir pouco à
vontade dado a sua natureza? Talvez a organização de ações de formação para pais
subordinadas ao tema “a comunicação na ES” possa ser útil e do interesse para alguns EE,
no entanto, este estudo foi omisso no levantamento dessa possível necessidade.
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CONCLUSÕES
Os dados deste questionário revelam-nos que a maioria dos encarregados de educação dos
alunos da ECVSC, em VNF, Portugal, é a favor da implementação da educação sexual em
contexto escolar, apresentando argumentação pouco diversificada a nível individual, mas
bastante variada dentro do grupo. Destaca-se a noção da ausência de educação sexual em
alguns contextos familiares, apontando a escola como substituto e/ou complemento.
Os conceitos de sexualidade e educação sexual dos inquiridos são bastante diferentes dos
atualmente mais aceites, ficado aquém do desejado. No sentido de poder ter a total
colaboração dos EE na implementação do projeto, será importante assegurar que estes
estão conscientes do significado do primeiro e das implicações do segundo. Para que os EE
tenham plena noção daquilo que se pretende com a implementação de um programa de ES,
é importante utilizar a mesma linguagem, e isso passa por retirar as relações sexuais da
posição de sinónimo de sexualidade, e passar a encarar as mesmas como uma possível
componente desta. É também fundamental que seja transmitido um conceito mais global e
abrangente da educação sexual, e da importância da articulação entre os agentes de
educação formal e informal para que os EE possam ter consciência do quão determinante é
o seu papel no processo e de como este deve ser encarado numa lógica de coordenação
entre a família e a escola.
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TABELAS

Tabela 1 Características demográficas da amostra de EE que responderam ao questionário
(N = 339)
Características Demográficas

n

%

M

DP

43,63

12,758

Amp

Idade, anos
15-19

1

0,3

20-24

1

0,3

25-29

4

1,2

30-34

23

6,8

35-39

94

27,7

40-44

123

36,3

45-49

61

18,0

50-54

14

4,1

55-59

2

0,6

60-64

1

0,3

65-69

1

0,3

14

4,1

(não responde)

18-68

Sexo
Masculino

98

28,9

Feminino

241

71,1

1º ciclo

23

6,8

2º ciclo

118

34,8

3º ciclo

79

23,3

Ensino Secundário

81

23,9

6

1,8

Habilitações

Bacharelato
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Características Demográficas

n

%

22

6,5

Mestrado

5

1,5

Doutoramento

0

0

(não responde)

5

1,5

327

96,5

Evangélica

1

0,3

Judaica

1

0,3

Testemunha de Jeová

3

0,9

Nova Apostólica

1

0,3

Sem religião

6

1,8

Solteiro

19

5,6

Casado

290

85,5

6

1,8

16

4,7

Viúvo

7

2,1

(não responde)

1

0,3

Pai/Mãe

327

96,5

Avô/Avó

2

0,6

Tio/Tia

2

0,6

Irmão/Irmã

6

1,8

Padrasto/Madrasta

1

0,3

(Tutor)

1

0,3

Licenciatura

M

DP

Amp

Religião
Católica

Estado Civil

União de facto
Divorciado

Grau de parentesco com o educando
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Tabela 2 Características demográficas da amostra dos educandos dos EE que reponderam
ao questionário (N = 339)
Características

n

%

10-12

160

47,2

13-15

120

35,4

16-18

55

16,2

4

1,2

M

DP

Amp

9,558

10-18

Idade, anos

(não responde)

13,94
Sexo
Masculino

172

50,7

Feminino

166

49,0

1

0,3

2º ciclo

133

39,2

3º ciclo

141

41,6

64

18,9

1

0,3

Pais

299

88,2

Mãe

31

9,1

Pai

1

0,3

Tios

1

0,3

Avós

5

1,5

Irmão/Irmã

1

0,3

Instituição

1

0,3

(não responde)
Habilitações

Ensino Secundário
(não responde)
Vive com
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DISCUSSÃO

O presente estudo permitiu encontrar as respostas para algumas das questões que surgem,
devido à necessidade de articulação entre a escola e a família, no âmbito da implementação
de um programa de ES em contexto escolar. Permitiu conhecer, em traços gerais, a visão
que os EE da ECVSC têm sobre esta medida de promoção de saúde, bem como o seu grau
de conhecimento em relação ao enquadramento legal da mesma. Revelou aspetos positivos
e negativos da comunicação entre EE–educandos e EE–DT, abrindo caminho a novas
investigações. Revelou, também, algumas perceções dos inquiridos relativamente aos
meios de informação ao alcance dos seus educandos e aos temas que, no seu entender,
devem integrar um programa de ES, bem como alguns dos motivos a favor e contra a
implementação do mesmo. Permitiu, ainda, retirar algumas conclusões em relação ao
conceito que os EE apresentam relativamente à sexualidade e à ES. A aleatoriedade na
seleção da amostra e a elevada taxa de resposta (73,7%), são fatores que conferem alguma
solidez à caracterização da perceção geral dos EE da ECVSC em relação à implementação
da ES em contexto escolar.
A análise dos resultados decorrentes da aplicação do questionário sobre ES em contexto
escolar – ver anexo um – permitiu verificar que a grande maioria dos EE da amostra
concorda com a implementação da mesma na escola frequentada pelos seus educandos.
Este resultado, embora talvez não com uma maioria tão clara como a manifestada (cap.1)
era, até certo ponto, expectável, uma vez que diversos estudos40,41,43,44,45,46 indicam que os
EE tendem a concordar com a implementação da ES em contexto escolar. No entanto, esta
aprovação por parte dos pais não está isenta de preocupações, nomeadamente em relação
aos conteúdos, modo de abordagem e ao profissional que será responsável pela
implementação do programa44. Em Portugal, nos últimos anos, tem-se verificado alguma
desconfiança por parte de associações representantes de pais e EE em relação ao teor dos
conteúdos abordados nas escolas, à formação e aos valores morais dos professores (que
podem divergir dos familiares e, consequentemente, entrar em conflito com a educação
escolhida pelos pais), e a uma hipotética alusão, em contexto de sala de aula, a práticas
sexuais que supostamente o programa contempla e que até à data se tem revelado
infundada47. Este último receio, trazido diversas vezes a público pela comunicação social,
não se encontra, de acordo com os resultados do questionário, entre os motivos
apresentados pela minoria de EE que não concordam com a ES em contexto escolar.
Verifica-se, contudo, que quem vai implementar o programa o modo como o programa vai
ser implementado, e a quem, são interrogações encontradas nas respostas fornecidas pelos
sete pais que aceitaram apresentar os motivos pelos quais discordam. No contexto nacional,
o caso mediático mais recente, durante o ano 2010, esteve relacionado com a contestação
pública, por parte de uma associação representante de EE, do conteúdo de materiais
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elaborados pela APF e colocados à venda na forma de um kit para as escolas. À data,
alguns EE contactaram a ECVSC com o intuito de averiguar se o teor dos referidos kits era
efetivamente inadequado, se a escola os tinha adquirido e se planeava utilizar esses
materiais em contexto de sala de aula. Estas discussões públicas, parecem não ter
contribuído para o desenvolvimento de uma visão negativa sobre a ES. Apesar da polémica
ter gerado, alguma desconfiança momentânea na sociedade, a grande maioria dos
inquiridos, respondeu positivamente no que diz respeito à aplicação de um programa de ES
na escola frequentada pelos seus educandos.
Afirmar que os EE concordam, na sua grande maioria, com a implementação da ES em
contexto escolar pode, contudo, não significar que estes concordam com o atual modelo.
Se, por um lado, se verifica que uma clara maioria dos EE concordam com esta medida, a
análise de conteúdo efetuada às respostas, apresentadas pelos inquiridos quando são
questionados sobre o seu conceito de ES (cap.2), remete-nos para uma visão algo centrada
nas doenças e nos meios de prevenção. Esta corrente alicerçada na patogenicidade, e que
se traduziu numa série de estratégias de ensino focadas na abordagem dos riscos e dos
meios de prevenção, foi prevalente em Portugal até meados da década de noventa. Tal
como já se referiu (ver cap.1 e cap.2), a idade da maioria dos inquiridos indica-nos que
grande parte do seu percurso escolar teve lugar antes do atual conceito de ES se impor no
meio académico e, consequentemente, passar a integrar os programas de PES aplicados
nas escolas portuguesas. A vertente salutogénica da PES e de todas as suas componentes,
entre as quais se destaca a ES, que visa dotar os jovens de meios que lhes permitam fazer
opções que não comprometam a sua saúde, num modelo alicerçado na transversalidade
curricular e na intervenção de todos os agentes educativos 5,13,25,37, está na base no atual
modelo mas não se manifesta nos conceitos apresentados pelos EE desta escola. Se a ES,
no entender da maioria dos inquiridos, não engloba na sua total amplitude as componentes
biológica (as respostas não incluem, para além da gravidez e das relações sexuais,
referências à anatomia e fisiologia da reprodução ou à resposta sexual humana) e
psicossocial (identidade de género, e orientação sexual não foram referidas nas respostas e
namoro e relacionamentos foram referidos por menos de 10% dos inquiridos), e não
contempla a integração das mesmas, é lícito interrogar se esta elevada aprovação será
efetivamente dada com plena consciência da dimensão da sua abrangência12. Até que ponto
os EE estão, por exemplo, conscientes do seu papel no processo e, se reconhecem que a
quantidade e qualidade da comunicação (verbal e não verbal), estabelecida entre eles e os
seus educandos, pode condicionar a tomada de decisões saudáveis ao nível do
comportamento sexual, são questões que se podem formular. O presente estudo não
permitiu aferir se os inquiridos têm consciência do facto de a ES ser um processo contínuo,
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que não é possível parar no seu todo e retomar, de acordo com o calendário escolar, uma
vez que a própria natureza desta componente que está presente em todos os contextos ao
longo da vida do indivíduo não o permite12. Com efeito, a escola é apenas um dos muitos
espaços onde a aprendizagem sexual ocorre. Trata-se de um processo contínuo, que tem
início desde o nascimento, no relacionamento com a família, acompanhando as várias
etapas de desenvolvimento, é conflitual na medida em que as mensagens transmitidas pelos
diversos agentes (pais, irmãos, amigos, professores, auxiliares de ação educativa, colegas,
parceiros amorosos, etc.) são contraditórias e diferentemente ponderadas de acordo com as
ligações afetivas. É, também, face a novos acontecimentos e vivências, não linear ao longo
da vida12.
Independentemente do grau de conhecimento dos inquiridos em relação aos objetivos de
um programa de ES, o estudo revelou algum interesse, por parte destes, ao nível do
envolvimento no processo de planificação e implementação do mesmo na escola onde os
seus educandos estudam. Sublinha-se o facto de a maioria dos inquiridos ter manifestado,
nas suas respostas ao questionário, estar de acordo com a apresentação do referido
programa aos EE (cap.1). Os pais tendem a apoiar a ES desde que recebam informação
sobre o modo como esta vai ser desenvolvida, e por quem 50. É notório que a maioria dos
inquiridos reconheceu que a responsabilidade de um programa de ES não é apenas da
escola. No entanto, não ficou claro que atribuam alguma dessa responsabilidade à própria
família. Se, por um lado, referiram que o programa de ES deve ser apresentado aos EE, por
outro, a maioria dos inquiridos assumiu não ter conversado com o DT sobre os programas
de PES e ES, no que diz respeito à escola e/ou à turma do seu educando, sobre os temas a
abordar, nem sobre as dúvidas que possam ser apresentadas pelos seus educandos em
contexto escolar ou familiar. Estes dados, aparentemente contraditórios, podem ter uma
possível explicação no modo como são conduzidas as reuniões entre DT e EE. Tal como se
referiu anteriormente (cap.1), as reuniões trimestrais, são essencialmente direcionadas para
a análise da avaliação de resultados nas diversas disciplinas e, quando necessário,
apresentação de medidas de recuperação. Esta ordem de trabalhos pode fazer com que o
tempo disponibilizado para a discussão de estratégias de implementação de programas de
promoção de saúde seja reduzido ou, por vezes, nulo. Este estudo foi, contudo, omisso na
determinação da importância que o DT reconhece à PES, da mesma forma que não permitiu
concluir sobre o modo como os EE gostariam de receber a informação sobre o programa de
ES que, vimos anteriormente (cap.1), estão de acordo em receber. Ou seja, não permite
determinar quanto tempo estariam dispostos a dedicar a este assunto e se manifestam
preferências por um processo meramente informativo ou, pelo contrário, por um modelo
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mais dinâmico, no qual lhes fosse dada oportunidade para colaborar ativamente, sugerindo
adendas ou algumas adequações em relação aos temas e ao tempo dedicado a cada um.
A confiança dos EE em relação à informação que pode ser transmitida aos seus educandos
é grande em relação à família, ao centro de saúde e aos professores, por ordem
decrescente de nível de confiança. A elevada confiança que os inquiridos indicaram
depositar no centro de saúde foi igualmente revelada quando a maioria manifestou
concordar com a visita de enfermeiros e/ou médicos às turmas (cap.1). Mais uma vez, o
conceito de ES tendencialmente centrado num modelo médico-preventivo12, ou seja,
essencialmente preocupado com as componentes fisiológica e médica da sexualidade,
manifestado pelos EE ao utilizarem termos como, por exemplo, fisiologia, biologia, proteção,
prevenir, riscos, perigos e doença (cap.2), aparenta estar na base desta escolha.
Em 2006 um estudo48 realizado para a Coordenação Nacional da Infeção VIH/SIDA,
apontou o VIH/SIDA como uma grande preocupação da maioria dos portugueses.
Decorridos quatro anos, os EE inquiridos não divergem dos portugueses que foram
selecionados para integrar a amostra utilizada no referido estudo nacional ao manifestarem
preocupações em relação ao mesmo tema. O VIH/SIDA surgiu como o assunto que mais
indivíduos referiram já ter abordado junto dos seus educandos, encontra-se entre os quatro
mais escolhidos pelos EE para fazer parte de um programa de ES no 2º ciclo de
escolaridade (o menor nível de ensino da escola em causa) e foi percecionado por alguns
(<10%) como sendo um tema complicado. O estudo revelou um certo cuidado, por parte dos
inquiridos, em relação a este tema mas não permite concluir sobre os conhecimentos dos
mesmos ao nível da epidemiologia da doença, nem sobre o teor da informação veiculada
pelos EE junto dos jovens. A preocupação em relação ao VIH/SIDA pode ter contribuído
para minimizar receios, em relação à implementação da ES (anteriormente referidos), por
parte de alguns EE, ao sobrepor a esses receios outros maiores, de que os seus educandos
cresçam num meio de ignorância em relação a esta doença e, consequentemente, corram
mais riscos49.
Em relação à comunicação com os seus educandos, para além do VIH/SIDA, a reprodução
humana e os métodos contracetivos foram os temas mais indicados pelos EE (Cap.1),
sobressaindo, mais uma vez, um conceito de ES centrado num modelo médico-preventivo.
Embora tivessem demonstrado, na sua maioria, considerar-se razoavelmente bem
informados e razoavelmente confortáveis a falar sobre sexo e relacionamentos (cap.1),
verificou-se um vasto leque de temas percecionados pelos inquiridos como complicados
para uma abordagem junto dos seus educandos (cap.2). Na sua grande maioria, estes
temas eram relacionados diretamente com a relação sexual coital, práticas sexuais e
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orientação sexual, e não foram rejeitados (de um modo evidente) pela maioria dos EE.
Quando confrontados com a tarefa de distribuir diversos temas pelos diferentes níveis de
escolaridade, foi igualmente dada a hipótese de exclusão caso o tema fosse percecionado
como inadequado, no entanto, a análise às respostas (tabela 4 do Cap. 1) não permitiu
encontrar nenhum tema que a maioria dos inquiridos tenha optado por afastar do programa.
Este estudo foi realizado através de um inquérito auto-aplicado, instrumento de recolha de
dados que não permite garantir que o inquirido respondeu sozinho, nem permite controlar a
pesquisa de informação prévia às respostas. Em relação à pesquisa, há que ter em
consideração que esta pode ter enviesado as respostas relacionadas com a legislação ou
com os conceitos de ES e sexualidade. As restantes questões prendem-se com atitudes e
perceções pessoais, pelo que não podiam ter sido condicionadas por uma eventual
pesquisa, por exemplo, na internet. No que diz respeito à questão relacionada com a
legislação não é possível determinar se o conhecimento existia ou se resultou de uma
procura estimulada pela própria questão. Os conceitos de educação sexual e de
sexualidade aparentam não ter sofrido influências de uma pesquisa uma vez que o modo
como os inquiridos os descreveram não é semelhante ao modo como os mesmos são
caracterizados à luz da PES. O facto de o questionário poder ter sido respondido a dois
pode ter interferido com as conclusões sobre o efeito do sexo dos inquiridos nas suas
perceções, mas não invalida as restantes conclusões uma vez que, se foi realizado em
casa, com partilha de opiniões entre os diversos responsáveis pelos educandos, traduz
igualmente a visão da família, correspondendo aos propósitos deste estudo.
Um melhor conhecimento sobre a posição assumida pelos EE em relação à ES em contexto
escolar poderá ser um facilitador da aproximação destes à escola no sentido de promover
um maior envolvimento na implementação do referido programa. A participação ativa dos EE
neste processo afigura-se como um importante contributo para o esclarecimento de algumas
dúvidas e receios e, consequentemente, para o aumento dos níveis de confiança daqueles
que ainda apresentam reservas em relação à partilha de responsabilidades, com a escola,
no processo de contribuir para um desenvolvimento saudável dos jovens ao nível da
sexualidade44. Este nível de envolvimento não é, contudo, fácil de atingir. As exigências
profissionais, o reduzido reconhecimento da escola como o forte agente de promoção de
saúde que efetivamente é, e algum desconhecimento em relação ao facto de um
desenvolvimento saudável poder ser um forte contributo para a obtenção de bons resultados
escolares, são muitas vezes fatores que afastam os EE em relação à PES e à ES 3,4,44.
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CONCLUSÕES

Analisados os resultados do questionário aplicado aos 339 encarregados de educação
selecionados aleatoriamente para este estudo, foi possível traçar, em linhas gerais, a
posição destes em relação à implementação de um programa de educação sexual em
contexto escolar. Neste estudo destacam-se cinco conclusões principais:



Os EE da ECVSC, na sua maioria, concordam com a aplicação de um programa de
ES em contexto escolar, demonstram algum conhecimento sobre o conteúdo da
legislação que regulamenta esta área de ação, e querem ser informados sobre a
implementação destes programas na escola frequentada pelos seus educandos.



O conceito de ES demonstrado pelos EE apresenta caraterísticas centradas na
reprodução, nas doenças e na prevenção, enquanto a sexualidade é apresentada
como algo associado às componentes física e fisiológica e, especificamente, à
relação sexual.



Não se verificou uma objeção clara da parte dos EE em relação à abordagem, em
contexto escolar, de tópicos no âmbito da ES.



Os EE revelam muita confiança nos profissionais de saúde como veículos
transmissores de informação na área da ES. A família e os professores são também
selecionados como meios fidedignos.



No geral, os inquiridos revelam dialogar e sentir-se confortáveis ao abordar temas
relacionados com a sexualidade com os seus educandos, e consideram-se bem
informados. Por outro lado, a comunicação com os DT é escassa no que diz respeito
à PES e à ES.

Com base na caracterização geral desenvolvida ao longo dos anteriores capítulos foi
possível identificar algumas necessidades de intervenção em relação às quais se deixam as
seguintes recomendações:



Desenvolver estratégias de promoção do diálogo, entre EE-DT, no âmbito da PES e
da ES. O envolvimento mais ativo do EE pode ser potenciado pelo relacionamento
estabelecido com o DT e, eventualmente, contribuir para minimizar o fosso
conceptual entre a família e a PES no que diz respeito aos conceitos de ES e
sexualidade.



Implementar um programa que vise o aumento do conhecimento dos EE sobre os
atuais conceitos de ES e sexualidade, no sentido de estes percecionarem a
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sexualidade, de acordo com o relatório final do GTES (2007), como 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 individuo, ou seja, como uma força estruturante no processo de
evolução individual desde o nascimento até à morte. É igualmente importante
clarificar o conceito de ES como um processo pelo qual se obtém informação e se
formam atitudes e crenças acerca da sexualidade e do comportamento sexual,
conduzindo ao desenvolvimento de competências ao nível da realização de escolhas
seguras no campo da sexualidade, bem como à melhoria dos seus relacionamentos
afetivo-sexuais, e capacidade de proteção face a todas as formas de exploração e de
abusos sexuais, entre outros24.

A discussão efetuada em torno dos resultados obtidos com a aplicação do questionário
permitiu clarificar alguns pontos de vista dos EE e, por outro lado, revelar a necessidade de
futuras investigações envolvendo campos mais específicos da relação EE-ES e outros
atores no processo. A análise das respostas fornecidas pelos inquiridos foi, muitas vezes, o
motor para o levantamento de novas dúvidas cujo esclarecimento pode ser potenciado
através de futuras investigações, cujos tópicos se elencam seguidamente:



Investigar o conhecimento dos EE em relação à epidemiologia do VIH/SIDA.



Conhecer

a

disponibilidade

dos

EE

para

se

envolverem

ativamente

no

desenvolvimento e implementação do programa de ES.


Aferir necessidades de formação dos EE em relação aos diferentes temas e
abordagens na área da ES.



Aprofundar os conhecimentos sobre a comunicação entre os EE e os seus
educandos no âmbito da ES, nomeadamente ao nível da frequência, duração, temas
abordados, e natureza da informação transmitida.



Investigar as perceções dos DT em relação à implementação de uma parceria
efetiva, com os EE, no âmbito do programa de ES.

68

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. OMS. Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde. Carta de Ottawa para a
Promoção da Saúde. 1986. [Acesso em 2009 Jul 30]. Disponível em
http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=96
2. WHO. Milestones in Health Promotion - Statements from Global Conferences. 2009.
[Acesso em 30 2009 Jul 30]. Disponível em
http://www.who.int/healthpromotion/Milestones_Health_Promotion_05022010.pdf
3. World Health Organization [homepage na internet]. [Acesso em 2009 Jul 30]. School and
youth health; [uma tela]. Disponível em
http://www.who.int/school_youth_health/facts/en/index.html
4. WHO. WHO Information Series on School Health. Skills for Health. Geneva: WHO.
[Acesso em 2011 Jun 25]. Disponível em
http://www.who.int/school_youth_health/media/en/sch_skills4health_03.pdf
5. Ministério da Saúde, Direcção Geral da saúde, Divisão de Saúde Escolar. Programa
Nacional de Saúde Escolar. [Acesso em 2010 Set 15]. Disponível em http://www.minsaude.pt/NR/rdonlyres/4612A602-74B9-435E-B7200DF22F70D36C/0/ProgramaNacionaldeSa%C3%BAdeEscolar.pdf
6. IPPF. Sexual Education in Europe – A Reference Guide to Policies and Practices. IPPF;
2006. [Acesso em 2009 Jul 30]. Disponível em http://www2.huberlin.de/sexology/BIB/SexEd/SexEd.html
7. UNAIDS. Impact of HIV and sexual health education on the sexual behavior of young
people: a review update. 1997. [Acesso em 2011 Set 26]. Disponível em
http://data.unaids.org/publications/IRC-pub01/jc010-impactyoungpeople_en.pdf
8. Eisenberg ME, Bernat DH, Bearinger LH, Resnick MD. Support for Comprehensive
Sexuality Education: Perspectives from Parents of School-Age Youth. Journal of
Adolescent Health. 2008;42(4):352-9.
9. Mueller TE, Gavin LE, Kulkarni A. The Association Between Sex Education and Youth’s
Engagement in Sexual Intercourse, Age at First Intercourse, and Birth Control Use at
First Sex. Journal of Adolescent Health. 2008;42(1):89-96.
10. UNESCO. International Technical Guidance on Sexuality Education: an evidenceinformed approach for schools, teachers and health educators. 2009. [Acesso em 2011
Set 26]. Disponível em http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf
11. APF. Resultados da Conferência de Colónia sobre Educação sexual dos Jovens numa
Europa Multicultural. Educação sexual em Rede. 2008;(4):4-17.
12. Machado Vaz JG. Educação sexual na escola. 1.ª ed. Lisboa: Universidade Aberta;
2005. 130 p.

70

13. Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Associação para o Planeamento da
Família, Centro de Apoio Nacional. Educação sexual em Meio Escolar - Linhas
orientadoras. 1.ª ed: Editorial do Ministério da Educação; 2000. 126 p.
14. Mapa Oficial n.º 2/98, D.R. n.º 183 de 10 de Agosto de 1998. [Acesso em 2011 Set 26].
Disponível em http://dre.pt/pdf1sdip/1998/08/183A00/38563857.PDF
15. Lagus KA, Bernat DH, Bearinger LH, Resnick MD, Eisenberg ME. Parental perspectives
on sources of sex information for young people. The Journal of adolescent health.
2011;49(1):87-9. Epub 2011/06/28.
16. Lei n.º 3/84, Diário da República n.º 71, Série I de 24 de março sobre educação sexual e
planeamento familiar. [Acesso em 2009 Jul 24]. Disponível em
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=1984.71&iddip=19840833
17. Puerto C. Educação sexual e a Escola. Lisboa: ID Books; 2009. 270 p.
18. Decreto-Lei n.º 482/72, Diário da República n.º 277, de 28 de Novembro de 1977.
[Acesso em 2011 Set 26]. Disponível em
http://dre.pt/pdf1sdip/1972/11/27700/17851786.pdf
19. Lei n.º 120/99, Diário da República n.º 186, de 11 de Agosto de 1999 que reforça as
garantias do direito à saúde reprodutiva. [Acesso em 2011 Set 26]. Disponível em
http://dre.pt/pdf1sdip/1999/08/186A00/52325234.pdf
20. Frade A, Marques AM, Alverca C. Vilar D. Educação sexual na Escola. Guia para
professores, formadores e educadores. Lisboa: Texto Editora; 2003. 155p.
21. Vilar D. Um novo contexto para a Educação sexual nas escolas. Educação sexual em
Rede. 2008; (3): 1-2.
22. Decreto-Lei n.º 6/2001, Diário da República n.º 15 de 18 de Janeiro sobre a revisão
curricular do ensino básico. [Acesso em 2011 Set 26]. Disponível em
http://www.gave.min-edu.pt/np3content/?newsId=31&fileName=decreto_lei_6_2001.pdf
23. GTES. Relatório preliminar do Grupo de Trabalho de Educação sexual. Lisboa:
Ministério da Educação; 2005. [Acesso em 2009 Jul 03]. Disponível em
http://www.dgidc.minedu.pt/educacaosaude/data/educacaosaude/educacaosexual/relatorio_preliminar_es_31
_10_2005.pdf
24. Ministério da Educação [homepage na internet]. [Acesso em 2011 Jul 26]. Educação
para a saúde – contexto nacional; [aproximadamente duas telas]. Disponível em
http://www.min-edu.pt/index.php?s=white&pid=724
25. GTES. Relatório final do Grupo de Trabalho de Educação sexual. Lisboa: Ministério da
Educação; 2007. [Acesso em 2009 Jul 03]. Disponível em http://www.dgidc.minedu.pt/educacaosaude/data/educacaosaude/educacaosexual/relatorio_final_gtes.pdf

71

26. Despacho n.º 2506/2007, Diário da República n.º 36, 2ª série, de 20 de Fevereiro que
cria a figura de professor coordenador de educação para a saúde. [Acesso em 2011 Set
26]. Disponível em http://legislacao.minedu.pt/np4/np3content/?newsId=1185&fileName=despacho_2506_2007.pdf
27. Despacho n.º 25995/2005, Diário da República n.º 240 de 16 de Dezembro que aprova
os princípios orientadores das conclusões do GTES. [Acesso em 2011 Set 26].
Disponível em http://legislacao.minedu.pt/np4/np3content/?newsId=1184&fileName=despacho_25995_2005.pdf
28. Lei n.º 60/2009, Diário da República n.º 151, Série I de 6 de agosto, que estabelece o
regime de aplicação da educação sexual em meio escolar. [Acesso em 2011 Set 26].
Disponível em
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2009.151&iddip=20091984
29. Portaria n.º 196-A/2010, Diário da República n.º 69, Série I de 9 de abril, que
regulamenta a Lei n.º 60/2009, de 6 de agosto, que estabelece o regime de aplicação da
educação sexual em meio escolar.
30. Reis MH, Vilar D. A implementação da educação sexual na escola: Atitudes dos
professores. Análise Psicológica. 2004;22(4):737-745.
31. Ramiro L, Matos MG. Percepções de professores portugueses sobre educação sexual.
Revista de Saúde Pública. 2008;42:684-92
32. Programa Regional de Educação sexual em Saúde Escolar [homepage na internet].
[Acesso em 2011 Jul 26]. O que é o PRESSE?; [aproximadamente duas telas].
Disponível em http://portal.arsnorte.minsaude.pt/portal/page/portal/presse/linkto_inicio/O%20que%20%C3%A9%20o%20PRESS
E
33. PRESSE. Programa Regional de Educação sexual em Saúde Escolar (PRESSE) Projecto-Piloto 2008/2009. [Acesso em 2011 Set 26]. Disponível em http://www.eb23samar.rcts.pt/documentos/programa_presse/folheto_programa_presse.pdf
34. Matos MG, Simões C, Tomé G, camacho I, Ferreira M, Ramiro L, et al. A saúde dos
adolescentes portugueses – Relatório do Estudo HBSC 2010. 2010. [Acesso em 2011
Set 26]. Disponível em
http://aventurasocial.com/arquivo/1303144700_Relatorio_HBSC_adolescentes.pdf
35. Marques R. A escola e os pais – como colaborar?. 5ª ed. Lisboa: Texto Editora; 1997.
87p.
36. Marques R. Envolvimento dos pais e sucesso educativo para todos: o que se passa em
Portugal e nos Estados Unidos da América. “In”: Davies D, Marques R, Silva P. Os
professores e as famílias – a colaboração possível. Lisboa: Livros Horizonte; 1997. p.
23-48.

72

37. Marques R. A participação dos pais na vida da escola como uma componente do modelo
da educação pluridimensional. “In”: Davies D, Marques R, Silva P. Os professores e as
famílias – a colaboração possível. Lisboa: Livros Horizonte; 1997. 106-14.
38. Cortesão I, Silva MA, Torres MA. Educação para uma sexualidade humanizada – guia
para professores e pais. Porto: Edições Afrontamento; 1989. 151p.
39. Inácio A. Apresentação das novas orientações em educação sexual da Unesco.
Educação sexual em Rede. 2009-2010; (6): 29-33.
40. Macbeth A, Weerakoon P, Sitharthan G. Pilot study of Australian school-based sexual
health education: parents’ views. Sexual Health. 2009;6(4):328-33.
41. Constantine NA, Jerman P, Huang AX. California Parents’ Preferences and Beliefs
Regarding School-Based Sex Education Policy. Perspectives on Sexual and
Reproductive Health. 2007;39(3):167-75.
42. Raosoft [homepage na internet]. [Acesso em 2009 Jul 30]. Sample size calculator [duas
telas]. Disponível em http://www.raosoft.com/samplesize.html
43. Sampaio MMA. Escola e educação sexual. Lisboa: Livros Horizonte; 1987. 107p.
44. Dyson S. Parents and Sex Education – Parents’ attitudes to sexual health education in
WA schools. Australian Research Centre in Sex, health and Society. 2010. [Acesso em
2011 Out 10]. Disponível em
http://www.google.pt/url?sa=t&source=web&cd=10&ved=0CHYQFjAJ&url=http%3A%2F
%2Fgdhr.wa.gov.au%2Fresources%2Freports%2FParent%2520report.pdf%2Fat_downlo
ad%2Ffile&rct=j&q=References%20for%20parents%20%20About%20Sexuality%20Education&ei=X6qVTqz_EciV8QO6mej5Bg&usg=AFQjCNG
eMJFwka2Uo6J-tQic-iVxDM4xrA&cad=rja
45. Orji EO, Esimai OA. Introduction of sex education into Nigerian schools: the parents',
teachers' and students' perspectives. Journal of Obstetrics & Gynaecology.
2003;23(2):185-8.
46. Alexander SJ. Improving Sex Education Programs for Young Adolescents: Parents'
Views . Family Relations. 1984;33(2):251-7
47. Texto Editora [homepage na internet]. [Acesso em 2011 Out 10]. Área Pais e
Educadores - Educação sexual: comunicação entre Pais e Escola é fundamental; [duas
telas]. Disponível em
http://www.educacao.te.pt/pais_educadores/index.jsp?p=86&id_art=150
48. Marktest. Estudo desenvolvido pela Marktest, para a Coordenação Nacional para a
Infecção VIH/sida e a APIFARMA. 2006. [Acesso em 2011 Set 26]. Disponível em
http://www.sida.pt/paginaRegisto.aspx?back=1&id=7395
49. Gameiro J et al. Quem sai aos seus…. Porto: Edições Afrontamento; 1998. 192p.

73

50. Ramiro L, Matos MG, Vilar D. Fatores de sucesso da educação sexual em meio escolar.
Educação sexual em Rede. 2008; (3): 8-13.

74

ANEXO 1
Pedido de autorização para a realização do estudo na Escola Cooperativa de Vale S. Cosme
(Adaptado com base no modelo da Comissão de Ética para a Saúde do Hospital de S. João;
documento utilizado antes da data determinada (ano letivo 2011/2012) para aplicar o Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 nos estabelecimentos de ensino)
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ANEXO 2
Questionário aplicado aos Encarregados de Educação
(documento utilizado antes da data determinada (ano letivo 2011/2012) para aplicar o Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 nos estabelecimentos de ensino)

Este inquérito tem como objectivo perceber a opinião dos Encarregados de Educação sobre a
Educação sexual. Para este efeito, a sua colaboração no seu sincero preenchimento é
fundamental. Este inquérito é anónimo, pelo que, as respostas não serão associadas à pessoa
que as deu.
1. Sexo

2. Idade

Feminino

Masculino

3. Habilitações
1º ciclo

2º ciclo

Ensino
secundário

3º ciclo

Bacharelato

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

4. Estado civil
Solteiro

Casado

União de facto

Divorciado

Viúvo

5. Religião
Católica

Evangélica

Protestante

Judaica

Muçulmana

Jeová

Budista

Sem religião

Outra: ____________________________________

6. Grau de parentesco com o seu educando*
Pai/Mãe

Avô/Avó

Tio/Tia

Irmã/irmão

Padrasto/Madrasta

Outra: ____________________________________

7. O seu educando vive com
Os pais

A mãe

O pai

Os avós

Outra: ____________________________________

8. Sexo do seu educando
Feminino

9. Idade (educando)

10. O seu educando frequenta o

Masculino

2º ciclo

3º ciclo

ensino
secundário

*caso tenha mais do que um educando a frequentar esta escola utilize os dados do mais novo.
Número de educandos a frequentar esta escola: _______
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11. Legislação sobre Educação sexual
Classifique cada afirmação como verdadeira (sim) ou falsa (não)

Sim

Não

Sim

Não

a) É obrigatório, por lei, integrar acções de educação sexual no projecto
educativo das escolas
b) Existe legislação que autoriza as actividades de educação sexual nas
escolas
c) Cabe principalmente aos profissionais da saúde realizarem acções de
educação sexual
d) De acordo com a legislação, o director de turma é o único responsável
pela aplicação do programa de Educação sexual
e) A actual legislação contempla a criação de um Gabinete de Apoio ao
aluno na área da Educação para a Saúde / Educação sexual

12. Comunicação com o educando
Já conversou com o seu educando sobre...
[Classifique cada afirmação como verdadeira (sim) ou falsa (não)]

a) ... reprodução humana
b) ... a tomada de decisão de se tornar sexualmente activo
c) ... as vantagens, para os jovens, de evitarem relações sexuais
d) ... SIDA e/ou outras infecções sexualmente transmissíveis
e) ... métodos contraceptivos (pílula, preservativo, etc)
f) ... onde obter preservativos

13. No geral, sente-se confortável a falar sobre sexo e relacionamentos?
Nada confortável

Pouco confortável

Indiferente

Razoavelmente
confortável

Muito confortável

14. Como avalia os seus conhecimentos no âmbito do tema “sexo e relacionamentos”?
Mal informado

Pouco informado

Nem mal, nem bem
informado

Razoavelmente
informado

Muito informado
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5. Concordo
totalmente

4. Concordo

3. Não
concordo
nem discordo

2. Discordo

Na sua opinião as fontes onde o seu educando procura
informação sobre sexualidade são: [Para cada um dos seguintes
meios [de a) a l)] indique o seu grau de concordância/discordância]

1. Discordo
totalmente

15. Meios de informação na área da sexualidade

a) internet
b) amigos
c) professores
d) funcionários da escola
e) televisão
f) família
g) imagens e mensagens da publicidade
h) séries de televisão
i) filmes
j) livros
k) revistas
l) jogos de vídeo
m) centro de saúde

Muita
confiança

Pouca
confiança
Não confio
nem
desconfio
Alguma
confiança

Para as seguintes fontes de informação, assinale o seu grau de
confiança na qualidade da informação prestada sobre
sexualidade.

Nenhuma
confiança

16. Preocupação em relação aos meios de informação na área da sexualidade

a) internet
b) amigos
c) professores
d) funcionários da escola
e) televisão
f) família
g) imagens e mensagens da publicidade
h) séries de televisão
i) filmes
j) livros
k) revistas
l) jogos de vídeo
m) centro de saúde
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17. A Educação sexual em contexto escolar é uma medida positiva?
Sim

Não

PORQUÊ?

Concordo
totalmente

Concordo

Não
concordo
nem discordo

Discordo

Um programa de Educação sexual, na escola...
[Para cada meio de a) a l) indique o seu grau de concordância com a
afirmação]

Discordo
totalmente

18. Opinião sobre o programa de Educação sexual

a) ... deve ser igual para todas as turmas
b) ... é apenas da responsabilidade da escola
c) ... deve contar com a visita de enfermeiros e/ou médicos às
turmas
d) ... deve ser apresentado aos Encarregados de Educação
e) ... deve ser feito por diversos professores da turma, nas
várias disciplinas
f) ... deve ser feito apenas pelo director de turma
g) ... deve ser feito apenas nas aulas de ciências naturais /
biologia
h) ... deve ser parte de um programa global de Educação para
a Saúde
19. Comunicação com o Director de turma
Já conversou com o Director de turma do seu educando sobre...
[Classifique cada afirmação como verdadeira (sim) ou falsa (não)]

Sim

Não

a) ... o programa de Educação para a Saúde da escola
b) ... o programa de Educação para a Saúde da turma
c) ... o programa de Educação sexual da escola
d) ... o programa de Educação sexual da turma
e) ... os temas de Saúde que gostava de ver trabalhados nas aulas
f) ... os temas de Saúde que não gostava de ver trabalhados nas aulas
g) ... os temas de Educação sexual que gostava de ver trabalhados nas aulas
h) ... os temas de Educação sexual que não gostava de ver trabalhados nas
aulas
i) ... dúvidas sobre saúde que o seu educando tenha colocado em casa
j) ... dúvidas sobre sexualidade que o seu educando tenha colocado em casa

81

O tema não
deve ser
abordado

Ensino
Secundário

3º Ciclo

2º Ciclo

Indique, para cada tema, o ano ou anos em que considera
importante a abordagem do mesmo

1º Ciclo

20. Conteúdos a abordar num programa de Educação sexual

a) Imagem corporal
b) Menstruação
c) Puberdade
d) Reprodução e nascimento
e) Segurança pessoal
f) Linguagem técnica dos órgãos genitais
g) Abuso e assédio sexual
h) Contracepção e sexo seguro
i) Sexo como parte do relacionamento amoroso
j) Gravidez e parentalidade na adolescência
k) Masturbação
l) Pressão dos pares para a actividade sexual
m) Problemas e preocupações sexuais
n) Comportamento sexual (beijos, coito)
o) Sonhos molhados
p) Abstinência
q) A sexualidade e os meios de comunicação social
r) Homossexualidade
s) Comunicação acerca do relacionamento sexual
t) Igualdade de género no relacionamento amoroso
u) Prostituição nos jovens
v) Atracção, amor e intimidade
w) Prazer e orgasmo
x) Infecções Sexualmente Transmissíveis / Sida
y) Estar à vontade com o sexo oposto
z) Pornografia
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21. No seu entender, o que é “sexualidade”?

22. No seu entender, o que é “Educação sexual”?

23. Quais os temas da sexualidade que considera mais complicados de abordar junto do
seu educando?

Obrigada pela sua colaboração.
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ANEXO 3
Informação ao participante
(Adaptado com base no modelo da Comissão de Ética para a Saúde do Hospital de S. João)

INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE

A informação que consta da lista abaixo é disponibilizada ao participante na investigação, de
forma oral, no momento de entrega dos questionários / pedido de participação no estudo. O
pedido de participação poderá ser efetuado durante as reuniões com o diretor de turma, ou
via telefone, sendo o contacto estabelecido pela responsável pelo estudo.

 O estudo está a ser realizado no âmbito da dissertação do mestrado em
Educação para a Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;
 O investigador é a professora Coordenadora da Educação para a Saúde da
escola em causa - Maria João Drumond;
 O objectivo principal da investigação é conhecer a opinião dos Encarregados de
educação relativamente à educação sexual em contexto escolar;
 A opinião dos
preenchimento

encarregados de educação será recolhida através do
de

um

questionário,

sendo

os

inquiridos

selecionados

aleatoriamente;
 Espera-se que, com um melhor conhecimento da opinião dos encarregados de
educação, se possa aplicar ao Programa Nacional de Educação sexual de modo
a conciliar os interesses da família, com o disposto na lei;
 Os participantes no estudo apenas terão que disponibilizar algum tempo, em
casa, para preencher o questionário;
 Mesmo tendo sido selecionados, os encarregados de educação só respondem ao
inquérito se concordarem em participar no estudo, sendo livres para decidir se o
pretendem fazer;
 Está garantida a privacidade e a confidencialidade dos dados uma vez que o
questionário não contempla a identificação do inquirido;
 Mesmo tendo levado o questionário para casa, os selecionados podem desistir,
sendo livres para decidir não devolver o mesmo.
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ANEXO 4
Declaração de consentimento
(Adaptado com base no modelo da Comissão de Ética para a Saúde do Hospital de S. João;
documento utilizado antes da data determinada (ano letivo 2011/2012) para aplicar o Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 nos estabelecimentos de ensino)

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO
Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial
(Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996 e Edimburgo 2000)

Designação do Estudo:

A posição dos Encarregados de Educação perante a Educação sexual em contexto escolar um estudo de caso na Escola Cooperativa de Vale S. Cosme

Eu, abaixo-assinado, (nome completo) -------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encarregado de educação do aluno (nome completo) ------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- a frequentar a Escola Cooperativa de Vale
S. Cosme no ano lectivo 2010/11, compreendi a explicação que me foi fornecida acerca da
investigação que se tenciona realizar, bem como do estudo em que será incluído. Foi-me
dada oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias, e de todas obtive
resposta satisfatória.
Tomei conhecimento sobre os objectivos, os métodos, e os benefícios previstos, bem como
do facto de a minha participação se resumir ao preenchimento de um inquérito. Além disso,
foi-me afirmado que tenho o direito de recusar a participação no estudo, sem que isso possa
ter como efeito qualquer prejuízo para o meu educando.
Por isso, aceito que me seja aplicado o inquérito proposto pelo investigador.

Data: ____ / __________________ / 2011
Assinatura: ___________________________________________________

O Investigador responsável:
Nome: Maria João de Araújo Drumond Freitas
Assinatura: ___________________________________________________
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