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Educação em Sexualidade: Um Percurso em Cooperação no 1.º CEB 

1

INTRODUÇÃO 

O trabalho que se apresenta nesta dissertação é a história da 

circularidade de um projecto de formação cooperada das professoras, que 

nele intervieram pelo trabalho com os alunos, em duas salas de aula. 

O estudo foi desenvolvido sob duas vertentes: formação continuada 

(formação cooperada) das professoras intervenientes (investigadora e 

colaboradoras) e actividades desenvolvidas (Trabalho de Campo) com duas 

turmas de alunos do 3.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico no âmbito da 

Educação em Sexualidade. O eixo fundamental do desenvolvimento de todo o 

processo foi o trabalho em cooperação/trabalho de parceria. 

A formação das professoras teve uma primeira parte sustentada pela 

reflexão conjunta com recurso às teorias e, uma segunda parte que integrou as 

vivências pessoais e as experiências profissionais no próprio desempenho da 

profissão na sala de aula, tendo como finalidade principal contribuir para 

mudar/evoluir pessoal e profissionalmente. 

As actividades com os alunos desenvolveram-se também sob a vertente 

de cooperação que se operacionalizou pelo trabalho em parceria entre pares de 

alunos e professores, bem como entre alunos, pais/encarregados de educação 

e professores.
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Pretendia-se que a formação das professoras tivesse reflexo no 

desenvolvimento de competências cognitivas e sociais dos alunos.  

Trata-se, portanto, de um trabalho que formaliza a problemática da 

transferência isomórfica na estratégia de formação de professores em que os 

conceitos e princípios teóricos foram aplicados na prática, tendo esta, por sua 

vez, dado origem a novas reflexões e novos confrontos com a teoria, para de 

novo serem recolocados em sala de aula com os alunos.  

Como diz Niza (1997:26) 

A formação através de uma pedagogia isomórfica pressupõe a identificação 

clara de uma dada pedagogia (sistema pedagógico). Os conceitos 

principais e a sintaxe desse modelo pedagógico, constituem o fundamento 

para a construção de um sistema de formação. No caso dos professores, 

formam-se estes a partir de um sistema inspirado nos mesmos conceitos e 

princípios que o professor em formação utilizará mais tarde com os seus 

próprios alunos. O sistema transferido integra um conjunto complexo de 

conhecimentos, de saber-fazer, de atitudes e valores consoantes com a 

pedagogia a transferir. 

O presente estudo foi concebido de forma a evidenciar os 

conhecimentos construídos pelos alunos no âmbito da Educação em 

Sexualidade, através da sua participação no Trabalho de Campo, cujos 

resultados foram obtidos através de análise interpretativa. Estes serão o 

“espelho” que reflecte o programa elaborado para o efeito e o trabalho de 

formação das professoras que funcionou como trave de sustentação do 

percurso da construção do conhecimento dos alunos. 
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A globalização dos meios de comunicação e informação e o aparecimento 

de tecnologia avançada têm vindo a introduzir na sociedade novas maneiras de 

entender e viver a sexualidade.  

A história diz que o modo de entender e viver a sexualidade não foi fixo 

ao longo dos tempos. Povos de culturas e civilizações dominantes como os 

Gregos e os Romanos também tinham as suas regras de conduta, embora 

diferentes entre si. O Cristianismo e outras religiões têm tido influência na 

vivência da sexualidade através de séculos (Vaz, 2003).

A vivência da sexualidade de uma sociedade depende, por isso, de um 

conjunto de circunstâncias individuais, morais, culturais, sociais, políticas e 

científicas. Sabe-se que a sexualidade existe e acompanha a humanidade 

desde a sua origem e dela depende a continuidade da espécie.  

Estudos realizados, no nosso país, (Miguel e Vilar, 1986; Vilar, 2003) 

apontam para uma maior abertura dos jovens face a esta problemática; mas 

ainda existem, na sociedade portuguesa, raízes de uma cultura de meio século, 

que valorizava apenas a castidade, o celibato consagrado e as relações do casal 

com o único objectivo de procriar. As normas relativas à sexualidade e ao 

erotismo que sustentaram esta cultura foram ditadas pelo regime do Estado 

Novo, com o apoio incondicional da Igreja Católica. Nesta cultura não havia 

lugar para o prazer e felicidade, a relação sexual era, assim, associada apenas 

à criação.

Esta concepção de sexualidade ainda não foi substituída na sua 

totalidade por uma cultura de saúde, felicidade e prazer. Daí que “ainda hoje, se 

converse acerca da vida sexual em voz baixa, com reservas e com poucas pessoas”

(Veiga e outros, 2000: 11). 
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Também há os que, ao contrário destes, utilizam o seu potencial físico e 

intelectual ao serviço de uma sexualidade que, em alguns casos, prima pela 

ausência de afectividade e responsabilidade. Veja-se, como exemplo, o número 

de denúncias de crimes sexuais contra menores: 364 inquéritos abertos pela 

Polícia Judiciária, em 2002; tendo aumentado para 1075, em 2004, (Pereira, 

2005).

Nesse sentido, Renaud (2001:43) afirma: 

A sexualidade desligou-se também da vivência  afectiva como se se 

banalizassem as relações sexuais, como por exemplo, as que duram 

somente a noite a seguir ao encontro numa discoteca.

Por sua vez, Guiddens (2001:1) também afirma: 

(...) o sexo surge agora permanentemente no domínio público e, além disso, 

fala a linguagem da revolução. Ao longo das últimas décadas deu-se uma 

revolução sexual e expectativas revolucionárias foram adstritas à 

sexualidade por muitos pensadores (...). 

 A mudança rápida de discurso e hábitos sexuais com a influência dos 

meios de comunicação que decorreu em algumas sociedades, nomeadamente em 

Portugal após o 25 de Abril, confunde, de certo modo, algumas mentes e, por 

isso, suscita a uma reflexão conjunta das instituições com responsabilidade na 

orientação da saúde e bem-estar dos cidadãos.  

Mas o que é a sexualidade? 
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Para Gomez (2002:33 e 35):  

é tudo o que está relacionado com o facto simples e básico de que somos 

pessoas sexuadas. (...) É a forma de viver o projecto sexual próprio, é o 

modo de estar no mundo enquanto mulher ou homem, pois existem tantas 

“sexualidades”, tantos modos de a viver quanto pessoas. 

Perante a existência de dois corpos sexuados poderá surgir o desejo 

sexual e com ele a busca do prazer e o aparecimento do vínculo afectivo que é 

o suporte das relações interpessoais. Contudo, o ser humano tem a capacidade 

de integrar regras e normas culturais que lhe permitem construir a 

consciência do adequado e do inadequado e que poderá constituir um 

instrumento regulação da sua conduta sexual. 

É verdade que ser mulher ou ser homem depende da união aleatória de 

dois cromossomas x, y, contudo, este facto não determina a sexualidade do 

indivíduo, “apenas lhe imprime uma orientação” (Gomez, 2002), todo o resto é 

um processo que se vai construindo ao longo da vida. 

 Mas

Esta construção é um processo complexo que vai do biologicamente mais 

simples ao psico-socialmente mais complexo ( Gomez, 2002:33). 

De acordo com a Organização Mundial de saúde a sexualidade tem 

influência sobre os sentimentos, comportamentos e interacções de cada 

indivíduo, podendo afectar a saúde física e mental de cada um, quer no sentido 

positivo, quer no sentido negativo (Nodin, 2000). 
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A sexualidade é uma área de grande importância no desenvolvimento de 

cada indivíduo, porque se refere ao modo como cada um se relaciona consigo 

próprio e com os outros; por isso, é importante que família e escola se 

envolvam no mesmo projecto de Educação em Sexualidade. Será uma forma de 

ajudar a formar cidadãos livres e responsáveis, contribuindo assim para uma 

sociedade feliz, saudável e equilibrada.  

O presente estudo teve por finalidade conceber, desenvolver e avaliar 

um programa de Educação em Sexualidade no 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) e 

simultaneamente fazer formação continuada em cooperação (formação 

cooperada) das professoras envolvidas.   

Desenvolveu-se em três fases com objectivos específicos para cada 

uma.

 Foram objectivos da Fase I: 

- Proceder ao levantamento de estudos realizados em Portugal no 

âmbito da educação em sexualidade. 

- Proceder à leitura/análise de experiências/actividades 

desenvolvidas no âmbito de Educação em Sexualidade. 

- Conceber os conteúdos do plano da formação cooperada. 

- Conceber o instrumento para recolha de dados (questionário) junto 

de professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB). 

Foram objectivos da Fase II: 

- Desenvolver o plano de formação cooperada com vista à formação 

conjunta das professoras colaboradoras e da professora 

investigadora.
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- Conceber um programa de Educação em Sexualidade numa 

perspectiva de transversalidade curricular para alunos do 3.º ano 

de escolaridade, de modo a envolvê-los no processo de ensino e de 

aprendizagem.

- Auscultar as dificuldades sentidas decorrentes das práticas 

diárias de um grupo de professores do 1.º CEB (constituintes de 

um dos Conselhos de Docentes do Agrupamento de Escolas) quando 

trabalham no âmbito da sexualidade. 

- Preparar a reunião com os pais/encarregados de educação. 

Foram objectivos da Fase III: 

- Realizar a reunião com pais/encarregados de educação. 

- Desenvolver com duas turmas do 3.º ano do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico (1.º CEB), em parceria com as professoras colaboradoras, o 

programa concebido na Fase II. 

- Acompanhar e avaliar o processo de construção de conhecimento e 

de aprendizagem dos alunos. 

- Divulgar/comunicar os resultados obtidos envolvendo alunos e 

professores intervenientes no processo. 

 Este Projecto decorreu ao longo do ano lectivo de 2003/04 tendo 

envolvido a professora investigadora e duas professoras colaboradoras com 

duas turmas de alunos do 3.º ano do 1.º CEB e respectivos pais/encarregados 

de educação. 
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 Qualquer que seja o ano de escolaridade, de acordo com as Linhas 

Orientadoras existentes no nosso país, o desenvolvimento de um programa de 

Educação em Sexualidade na escola caberá sempre ao/s professor/es que, 

para isso, terão de encontrar estratégias inovadoras e adequadas à educação 

em ciências/Educação em Sexualidade, de acordo com as necessidades 

manifestadas/sentidas pelos alunos. 

O estudo que se apresenta inscreve-se numa investigação interpretativa 

(abordagem qualitativa). Para o efeito, identificaram-se e caracterizaram-se 

as concepções de alunos participantes em relação à Reprodução Humana, antes 

e após o desenvolvimento do Trabalho de Campo (T.C.).

Procedeu-se à análise das respostas dos alunos a partir das categorias 

de conteúdo definidas para o tema e organizaram-se em Categorias de 

Resposta (CR). 

Da comparação dos dados das CR entre o primeiro e o segundo 

questionário foram retiradas as conclusões do estudo. 

 Seguidamente, apresenta-se o esquema do Plano de investigação. 
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PLANO DE INVESTIGAÇÃO 

FASE I 

- Levantamento de estudos realizados em Portugal no âmbito da 
Educação em Sexualidade. 
- Levantamento de actividades/experiências realizadas no 1.º CEB, 
no âmbito da Educação em Sexualidade. 
- Concepção dos conteúdos para o plano de Formação Cooperada 
- Concepção do instrumento para recolha dos dados (questionário) 
juntos de professores do 1º CEB. 

FASE II 

- Desenvolvimento do processo de 
formação cooperada com as professores 
colaboradoras. 
- Concepção de um Programa de Educação 
em Sexualidade e respectivos guiões de 
apoio à sua implementação. 
- Auscultação das dificuldades sentidas 
por um grupo de professores do 1.º CEB 
decorrentes das práticas pedagógicas. 
- Preparação da reunião para os pais/ 
encarregados de Educação.  

FASE III 

- Realização de uma reunião  
com pais/encarregados de 
educação. 
- Implementação do 
programa de Educação em 
sexualidade em duas turmas 
em cooperação com as 
professoras colaboradoras. 
- Acompanhamento e 
avaliação do processo de 
construção de conhecimento 
dos alunos. 

COMUNICAÇÕES DAS PRODUÇÕES: 

a) - dos alunos à turma 
b) - dos alunos aos pais/ 

encarregados de educação
c) -  das professoras a professores. 
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Pelo desenvolvimento do Projecto pretendia-se encontrar a/as 

resposta/as para a seguinte questão: 

O desenvolvimento de estratégias didácticas para a educação em 

sexualidade no 1.º CEB, numa perspectiva de transversalidade curricular, 

concebidas pelas próprias professoras através de um processo de formação 

cooperada, não poderá contribuir para a mudança/evolução das suas práticas 

educativas com reflexo na construção de conhecimento dos alunos? 

Da/as resposta/as encontrada/as para esta questão de partida dar-se-á 

conta ao longo da presente dissertação que está organizada em seis capítulos 

tendo cada um deles uma unidade de sentido própria. 

O Capítulo primeiro: a) descreve as influências que o desenvolvimento 

científico-tecnológico exerce na vida das pessoas e o papel da escola em 

função de uma sociedade em constante mudança; b) explica as razões que 

levaram à realização do estudo e apresenta os pressupostos teóricos 

subjacentes à metodologia de trabalho; c) apresenta o esquema do processo 

de formação cooperada e de concepção do programa de Trabalho de Campo 

(T.C.).

O Capítulo segundo: a) descreve o processo de construção da 

sexualidade do indivíduo ao longo da vida e a influência da evolução científica e 

tecnológica na vivência da sexualidade; b) fundamenta o modelo de formação 

cooperada/formação continuada desenvolvido pelas professoras (investigadora 

e colaboradoras) através de reflexão-prática-reflexão.

O Capítulo terceiro apresenta a descrição da implementação e 

desenvolvimento do Trabalho de Campo (T.C.) onde se pode verificar o 

processo de transferência isomórfica descrito no capítulo anterior, os 
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critérios de selecção dos sujeitos participantes e a administração dos 

questionários aos alunos, pais/encarregados de educação e a um grupo de 

professores.

O Capítulo quarto faz a descrição da metodologia utilizada na presente 

investigação para analisar, em primeiro lugar a existência de ideias prévias dos 

alunos sobre o conteúdo em estudo e posteriormente, após o desenvolvimento 

de Trabalho de Campo, verificar se o programa implementado tinha 

contribuído, ou não, para a construção de conhecimentos. 

O Capítulo quinto apresenta os resultados da análise interpretativa das 

respostas dos alunos aos questionários organizadas em Categorias de 

Conteúdo.

O Capítulo sexto apresenta: a) as limitações do estudo e as conclusões 

do mesmo; b) a avaliação dos pais/encarregados de educação sobre a 

participação dos seus filhos/educandos no Projecto de Educação em 

Sexualidade; c) as dificuldades sentidas, neste âmbito, por um grupo 

professores; d) uma análise reflexiva sobre o tema; f) por último, algumas 

recomendações para se continuar com a Educação em Sexualidade nas escolas 

do 1.º CEB. 

Os Anexos apresentados em suporte digital reúnem: a) as matrizes dos 

questionários aplicados aos sujeitos participantes; b) o Programa de Trabalho 

de Campo com respectivos guiões de implementação do mesmo; c) um conjunto 

de registos fotográficos que documentam o envolvimento dos alunos na 

construção do material de apoio às comunicações; d) um conjunto de grelhas 

que sintetizam os resultados obtidos através da análise interpretativa.  
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Como se dará conta no Capítulo VI (secção 6.1), o presente estudo conta 

com várias limitações quer de natureza institucional, quer de natureza 

investigativa tendo uma sofrido a influência da outra. Refira-se que o tempo 

determinado para apresentação do trabalho foi factor limitativo no processo 

de investigação, sobretudo no que se relaciona com o tempo que medeia a 

conclusão do estudo feito pelos alunos e a administração do segundo 

questionário o que, provavelmente, influenciou as conclusões. 

Em face dos resultados adquiridos através de análise interpretativa 

anterior ao desenvolvimento do Trabalho de Campo, pode concluir-se que as 

concepções de alguns alunos demonstram a existência de algum conhecimento 

considerado cientificamente adequado, provavelmente obtida através de 

bibliografia da especialidade.

Já os dados obtidos através das respostas ao questionário administrado 

após o desenvolvimento do Trabalho de Campo evidenciam ideias de acordo 

com as respostas cientificamente adequadas e, em alguns casos, de acordo com 

as metas definidas para o final do Trabalho de Campo.
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CCAAPPÍÍTTUULLOO II

CCAAPPÍÍTTUULLOO II –– CCOONNTTEEXXTTOO DDAA IINNVVEESSTTIIGGAAÇÇÃÃOO

 Neste capítulo descrevem-se as influências que o desenvolvimento 

científico-tecnológico exerce na vida das pessoas e também se descreve o 

papel da escola em função de uma sociedade em constante mudança. 

Fundamenta-se a opção pelo presente estudo e apresentam-se os pressupostos 

teóricos subjacentes à metodologia de trabalho. Por último, apresenta-se o 

esquema do plano da Formação Cooperada das professoras na concepção do 

programa de Trabalho de Campo e uma tabela com tempo, intervenientes e 

tarefas realizadas.   

11..11 -- AA EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO DDAA CCIIÊÊNNCCIIAA11 EE SSUUAASS IIMMPPLLIICCAAÇÇÕÕEESS SSÓÓCCIIOO--DDIIDDÁÁCCTTIICCAASS

11..11..11 -- CCiiêênncciiaa ee TTeeccnnoollooggiiaa

 O volume de conhecimentos científicos e técnicos, que se tem operado 

nas últimas décadas, tem sido a causa de profundas transformações sociais, 

políticas, económicas e culturais. A ciência e a técnica entram no quotidiano das 

pessoas das formas mais diversas. Observe-se “o mundo” dos brinquedos e dos 

1  Ciência: referência  a todas as ciências
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jogos para crianças em que ciência e tecnologia produzem algo que encanta 

pequenos e grandes. Jamais, como acontecia há décadas atrás, a criança tem 

necessidade de construir o seu brinquedo, bastando-lhe, em muitos casos, 

accionar um botão e logo observa a realização de variadas acções, há pouco 

tempo, impensáveis.

É óbvio, que a Ciência afecta a vida de qualquer cidadão quer, no sentido 

positivo, através dos benefícios que dela advêm directamente relacionados com 

o seu bem-estar físico com reflexos na saúde, longevidade, comodidades 

tecnológicas e de comunicação; quer, no sentido negativo, através da sua 

incorrecta aplicação com reflexos no ambiente e na vida em geral, quer, ainda, 

através das formas com que a Ciência ajuda a resolver os problemas que ela 

própria possa gerar. É inquestionável a existência de uma forte correlação 

factual entre desenvolvimento científico e desenvolvimento tecnológico e 

económico, como também é inquestionável que a escola tem de preparar os 

alunos no sentido de entenderem a influência que a ciência e a tecnologia 

exerce sobre a sociedade em geral. 

 Já em 1983, no encontro promovido pela UNESCO, especialistas 

argumentavam no seu relatório final (citado por Sá, 2002:32): 

- a ciência e as suas aplicações à tecnologia podem ajudar a melhorar a 

qualidade de vida das pessoas. Ciência e tecnologia são actividades 

socialmente úteis, com as quais as crianças se devem familiarizar; 

- como o Mundo está cada vez mais influenciado pela ciência e tecnologia, 

importa que os futuros cidadãos estejam apetrechados para viverem 

nele.
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11..11..22 -- EEdduuccaaççããoo eemm CCiiêênncciiaass22 nnaa IInnffâânncciiaa:: aa bbaassee ddaa LLiitteerraacciiaa CCiieennttííffiiccaa

As sociedades contemporâneas encontram-se indissoluvelmente ligadas à 

ciência e à tecnologia. Hoje, o conhecimento constitui a maior valia social.  Veja-

se a situação de Portugal a partir do momento em que deixou de ter mão-de-

obra barata  e alguns recursos naturais. Não está em causa a discussão da 

situação económica do país, mas a relação que isso tem com a preparação 

científica/tecnológica que se tem de adquirir na escola e a partir da escola. Não 

se trata de preparar cientificamente alunos com o objectivo de lançar as bases 

da formação de futuros cientista; mas sim de preparar alunos para sobreviver 

aos desafios que lhes são lançados pela sociedade em que vivem como cidadãos 

de pleno direito. 

É hoje consensual, entre instituições ligadas à educação científica e 

entre os educadores em ciência, que a educação para a literacia científica se 

deve iniciar nos primeiros anos de escolaridade, incluindo os anos de frequência 

do pré-escolar. 

A Educação em Ciências iniciada nos primeiros anos de escolaridade 

poderá contribui para que as crianças/alunos desenvolvam: 

- a sua curiosidade natural, a comunicação oral e escrita e se 

apropriem de conteúdos matemáticos; 

- competências para observar, falar à cerca da Natureza e 

registar;

- capacidades de raciocínio para argumentar de uma forma “lógica 

e clara” sobre a/as evidência/as; 

2   Ciências: referência às Ciências da Natureza 
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- hábitos de pensar e capacidade crítica.

Em resumo, as ideias e as atitudes adquiridas pelos alunos, nos primeiros 

anos de escolaridade, serão decisivas para a compreensão da ciência e da 

tecnologia nos anos de estudo seguintes e ajudá-los-ão a superar complexos 

desafios de natureza cognitiva ao longo da sua vida. 

A este propósito vale a pena lembrar Wynne Harlen (1983) no relatório 

da UNESCO, Nuevas Tendencias de la Educación en lá Escuela Primaria (citado 

por Sá, 2002:29): 

Reconhecem-se amplamente as relações entre desenvolvimento científico e 

matemático (...) e verifica-se agora com amplitude crescente que uma das 

contribuições mais significativas das Ciências é a sua incidência no 

desenvolvimento da linguagem das crianças. (...) Os registos das discussões 

entre crianças, a propósito do trabalho científico, mostram que a sua 

linguagem é de construção mais elaborada do que nas situações 

tradicionalmente planificadas para desenvolver a linguagem e do que nas 

conversas com os alunos. 

Sá (2000) considera um desperdício de potencialidades sob o ponto de 

vista educativo o facto de não se fazer educação em ciências numa “faixa 

etária” com imensas “potencialidades” de construção de conhecimento. 

Destacando as potencialidades que, segundo este autor, deveriam ser 

exploradas:

a) o elevado poder interrogativo da criança 

b) o elevado poder de criatividade que se apresenta ainda no seu estado 

natural quase-virgem; 
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c) a plasticidade das suas ideias e esquemas mentais, o que significa 

ausência de concepções alternativas enraizadas e resilientes e ausência 

do “síndrome” de resposta “ certa”, o que propicia elevada 

capacidade reflexiva; 

d) a frequente ocorrência de noções intuitivas que, ao invés de 

antagónicas com os conceitos científicos, corresponde a uma fase 

embrionária de um processo de evolução conceptual; 

e)  o elevado ritmo de maturação das estruturas cognitivas (Sá, 2000:63). 

 A não iniciação de uma abordagem de educação em ciências com alunos 

do 1º CEB, poderá, do ponto de vista educativo, estar a impedir o 

desenvolvimento de um potencial cognitivo que dificilmente poderá ser 

recuperado com os estudos, nos anos seguintes. 

Vários investigadores portugueses (Martins e Veiga, 1999; Teixeira, 

2000; Sá, 2002; Sá e Varela, 2004) têm vindo a desenvolver investigações no 

âmbito da Educação em Ciências no 1º CEB, cujos resultados reforçam a 

importância que as mesmas actividades têm no desenvolvimento de 

competências sociais e cognitivas, realçando a necessidade da implementação de 

práticas pedagógicas de educação em ciências. 

 Nesse sentido, Martins e Veiga (1999:3) dizem: 

(...)  a Educação em Ciências para todos na escola deve ser um dos pontos 

de partida para atingir a alfabetização científica, o que está a tornar-se, 

cada vez mais, um requisito para a vida do ser humano.
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11..22 –– EESSCCOOLLAA DDOO 11ºº CCEEBB:: EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO EEMM CCIIÊÊNNCCIIAASS

O percurso de desenvolvimento/aprendizagem dos alunos, ao longo do 1.º 

CEB, é considerado, por muitos, os alicerces do desenvolvimento e 

conhecimento a construir por cada indivíduo ao longo da sua vida.

Entre as várias áreas que compõem o Programa Nacional do 1.º CEB, 

Língua Portuguesa e Matemática têm sido consideradas, ao longo dos anos,  

“áreas nobres” e, por isso mesmo, constituído o cerne do desenvolvimento e da 

aprendizagem. Porém, o desenvolvimento científico-tecnológico acelerado, que 

ocorreu a partir de meados do século XX e que vem influenciando a vida de 

todos os cidadãos do mundo, exige-lhes um “conjunto de saberes” que os ajude 

a entender o seu meio envolvente e enfrentar o mundo sócio-tecnológico em 

mudança.  

A este respeito Martins e Veiga (1999:3) dizem: 

(...) cada indivíduo deve dispor de um conjunto de saberes do domínio 

científico-tecnológico que lhe permita compreender os fenómenos do mundo 

em que se insere, deve acompanhar as questões decorrentes da actividade 

cintífica-tecnológica com implicações sociais e deve tomar decisões 

democráticas de modo informado. 

Para poder caminhar no sentido de ajudar a formar cidadãos capazes de 

“compreenderem os fenómenos do mundo em que vivem e as questões 

decorrentes da actividade científico-tecnológica”, o professor do 1.º CEB terá 

de dar ao ensino das ciências – área do Estudo do Meio – o lugar que lhe cabe no 

desenvolvimento do programa. 
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A Escola como instituição social deve proporcionar a construção de 

conhecimentos socialmente válidos, mas também alguma compreensão do 

processo e natureza da ciência criando condições para o desenvolvimento de 

uma atitude científica.    

 É sobejamente conhecida a situação de ausência de material didáctico-

tecnológico de apoio a todas as áreas na maioria das escolas do 1.º CEB do 

nosso país. 

No que respeita ao ensino das ciências a utilização do material 

existente nas escolas ainda constitui problema a uma boa parte dos 

professores.  Esta realidade desmotiva o pessoal docente para enfrentar os 

novos desafios científico-didácticos. Porém, é uma situação que não reduz a 

obrigação que a escola tem neste âmbito. Esta, para cumprir as suas funções, 

deve incentivar o desenvolvimento de actividades que contribuam para  

desenvolver as competências dos alunos, ajudar na tomada de consciência da 

influência que a ciência e a tecnologia exerce sobre as suas vidas e ainda para 

que, mais tarde, possam prosseguir nos estudos com êxito. 

 Neste sentido, Pereira (2002) alerta para a responsabilidade da escola 

quando diz:

Espera-se hoje que a escola obrigatória possa desenvolver capacidades de 

leitura crítica, de expressão fluente e de argumentação, possa formar 

jovens detentores de ferramentas cognitivas e de estratégias de estudo de 

forma a estarem permanentemente em condições de adquirir novos 

conhecimentos e de pensar criticamente qualquer que seja o ramo de 

actividade em que se insiram. E, simultaneamente, capazes de colocar 

questões com significado acerca de diversas áreas do conhecimento, de se 

empenharem na resolução de problemas de forma autónoma, embora 

solidária com a comunidade (2002:11). 
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 Embora se sustente a necessidade de maior implementação da prática de 

Educação em Ciências nas escolas do 1ºCEB, não se pode ignorar, e é justo que 

se reconheça, o que tem sido feito no nosso país, ao longo das últimas décadas, 

no âmbito do Programa Ciência Viva, quer ao nível da formação contínua de 

professores quer ao nível de práticas na sala de aula. 

Saliente-se também a implementação de experiências realizadas por 

investigadores portugueses que têm vindo apresentar os resultados das suas 

investigações realizadas em parceria com professores do 1º CEB. Refira-se 

como exemplo: (Teixeira, 2000; Sá, 2002 e Sá e Varela, 2004). Certamente, 

todas estas iniciativas contribuíram para melhorar a prática pedagógica dos 

professores do 1º CEB e consequentemente o ensino e a aprendizagem dos 

alunos.

11..22..11-- PPrrooffeessssoorr ddoo 11ºº CCEEBB mmeennttoorr ddee ddeessaaffiiooss

Em Portugal, o exercício da monodocência dá ao professor do 1º CEB o 

privilégio/responsabilidade de desenvolver o seu trabalho no sentido de ajudar 

o aluno a desenvolver competências consideradas essenciais ao nível do seu 

desenvolvimento global. Porém, para o poder fazer, necessita de dominar os 

conteúdos de todas as áreas curriculares que constam do Programa Nacional 

em vigor. 

Ser professor, hoje, exige atenção permanente às transformações em 

curso nos diferentes sectores da sociedade, já que é de uma sociedade em 

mutação social, cultural e tecnológica que os alunos emergem e é aí que se 

exerce a profissão de professor. 
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O desempenho da profissão Professor, actualmente, é algo exigente e 

comprometedor, ou o professor se compromete com a construção de 

conhecimento dos seus alunos ou deixa de preparar crianças/alunos para 

viverem o seu tempo.

 Ser professor hoje, no início do século XXI, implica uma atitude 

reflexiva constante, bem como o desejo de ser capaz de participar numa escola 

que cumpra as funções que lhe são atribuídas. 

Segundo o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais 

( 2001:129). 

O conhecimento científico não adquire simplesmente pela vivência de 

situações quotidianas pelos alunos. Há necessidade de uma intervenção 

planeada do professor, a quem cabe a responsabilidade de sistematizar o 

conhecimento, de acordo com o nível etário dos alunos e dos contextos 

escolares.

A área do Estudo do Meio do 1.º CEB aborda conteúdos do domínio da 

Física, da Química, da Biologia e da Geologia, cujas matérias, na sua maioria, não 

fizeram parte do currículo da sua formação inicial, sobretudo no que respeita 

ainda a uma parte substancial dos professores actualmente a desempenhar 

funções de docência.

Uma intervenção planeada do professor exige o domínio do conteúdo das 

ciências que constam do Programa Nacional. O professor do 1.ºCEB não sendo 

especialista em nenhuma das áreas vê-se confrontado com conteúdos que lhe 

são menos acessíveis.

É certo que, esta situação de formação inicial alterou-se, a partir do 

momento em que os cursos de Professores do 1.º CEB passaram a ser da 
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responsabilidade do Ensino Superior, contudo parece que o problema tem 

outros contornos e não se confina à formação inicial.

Vários autores ( Sá, 1991; Charpark, 1997; Sá, 2002) têm investigado no 

sentido de descobrir as razões das dificuldades que os professores do 1º CEB 

sentem no âmbito da área do Estudo do Meio. 

 A este propósito, Sá (1991:556) refere: 

É um facto conhecido, que a esmagadora maioria dos alunos, que 

ingressam no curso   de Professores do 1.º ciclo do Ensino Básico, provêm 

das áreas de Letras e Humanísticas do 10:º, 11.º e 12.º anos, e têm uma 

atitude pouco favorável para com as Ciências da Natureza. É ainda muito 

comum, entre estes alunos, a ideia de que a educação científica para 

Professores do 1.º ciclo do Ensino Básico, não tem carácter de necessidade, 

porque não virá a ser incorporada na prática pedagógica em termos de 

uma componente específica de educação da criança.

Já Charpak (1997:22) encontra outras razões que explicam as 

dificuldades dos professores do 1º CEB, ao dizer: 

Mas as ciências da natureza parecem hoje bastante complicadas, tanto aos 

professores como aos pais. Vários inquéritos mostram que a sua ausência 

na escola se deve essencialmente ao sentido de inseguranças, de ansiedade, 

em qualquer caso de mal-estar, que a respeito delas experimentam 

numerosos docentes: demasiado longínquas as suas recordações do liceu, 

demasiado afastados das ciências os seus estudos superiores, insuficiente a 

sua formação pedagógica neste domínio. Além disso, lançar «mãos à obra» 

requer material, mas sobretudo uma certa desenvoltura experimental que 

muitos receiam não possuir.
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 Ao encontro dos resultados da investigação de Charpak (1997) vai Sá 

(2002:37):

A imagem normalmente negativa das Ciências que os professores do 1.º 

CEB bem como os candidatos a professores (...) é indissociável da 

experiência de aprendizagem das Ciências que tiveram nos seus estudos. 

Essa é muito frequente uma recordação penosa, particularmente ao nível 

da Física e da Química (...). 

 Acredita-se, no entanto que os professores pela capacidade que têm em 

construir novos conhecimentos e também pelo seu profissionalismo, serão 

capazes de ultrapassar, se não todas, muitas das dificuldades sentidas no 

âmbito científico/didáctico para a Educação em Ciências.

 A instituição/comunidade escolar da qual faz parte o professor é uma 

estrutura aberta que pode promover a partilha de práticas através de uma 

atitude auto-reflexiva  que ajude a desenvolver e adequar as práticas 

pedagógicas às necessidades da sociedade e interesses dos alunos. 

Neste sentido, Alarcão (2001:25) refere: 

Se a escola como instituição não quiser estagnar, deve interagir com 

transformações ocorridas no mundo e no ambiente que a rodeia. Deve 

entrar na dinâmica actual marcada pela abertura, pela interacção e pela 

flexibilidade. Nesse processo, encontrará amigos críticos, desafios, 

propostas de colaborações. E nesse processo se desenvolverá.  Com efeito, 

as instituições, à semelhança das pessoas, são sistemas abertos. Estão em 

permanente interacção com o ambiente que as cerca, que as estimula ou 

condiciona, que lhes cria contextos de aprendizagem. Ao serem pró-activas 

em sua interacção, ajudam a sociedade a transformar-se, cumprindo assim 

um aspecto da sua missão.
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11..33–– RRAAZZÕÕEESS QQUUEE LLEEVVAARRAAMM ÀÀ OOPPÇÇÃÃOO PPOORR EESSTTEE EESSTTUUDDOO

São várias as razões que contribuíram de uma forma determinante para 

a realização do presente estudo. 

11..33..11-- RRaazzõõeess cciieennttííffiiccoo//ddiiddááccttiiccaass

Decorria o ano lectivo de lectivo de 2003/2004, a professora 

investigadora leccionava uma turma com 20 alunos do 2.º ano do 1º CEB com 

idades compreendidas entre os 7 e 9 anos.  

Ora, aconteceu que no Diário de Turma (subsecção 1.3.1.1) começaram a 

aparecer registos na coluna do “Não Gostei” relacionadas com a educação em 

sexualidade. Perante este facto, a professora da turma/professora 

investigadora questionou-se sobre o modo como iria conduzir o debate em 

Conselho de Cooperação/Conselho de Turma. De uma coisa estava certa, o 

problema teria de ser lido e debatido em Conselho de turma. Como conduzir o 

debate e até onde chegar com explicações que fossem pedidas, eram as 

questões que se lhe levantavam. Recorde-se que, em Novembro desse mesmo 

ano lectivo, tinha surgido em Portugal “o caso pedofilia” com grande 

implementação mediática.

 Rapidamente se lhe tornou claro que estava perante um problema 

científico/didáctico: o que ensinar e como ensinar as questões relacionadas 

com educação em sexualidade. 

 A questão que lhe surgiu em seguida foi a seguinte: será que os outros 

professores sentem as mesmas dificuldades? 
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 Informalmente foi estabelecendo um diálogo com outros professores 

sobre o problema em causa, no sentido de indagar se também sentiam 

dificuldades em lidar com as questões relacionadas com a educação em 

sexualidade com os alunos. Todos os professores abordados disseram que era 

um assunto difícil de tratar por diversas razões; o que veio dar ainda mais 

consistência ao problema. 

  Autores portugueses como (Teixeira, 2000; Sampaio, 2002), através dos 

resultados obtidos nas suas investigações, corroboram com o sentir destes 

professores.

Existindo a possibilidade de enveredar por um trabalho de investigação 

para dar resposta ao problema, seguiu-se nesse sentido. 

11..33..11..11-- DDiiáárriioo ddee TTuurrmmaa

O Diário de Turma é um instrumento que se coloca na parede da sala de 

aula onde os alunos registam as ocorrências significativas ao longo da semana. 

Este instrumento, nesta turma, tinha três colunas para registo: i) ocorrências 

positivas (“Gosto”, “Concordo”, “Acho Bem”); ii) ocorrências negativas (“Não 

Gosto”, “Não Concordo”, “Não Acho Bem”); iii) sugestões para enriquecer o 

trabalho (Novas ideias). 

O conteúdo do Diário de Turma era debatido em Conselho de 

Cooperação/Conselho de Turma que se realizava semanalmente à sexta-feira à 

tarde.



26

O que é o Conselho de Cooperação/Conselho de Turma? O Conselho de 

Cooperação/Conselho de Turma é um tempo em que os alunos debatem e 

tomam decisões sobre a vida do grupo.  

Niza (1998) explica o Conselho de Cooperação/Conselho de Turma deste 

modo:

Neste Conselho Semanal lê-se o Diário de Turma e debatem-se 

especialmente as ocorrências positivas, sem lugar para julgamentos, mas 

para explicitação pelas partes envolvidas nas referidas ocorrências: 

recolha de opinião dos que queiram ajudar a clarificar os factos e os 

comportamentos sociais. 

 Tomam-se decisões colegiais ou elaboram-se orientações para o futuro 

(...). 

 Em Conselho, a turma, colegialmente, planeia, acompanha, regula, 

analisa, orienta e gere as aprendizagens. 

Em Conselho se desenvolvem social e moralmente os alunos (1998:88, 89). 

 Pelo Conselho passa toda a vida da turma. Em gestão cooperada, avalia-se 

a semana que acaba e planeia-se a que vai começar. Aí se enraíza e aperfeiçoa, por 

aproximações sucessivas, uma educação partilhada para a Cidadania Democrática Activa 

(Niza, 1999:3). 

11..33..22-- RRaazzõõeess IInnssttiittuucciioonnaaiiss

A existência de conteúdos relacionados com educação em sexualidade 

no Programa do Estudo do Meio do 1º CEB; ou seja no Bloco “À Descoberta de 

Si Mesmo” o tema “O seu Corpo: função Reprodutora/Sexual e Genitais”. 
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11..33..33-- RRaazzõõeess ssoocciiaaiiss

 São várias as razões sociais, mas destacam-se as que porventura 

pareçam mais evidentes: 

Os casos de crianças portuguesas abusadas sexualmente que vem sendo 

denunciado diariamente pelos meios de comunicação social, acrescidos 

da carga psicológica que, desde Novembro de 2002, se tem vindo a viver 

no nosso país, devido aos casos de pedofilia; 

O aumento de casos de infecção com HIV/SIDA nos últimos anos; 

O aumento de gravidezes não desejadas na adolescência; 

A este respeito Veiga e outros  (2000:26) referem: 

São vários os índices que nos colocam num indesejado topo da tabela na União 

Europeia: crescimento, nos últimos anos, da infecção HIV em 

toxicodependentes e heterossexuais; maior taxa de gravidezes não desejadas 

em adolescentes (...). 

 Em Portugal, vai aumentando o número de crianças que diariamente têm 

acesso a novas redes de informação e comunicação como a Internet, 

onde assuntos como homossexualidade, pornografia e mercado do sexo 

estão ao seu dispor. Também os media e, de um modo particular, a 

televisão, transmite, a qualquer hora, programas com cenas relacionados 

com sexo.
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Vilar (2003) refere-se a esta questão dizendo: 

A generalização do acesso à televisão e a diversificação da oferta de 

produtos e canais televisivos, o vídeo, o crescimento do número de 

publicações de grande circulação, a expansão do acesso à Internet (na 

última década), foram alguns meios de propaganda rápida e generalizada 

das ondas de mudança social, entre as quais as referentes às questões da 

sexualidade (2003: 164). 

São as razões que, por si, justificam a implementação de um conjunto de 

actividades para de acordo com o Programa do Estudo do Meio do 1.º CEB, 

fazer o ensino em ciências no âmbito da educação em sexualidade, já no 1º CEB 

de modo a ajudar as crianças a encararem a sexualidade como uma componente 

positiva do seu corpo.  

11..33..44-- EEnnqquuaaddrraammeennttoo lleeggaall

 Existe,  no nosso país,  enquadramento legal nomeadamente, o  Decreto-

Lei N.º 259/2000, de 17 de Outubro que regulamenta a Lei N.º 120/99,  de 11 de 

Agosto,  que legitima a implementação e desenvolvimento de actividades 

escolares no âmbito da Educação em Sexualidade. 

O Currículo Nacional do Ensino Básico: Competências Essenciais (2001:10 - 

11) reforça e clarifica a perspectiva transversal do ensino referindo:

 Faz parte integrante do currículo a abordagem de temas transversais às 

áreas disciplinares, nomeadamente no âmbito da educação para os direitos 

humanos, da educação ambiental e da educação para a saúde e o bem-

estar, em particular, (...) a educação sexual e a educação para a prevenção 

do risco pessoal (...).  
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De acordo com este documento a escola deve proporcionar actividades 

que visem desenvolver competências para o reconhecimento da necessidade de 

hábitos de vida saudáveis e de segurança, numa perspectiva biológica, 

psicológica e social. 

11..44-- QQUUAADDRROO TTEEÓÓRRIICCOO

11..44..11-- PPrreessssuuppoossttooss tteeóórriiccooss ssuubbjjaacceennttee àà MMeettooddoollooggiiaa ddee IInnvveessttiiggaaççããoo

O projecto de Educação em Sexualidade de que se dá conta neste 

estudo, tem um carácter de investigação-acção. Por isso,  desenvolveu-se com 

a professora investigadora assumindo o trabalho com os alunos em cooperação 

com as professoras colaboradoras.  

Segundo Sá e Varela (2004:14):

Trata-se de uma investigação em que o investigador, que é                       

simultaneamente formador, em vez de assumir um papel passivo de 

observador de uma realidade externa, torna-se parte integrante dessa 

realidade, actuando nela para compreender e transformar, transformando-

se ele próprio com ela. Por isso, nesta dinâmica de investigação-acção, os 

investigadores/formadores, os professores e os alunos sujeitam-se a um 

processo de desenvolvimento de competências.

Foi um projecto onde foi possível  promover investigação, inovação e 

desenvolvimento de competências de todos os sujeitos participantes. Por 

conseguinte, a abordagem do estudo integra-se no quadro da investigação 
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interpretativa que Sá (2004) propõe para estudos relacionados com as ciências 

sociais.

Ao contrário de outras perspectivas de investigação, em que o 

investigador é apenas um observador externo à realidade tomada como 

objecto de estudo não podendo interferir, na investigação interpretativa                    

o investigador toma parte na realidade a estudar para se apropriar dos 

significados dos sujeitos participantes.  

Segundo Sá, 1996 (citado por Sá e Varela, 2004:17) 

(...) investigador e formador, agindo no contexto de sala de aula, 

transforma-se ele próprio em agente de inovação e mudança, porque é 

nesse contexto que a prática se pode assumir como teoria aplicada, e a 

teoria se renova e reconstrói em resultado da sua submissão à prova da 

prática.

Bell (2002), por sua vez, afirma que não há nada de novo no facto dos 

profissionais trabalharem como investigadores, e acrescenta: 

A natureza essencialmente prática da resolução dos problemas de uma 

investigação acção torna este tipo de abordagem atraente para 

investigadores profissionais que tenham identificado um problema no 

decurso do seu trabalho, que queiram investigá-lo e, se possível, 

aperfeiçoar a sua acção ( 2002:21, 22).

A construção do conhecimento é um processo contínuo e interactivo, em 

que o sujeito está em constante interacção social, não dando lugar a uma 

“predefinição de causa efeito”. Os pensamentos, as atitudes, os sentimentos e 

percepções dos alunos que se accionam na construção do conhecimento são 
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importantes fonte de dados que não podem ser directamente observáveis e, 

por conseguinte, não podem ser quantificáveis. 

11..44..22-- PPrreessssuuppoossttooss cciieennttííffiiccoo//ddiiddááccttiiccooss ssuubbjjaacceenntteess aaoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo

ddoo pprroojjeeccttoo EEdduuccaaççããoo eemm SSeexxuuaalliiddaaddee

Na elaboração do programa de Educação em Sexualidade e sua 

implementação (Trabalho de Campo) esteve subjacente uma perspectiva sócio-

construtivista, já que aprender pressupõe um processo pessoal e colectivo de 

construção do conhecimento. Esta perspectiva opõe-se à concepção do sujeito 

receptor passivo de saberes transmitidos sem poder interagir com os seus 

pares e supõe que, num processo de construção de ensino e de aprendizagem, o 

aluno deva ser considerado um sujeito activo possuidor de vivências e 

objectivos próprios que lhe permitem interagir com os seus pares e com todo o 

seu meio físico e social, cuja interacção é mediada socialmente por outro (um 

adulto ou um par mais competente); no programa em questão este papel foi 

desempenhado pelas professoras e pelos pais/encarregados de educação.  

Para que a construção do conhecimento se processe deste modo, o 

professor deverá facilitar o domínio e a apropriação de instrumentos 

culturais,  potencializando as actividades no sentido de ajudar os alunos na 

construção de estruturas próprias de pensamento que lhe possibilitem novas 

aprendizagens em novos contextos. 

 Nesse sentido estiveram subjacentes, quer na elaboração do Programa, 

quer na sua implementação, os Princípios do Modelo Pedagógico do Movimento 
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da Escola Moderna (M.E.M.) definidos por Niza (1997). Assim, procurou-se 

partir:

Do processo de produção para a compreensão que significa que a 

verdadeira compreensão de um facto ou fenómeno pressupõe uma tomada 

de consciência dos trâmites, ordenação ou engendramento das relações 

entre os elementos ou passos constituintes de um processo (ou cadeia de 

operações) para obtenção de um resultado ou produto. O conhecimento 

constrói-se assim pela consciência do percurso da própria construção. Este 

percurso de metacognição radica na construção da acção que se institui 

simultaneamente como construção do saber. 

Da intervenção para a comunicação que acentua o percurso feito desde a 

experiência ou da acção realizada, incluindo a concepção do projecto, a 

vivência da execução e o balanço regulador, para a sua revelação a um 

parceiro ou parceiros, a um destinatário mais afastado ou a um público 

mais alargado. Esta necessidade de comunicar o processo e os resultados 

de um projecto de trabalho, dá sentido social, imediato às aprendizagens e 

confere-lhes uma tensão organizadora que ajuda a estruturar o 

conhecimento (...). 

Da experiência pessoal para a didáctica a posteriori que explicita a 

necessidade de uma construção e reconstrução pessoal dos conhecimentos 

e habilidades técnicas enquanto práticas individuais ou grupais pontuadas 

por apoios reflexivos ou teóricos (após a análise e explicitação desta 

etapas) proporcionados pelos pares e pelos formadores. Esses momentos de  

clarificação externa, de ensino, são suportes de reestruturação ou 

“iluminação” formal da experiência ou das aprendizagens sempre 

realizadas “a posteriori”, para regular e aperfeiçoar, e não como direcção 

apriorística da acção ou das aprendizagens. (...) (Niza, 1997:33,34). 

Foi nesta perspectiva de construção de conhecimento que se 

desenvolveu, com duas turmas de alunos do 3º ano do 1.º CEB,  o Programa de 
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Educação em Sexualidade (Anexo V). Em seguida apresenta-se o processo de 

concepção. 

11..55 –– CCOONNCCEEPPÇÇÃÃOO DDOO PPRROOGGRRAAMMAA DDEE TTRRAABBAALLHHOO DDEE CCAAMMPPOO

A concepção do Programa de Trabalho de Campo e sua implementação 

implicou um processo de formação cooperada de professoras colaboradoras e 

professora investigadora com as seguintes finalidades:

- Melhorar a qualidade da formação científica no âmbito da 

Reprodução Humana; 

- Melhorar a qualidade de formação no âmbito da Educação em 

Sexualidade;

- Melhorar/evoluir nas práticas pedagógicas; 

- Reflectir sobre o papel da escola e dos professores do 1.º CEB 

no domínio da Educação em Sexualidade; 

- Colaborar na elaboração de um programa de Educação em 

sexualidade para alunos do 3.º ano do 1º CEB, de acordo com o 

programa de Estudo do Meio. 

- Contribuir para a formação pessoal e social dos alunos do 1º 

CEB no domínio da Educação em Sexualidade. 

Assim, em simultâneo com a formação cooperada a professora 

investigadora elaborou o programa de Educação em Sexualidade e respectivos 

guiões de apoio. Este trabalho decorreu ao longo de 16 sessões nos meses de 

Outubro, Novembro e Dezembro de 2003. Esta formação (25 + 50 horas) foi 
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formalizada como Acção de Formação Creditada na modalidade Projecto de 

Aprofundamento.

O processo de concepção do programa e respectivos guiões de apoio à 

sua implementação desenvolveu-se do seguinte modo: 

a) - A professora investigadora concebeu um programa de ensino 

e aprendizagem sobre educação em Sexualidade com 

respectivos guiões de apoio à sua implementação; 

b) - Semanalmente (durante os meses de Outubro, Novembro e 

Dezembro) era entregue às professoras colaboradoras uma 

parte do programa ou guião de apoio para sobre ele 

reflectirem a fim darem as suas sugestões; 

c) - Professora investigadora e professoras colaboradoras 

debatiam propostas de alteração; 

d) - Seguia-se a escrita da versão final, tendo em conta as 

decisões decorrentes da reflexão conjunta das três 

professoras. 

Apresenta-se em seguida o esquema de concepção do Programa e 

respectivos guiões de apoio à sua implementação. 
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FORMAÇÃO COOPERADA: Concepção do Programa de Educação em Sexualidade e Guiões 

de Apoio à sua implementação – Tempo de duração 3 meses 

                 Reflexão/formação 

                            Reflexão/formação  

Figura 1 – Processo de concepção do Programa de Educação em Sexualidade e guiões de apoio à sua 

implementação (Adaptado de Sá e Varela, 2004) 

Em seguida, apresenta-se a Tabela 1.1 com indicação do tempo, 

intervenientes e actividades realizadas ao longo da implementação do 

Projecto.

A) Professora investigadora: 
elaboração do programa e guiões de apoio à 
sua implementação 

B) Semanalmente: em 
contexto de formação 
cooperada, reúne o grupo 
das professoras. 

C) As três 
professoras fazem 
pesquisa científico/

didáctica.

D) Professora investigadora: 
elaboração final do programa e 
guiões 

Reformulação 
do programa e 
dos guiões de 

apoio.
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Tabela 1.1 – Tarefas realizadas em função de cada fase de procedimento 
 da implementação do projecto Educação em Sexualidade. 

Tempo Intervenientes Tarefas realizadas 

Outubro
Novembro
Dezembro 

de
2003

Professora
investigadora 
Professoras
colaboradoras 

Em formação cooperada: 
Elaboração do programa de Educação em
Sexualidade; 
Elaboração dos guiões de apoio à
implementação do programa 

Professora
investigadora 
Professoras
colaboradoras 

Reunião com pais/encarregados de educação 
Início e desenvolvimento do trabalho nas salas
com os alunos. 
Análise reflexiva sobre o desenvolvimento do
trabalho com os alunos. 

Janeiro
Fevereiro

Março
2004

Alunos das salas 
       A e B 

Pais/encarregados
de educação 

Cada aluno elaborou o seu Livro de Vida com a
colaboração dos pais/encarregados de
educação e professoras. 

Professora
investigadora 
Professoras
colaboradoras 

Início e desenvolvimento do trabalho
investigativo/trabalho de projecto com os
alunos sobre Reprodução Humana. 
Orientação na construção do material de
apoio às comunicações. 
Análise reflexiva sobre o desenvolvimento do
trabalho com os alunos. 

Alunos das salas 
       A e B 

Início e desenvolvimento do projecto de
investigação sobre Reprodução Humana. 
Síntese escrita resultante da investigação de
cada grupo de trabalho. 
Construção de material de suporte às
comunicações (turma e pais/encarregados de
educação. 
Elaboração/compilação dos textos produzidos
por cada grupo em brochura única da turma. 

Abril
Maio

Junho
2004

Pais/encarregados
de Educação 

Diálogo com os filhos/educandos sobre o
trabalho realizado na escola. 
Participação na apresentação da comunicação
sobre Reprodução Humana dos seus
filhos/educandos. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO IIII

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIII –– AA SSEEXXUUAALLIIDDAADDEE HHUUMMAANNAA EE OO DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO DDAA CCIIÊÊNNCCIIAA EE

DDAA TTEECCNNOOLLOOGGIIAA::UUMM DDEESSAAFFIIOO ÀÀ EESSCCOOLLAA

Neste capítulo, apresenta-se a construção da sexualidade do indivíduo 

ao longo da vida, a influência da evolução científica e tecnológica na vivência da 

sexualidade, e, descreve-se ainda um modelo de formação cooperada, como um 

dos modelos de formação continuada de professores, no sentido de poder 

responder aos desafios da actualidade. 

22..11-- CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO DDAA SSEEXXUUAALLIIDDAADDEE:: SSUUJJEEIITTOO EE IINNTTEERRAACCÇÇÕÕEESS

 O estudo do sujeito humano como um dos principais intervenientes no 

seu processo de desenvolvimento remete-nos de imediato para uma estrutura 

complexa. Da sua análise destacam-se facilmente um certo número de 

comportamentos essenciais: biológicos, físicos, psíquicos e sociais. É 

justamente a articulação de todos estes aspectos ou componentes que 

possibilita e determina o desenvolvimento da sexualidade ao longo da sua vida. 

 No momento da fecundação, o tipo de cromossomas que a célula 

masculina transporta designa o sexo do novo ser. Porém, essa “base biológica” 

através de uma força intrínseca a cada indivíduo em articulação com o seu 

meio envolvente e as “interacções sociais” em que participa, contribuem para a 

construção da sua sexualidade ao longo de toda a sua vida (Matos, 2001). 
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Já quanto à designação do factor mais influente nessa mesma 

construção os autores dividem-se entre o factor biológico e o inter-

relacional/social. Há os que defendem que o factor biológico é determinante, 

enquanto outros valorizam o relacional. 

22..11..11 -- GGeessttaaççããoo:: AAss iinntteerraaccççõõeess ddoo mmeeiioo eennvvoollvveennttee

A mãe tem um papel fundamental no desenvolvimento do bebé em todos 

os momentos da sua vida. A própria constituição biológica da mãe, logo após a 

fecundação, se encarrega de preparar o primeiro encontro entre o ovo/zigoto 

e o seu corpo (o útero) (Biscaia, 2001). 

Este autor refere o primeiro “encontro” deste modo: 

(...) quando a fecundação se dá nas trompas, desde os primeiros momentos, 

após a união singâmica e as primeiras divisões celulares, são enviados 

estímulos para que a mãe modifique a sua imunidade de forma a ser capaz 

de aceitar aquele corpo diferente do seu. Só assim, após esta relação 

imunológica, será possível a esse começo de vida humana encontrar, 

alguns dias depois, um útero acolhedor, capaz de, pela nidação, lhe dar 

condições de sobrevivência. Toda a vida começa deste modo, pelo 

encontro, e só tem continuidade se a esse apelo inicial corresponder uma 

resposta (Biscaia, 2001:201). 

Segundo o mesmo autor, durante o período de gestação o embrião 

depois feto desenvolve-se e vai tomando consciência do mundo “dos outros” 

através de interacções com a mãe e com o meio. É numa dependência feita de 

interacções que o bebé se desenvolve. 
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Os movimentos fetais e o bater do coração reproduzem e transmitem o seu 

bem-estar ou mal-estar e fazem com que a mãe tenha cada vez mais 

consciência física dessa presença dentro de si (...). 

O bebé, por seu lado, à medida que se processa o desenvolvimento 

sensorial, vai vivendo, desde muito cedo na vida intra-uterina, o mundo da 

mãe e por seu intermédio o mundo dos outros. Ouve e memoriza as vozes 

da mãe e do pai e os ruídos dos sons musicais, suaves ou agressivos que se 

sobrepõem ao bater ritmado do coração materno. Mesmo este tem 

alterações que o vão identificando com as vivências físicas e emocionais 

que a mãe vai sentindo (Biscaia, 2001:202). 

22..11..22 -- AAss RReellaaççõõeess//ooss AAffeeccttooss

A educação dos afectos inscreve-se na tarefa da construção do 

indivíduo saudável na verdadeira dimensão da palavra; dela depende a 

“constituição de um mundo autenticamente humano”. 

A sexualidade vive-se numa reciprocidade de afectos em que cada um 

dos seres é afectado pelo outro; esta afectação do desejo e da atracção tem 

uma base biológica determinada no momento da fecundação. Mas apesar do 

corpo humano transportar desde a sua génese a “componente ou base 

biológica” da sua sexualidade (Vilar, 2003:83), esta não lhe é “dada de repente 

na sua forma total na altura do nascimento”, pode dizer-se que nasce com ele 

mas que se desenvolve e amadurece ao longo da vida (Berge,1976:23). 

Na década de 80 do século XX, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

definiu assim a sexualidade:



40

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, acções e interacções e, por isso, influencia 

também a nossa saúde física e mental (citado por Vaz, 2002:243). 

 Ora, sendo a sexualidade “uma energia que nos motiva a procurar amor, 

contacto, ternura e intimidade” os primeiros meses de vida de um bebé são de 

grande importância na construção da sexualidade de um indivíduo. 

Autores como (Berger, 1976; Montagner, 1993; Vaz, 1996; Gomes-

Pedro, 2001) referem-se à interacção do bebé com os seus progenitores e 

defendem que o vínculo à mãe ou pessoa que a substitua é fundamental para 

um desenvolvimento harmonioso do ser humano. Este vínculo assenta sobre um 

leque de competências preceptivas, que, se  ainda não estão presentes no 

nascimento, emergem pouco depois. O bebé possui capacidades preceptivas 

múltiplas. Pode não revelar sensibilidade a todos os tipos de estimulações, mas 

consegue memorizá-las e compará-las com as que já adquiriu. É pois, nesta 

fase, que a criança estabelece os primeiros vínculos afectivos através das 

interacções com a mãe ou pessoa que a substitua. Dessas interacções depende 

o desenvolvimento e regulação das suas capacidades, emocionais, relacionais e 

cognitivas. 

Montagner (1993) dá especial importância à teoria dos afectos quando 

diz:

Como vimos a vinculação é o fenómeno primário pelo qual, e na sequência 

do qual, laços fortes e selectivos se estabelecem entre o bebé e a pessoa que 

se ocupa dele, isto é a mãe ou a pessoa que a substitui. Seria da qualidade 

desta vinculação inicial que dependeria essencialmente (ou exclusivamente, 

para alguns) o desenvolvimento dos sistemas emocionais e relacionais da 
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criança, e até, ao menos em parte, dos sistemas de construção de 

conhecimento (ou sistemas de cognitivos) e do seu equilíbrio 

psicossomático (1993: 125). 

Vaz (1996), por sua vez, evidencia o prazer que o bebé sente, nos 

primeiros anos de vida, através dos contactos corporais com as “figuras de 

apego”  e diz que são “essenciais para a aprendizagem de formas de expressão 

afectiva íntimas e de segurança emocional”, quando afirma:  

Até aos dois anos a sexualidade da criança centra-se nos aspectos 

sensório-motores, isto é, no prazer sentido no contacto corporal em geral e 

na interacção com as figuras humanas que garantem os seus cuidados 

básicos, de alimentação, de higiene e de comunicação. É com aquelas, 

habitualmente os pais, que se estabelecem vínculos afectivos (figuras de 

apego) essenciais para a aprendizagem de formas de expressão afectiva 

íntimas e de segurança emocional básica. O nível de auto-estima própria e 

a confiança em relação aos outros, ao longo da vida, estão fortemente 

relacionados com o tipo de vínculos afectivos que se estabelecem com os 

pais ( Vaz, 1996:82). 

Já em 1976, Berge defendia que a capacidade de amar depende da 

intensidade da “carga afectiva” que se recebe em bebé:

Para se tornar um dia capaz de amor, o bebé deve portanto receber 

daqueles que dele tratam – essencialmente da sua mãe – uma espécie de 

“carga afectiva” que nele penetra em primeiro lugar pela via da sensação 

e de que não poderá dispor senão a esse preço ( Berge, 1976:93). 
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Gomes-Pedro (2001) refere-se ao sistema dos afectos nos primeiros 

anos de vida, como aquele que “dá força” para não “desistir” da vida e 

antecipa-o a todos os outros sistemas, ao afirmar: 

O sistema dos afectos é antecipatório do motor, do cognitivo e do moral. 

As emoções são as grandes organizadoras das nossas mentes e é no berço 

que as emoções se organizam e regulam  (Gomes- Pedro, 2001:214). 

Em síntese, na opinião destes autores, a base da construção psicossocial 

e cognitiva de cada indivíduo constrói-se, nos primeiros anos de vida, com os 

afectos recebidos da mãe ou pessoa substituta e familiares próximos que 

constituem uma forte componente na construção da sexualidade.   

22..11..33 -- IIddeennttiiddaaddee SSeexxuuaall:: FFaaccttoorreess BBiioollóóggiiccooss,, PPssííqquuiiccooss ee SSoocciiaaiiss

A sexualidade do indivíduo, ou seja, a identidade de género ou 

identidade sexual resulta de uma sinergia desenvolvida entre factores 

biológicos e psicossociais e a maneira de ser e estar de cada indivíduo em 

relação ao seus pares e ao próprio meio. Há, no entanto, autores que                    

evidenciam a influência do meio em relação ao indivíduo através das 

interacções sociais e culturais, enquanto que outros dão mais ênfase ao factor 

biológico.

 Weeks (citado por Vilar, 2003:84) afirma que «a sexualidade biológica é 

somente uma pré-condição, um leque de potencialidades que é sempre mediatizada pela 

realidade humana». 
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 Já autores como Quartilho (2003); Vilar (2002) e (2003),  referem a 

componente biológica essencial na identificação sexual, quando dizem: 

A sexualidade humana tem uma componente ou base biológica. 

Temos um corpo sexuado, ou seja, preparado aos níveis genético, 

hormonal, anatómico e fisiológico para responder a determinados 

estímulos e desenvolver determinadas respostas ligadas a sentimentos de 

prazer e de bem-estar (Vilar, 2003: 83). 

Quartilho (2003:120) vai no mesmo sentido ao dizer: 

Factores biológicos, como as hormonas, constituem uma origem essencial 

do desejo sexual e explicam as alterações na altura da puberdade e as 

alterações do desejo sexual, tanto em situações de doença como no 

envelhecimento.

 Já Bello, Dolto e Schiffmann (1984) e Matos (2001) enfatizam os 

contactos com o bebé e o desejo formulado pelos pais em ter um filho ou uma 

filha na construção da identidade sexual de cada indivíduo. 

Bello, Dolto e Schiffmann (1984:49) afirmam: 

O primeiro passo da sexualidade é, ainda no ventre da mãe, ser 

imaginado rapaz ou rapariga, ser desejado ou não, ser portador, 

 desde logo, de um projecto que não é necessariamente o seu.  
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Matos ( 2001: 46) refere-se aos contactos com o bebé deste modo: 

Muito mais importante que o nome ou o tipo de vestuário e outros 

indicadores ostensivos e perceptíveis do género, são os comportamentos 

implícitos que o modelam: as maneiras diferentes como se pega, mexe e 

fala com um bebé ou uma bebé. Estes, de um modo não claro mas 

subentendido, impregnam profunda e persistentemente a identidade sexual 

nascente.

22..11..44 -- IInntteerraaccççõõeess PPssiiccoollóóggiiccaass ee SSoocciiooccuullttuurraaiiss

 Ao falar de factor psicológico do indivíduo, fala-se da sua própria 

história construída em interacções sociais de afectos, de confrontos de 

opiniões, de acontecimentos agradáveis ou não. Todas as vidas são cheias de 

acontecimentos relacionais e culturais, embora uns mais enriquecedores que 

outros. Como defende Vygotsky (1978), o primeiro processo de 

desenvolvimento das funções mentais na criança ocorrem, no plano social, 

através do diálogo só mais tarde são integrados no seu processo de esquemas 

cognitivos individuais.  

O “diálogo” dos afectos com a mãe ou pessoa substituta não será, de 

acordo com o pensamento de Vygotsky, um exemplo da primazia do social no 

desenvolvimento das funções mentais do bebé? 
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22..11..55 –– AA FFaammíílliiaa

A família, a escola, os meios de comunicação social, os amigos e a 

religião são algumas instâncias influentes no processo de educação em 

sexualidade.

A família enquanto espaço de relações e de afectos é o espaço social 

com papel mais determinante no desenvolvimento da educação em sexualidade 

de cada criança, quer pela importância dos primeiros vínculos afectivos com a 

“figura de apego”, quer pela relação entre filhos e pais e, ainda pela influência 

destes como modelo de observação quotidiana, nomeadamente enquanto casal.

É na família que a criança vai fazer as primeiras perguntas relacionadas 

com a descoberta de um corpo sexuado e vai construindo o seu próprio 

entendimento sobre os papéis masculino e feminino, face aos modelos de 

identificação que dispõe no seio familiar. 

Os pais são os modelos mais importantes, pois são simultaneamente figuras 

de apego e de identificação. São essenciais no processo de aquisição da 

identidade sexual e do papel do género: é com os pais que a criança 

primeiramente se familiariza com as características do homem e da mulher 

e o modo de ser do género masculino e feminino (Vaz, 1996:18). 

22..11..66-- AA EEssccoollaa

A escola para além de ser um espaço privilegiado pelo seu contributo na 

aquisição e estruturação dos conhecimentos é lugar de encontro e de 

socialização com os seus pares. Aí, constroem novas amizades, aí, se 

confrontam com os demais e se descobrem.
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A influência dos pares é benéfica, na medida em que a aprendizagem numa 

relação horizontal é recíproca. Experiências comuns, múltiplas e repetidas, 

permitem testar as referências oferecidas pelos adultos e ensaiar 

alternativas. No entanto, existem também aspectos negativos associado  à 

aprendizagem através dos pares; a informação transmitida entre eles é 

frequentemente imprecisa; o riso acompanha regularmente os conteúdos 

sexuais, por exemplo, através de anedotas; a pressão do grupo no sentido 

de experimentação, leva à descoberta da sexualidade, muitas vezes sem 

preparação e desrespeitando os ritmos pessoais (Vaz, 1996:19). 

Os aspectos negativos mencionados pelo autor anteriormente referido 

poderão ser, para um professor atento à sua turma e com preparação 

científica e didáctica, uma referência para encetar actividades que garantam 

uma base de conhecimento científico e de intervenção educativa para a 

cidadania. O professor pode assim: 

Contribuir para que as crianças construam o seu «Eu em relação», através 

de um melhor conhecimento do seu corpo, da compreensão da sua origem, 

da valorização dos afectos e da reflexão crítica acerca dos papéis sociais 

de ambos os sexo (Educação Sexual em Meio Escolar: Linhas 

Orientadoras,  2000:66.) 

Já na fase etária que envolve os alunos do 1.º CEB (6-11 anos) “o grupo 

começa a assumir um papel especial na partilha de experiências, 

nomeadamente de carácter sexual”. Estas experiências permitem-lhes “testar  

as referências oferecidas pelos adultos” e ensaiar alternativas sociais futuras 

através de jogos e brincadeiras como é por exemplo jogar “aos médicos que 

pressupõe a exploração do corpo do “doente” (Vaz, 1996:84).   
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No entanto, o mesmo autor explica: 

Não há nestas experiências, portanto, um prazer sexual equivalente à 

vivência erótica do adulto, mas, antes, um significado de jogo sócio-sexual. 

Em actividades de criança «como se» aprende-se tranquilamente, porque 

não é a sério, sobre o corpo e sobre as relações, preparando o devir erótico 

da sexualidade (Vaz 1996:84).

22..11..77-- OOss MMeeiiooss ddee CCoommuunniiccaaççããoo SSoocciiaall

Actualmente, uma das características dos meios de comunicação social é 

a rapidez com que circula e se propaga a informação. 

É inegável a influência, em crianças e jovens, de todos os meios de 

comunicação e de um modo especial a televisão, quer pelo seu conteúdo, quer 

pelo número de crianças que, diariamente, assistem sozinhas aos programas.

 Também o aumento da oferta quer de conteúdos, quer de horas de 

emissão que apareceram com as várias formas de televisão (generalização dos 

canais por cabo e parabólicas) e o surgimento do vídeo são referentes em 

relação à educação em sexualidade. Sexo/sexualidade é assunto “oferecido” 

em simultâneo em diferentes canais em algumas horas do dia, que, 

naturalmente, exerce influência sobre crianças, jovens e adultos.
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 A este respeito, Vilar (2003a) diz: 

Os “mass media” não são entidades extra humanas. Pelo contrário, os 

“media” são invenções dos seres humanos; existem enquanto organizações 

e actores sociais colectivos e enlaçam-se com a realidade de onde 

emergem. Existem com determinada intencionalidade, procuram atingir 

determinados objectivos (2003a :164).

A família, a escola, os amigos e os meios de comunicação social 

constituem a realidade histórica de cada indivíduo, são, por isso,  elementos de 

mediatização na construção da sua sexualidade. 

  Weeks (citada por Vilar, 2003a:158) confirma a importância das 

interacções e do meio quando diz: 

(...) queremos sublinhar que o sexo é relacional, é moldado na interacção 

social e só pode ser compreendido no seu contexto histórico, em termos dos 

significados culturais que lhe são conferidos e em termos dos significados 

subjectivos que emergem nos indivíduos sexuados. 

No mesmo sentido, Vilar (2003:85) afirma: 

Se o desejo sexual é mediatizado pelos contextos pessoais, relacionais e 

sociais, tem de ser tido em conta na compreensão dos fenómenos da 

sexualidade humana e, nomeadamente, na interacção entre o individual e o 

social.
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22..11..77..11-- IInnfflluuêênncciiaass ddaa IInntteerrnneett

Também a expansão da Internet, nos últimos dez anos não ficou 

indiferente às questões da sexualidade. Com a globalização do mundo da 

comunicação através da Internet surgiram outras formas de actividade sexual, 

ou seja, um padrão de sexualidade onde não existe interacção física, que pela 

sua acessibilidade e anonimato constituem impacto atractivo. 

 Carvalheira (2003) refere-se a este fenómeno deste modo: 

Encontramos incontáveis Websites que oferecem de tudo, desde fotografias, 

filmes eróticos e vídeos ao vivo, até ás páginas de aconselhamento  sexual, 

fóruns interactivos, chatrooms, (...) para todos os gostos e interesses 

sexuais imagináveis e alguns inimagináveis (2003:316). 

Com este meio de comunicação surge uma nova maneira de viver a 

sexualidade humana, mas na “ausência” de dois corpos. A mesma autora 

refere-se a este padrão de sexualidade, dizendo: 

A ausência do corpo é a grande novidade. Mas os corpos existem, estão lá. 

No cibersexo existe o sensorial, recebido obviamente pelos corpos, mas 

também o imaginário, estando assim presentes as duas componentes 

fundamentais dum encontro erótico: o sensorial e o imaginário. A novidade 

reside no facto desses corpos não se poderem tocar, assim, o contacto das 

peles só é possível no imaginário dos protagonistas da interacção 

(Carvalheira, 2003:317). 
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Este meio de comunicação veio, assim incrementar um novo modo de 

viver a sexualidade na sociedade, que se apresenta em sentido contrário ao 

pensamento de Renaud (2001) quando diz: 

O facto do ser humano ser sexuado tem múltiplas manifestações e formas 

expressivas. Já sublinhámos o aspecto segundo o qual a vida humana 

sexuada aparece como lacunar; importa sublinhar que, reciprocamente, 

esta lacuna instaura uma orientação para o outro, que faz com que a 

afectividade seja possível. Ser afectado, significa, com efeito, que o outro 

ser possa tocar-me, afectar-me não só ao nível da carne, mas na 

profundidade da minha subjectividade. Ora, só uma receptividade que não 

se fecha ao exterior nem se torna opaca às tentativas de “contacto” pode 

entrar em relação com uma outra receptividade (2001:41). 

Inevitavelmente a conjugação das novas tecnologias da informação, 

comunicação e reprodução bem como da Internet contribuíram para que, nas 

últimas décadas, a vida das mulheres e dos homens sofressem transformações 

no que respeita a concepções e práticas sexuais.

Presentemente, a evolução da ciência e suas implicações socioculturais e 

comportamentais impõem ao professor uma inquietude intelectual traduzida na 

capacidade de questionar e problematizar de forma racional. A sua atenção, 

permanente ao evoluir da ciência permite-lhe a actualização das suas práticas 

científico/didácticas.  

Certo é que a investigação científica vai prosseguir, e a vida da 

humanidade continuará a sofrer transformações e o modo de aprender e 

ensinar terá de se adaptar. Por isso, torna-se imperativo propor aos alunos 

actividades com temáticas e metodologias de trabalho “susceptíveis de veicular  
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valores sociais, culturais, humanistas e cívicos e de desenvolver competências de aprender 

e de pensar” Martins (2002).

 Em síntese, a sexualidade é, pois, uma constante ao longo da vida de 

cada indivíduo. É o resultado de uma variável biológica em interacção com 

múltiplas variáveis sociais e pessoais. Cada pessoa a partir da sua base 

genética desenvolve a sua própria sexualidade corporal que se inscreve num 

contexto social e cultural através do seu processo de socialização, onde os 

novos meios de comunicação têm uma forte influência. 

22..22-- CCIIÊÊNNCCIIAA EE TTEECCNNOOLLOOGGIIAA:: UUMM CCOONNTTEEXXTTOO PPAARRAA AA MMUUDDAANNÇÇAA DDEE HHÁÁBBIITTOOSS

SSEEXXUUAAIISS

Após a 2.ª Guerra mundial, na segunda metade do século XX, vários 

factores, uns de índole social nomeadamente: movimentos feministas e gays, 

outros resultantes do desenvolvimento científico contribuíram para mudar a 

maneira de entender e viver a sexualidade humana. De acordo com o 

pensamento de Vilar (2003:106) e Vilar (2003a: 162-163) destacam-se alguns:

a presença da mulher no mundo do trabalho e a sua progressiva 

autonomia; 

 a invenção e comercialização de métodos contraceptivos, que 

facilitou o estabelecimento do planeamento familiar; 

o reconhecimento científico da sexualidade como uma 

“componente positiva” do ser humano; 

o reconhecimento da sexualidade feminina, infantil e juvenil; 

o surgimento de novas técnicas de Reprodução Humana; 

o aparecimento da SIDA.
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Mais recentemente, outros acontecimentos ao nível da biogenética 

marcam o inevitável da vida das pessoas: i) em Fevereiro de 1997; “o primeiro 

caso bem sucedido de clonagem reprodutiva de mamífero, realizada por 

transferência nuclear a partir de células somáticas do adulto, que abriu a 

possibilidade de clonar seres humanos por via assexuada; ii) em Novembro de 

1998,  “foi anunciado o isolamento de células estaminais humanas a partir de 

embriões e fetos, Novembro de 1998; iii) o anúncio, em Junho de 2000, da 

sequenciação quase completa do genoma humano” (Archer e outros, 2001:7). 

Estes avanços da Ciência e da Tecnologia vieram dar um novo impulso à 

vida humana que tem a ver com o nascer, a qualidade de viver e com o morrer. 

Consequentemente, são equacionados novos problemas relacionados com a 

educação em sexualidade. 

A evolução da ciência acompanhada pelas lutas dos movimentos de 

reforma sexual, que surgiram em Portugal e na Europa, contribuíram para a 

alteração de comportamentos sexuais influenciando a relação entre o casal. O 

questionamento dos papéis a desempenhar por cada um dos sexos e a 

normalidade heterossexual, são questões que continuam a influenciar a vida 

social e afectiva dos homens e das mulheres de hoje. 

Para Giddens (2001), a procura de igualdade sexual levou a mudanças 

fundamentais nas concepções e comportamentos recíprocos. Os tradicionais 

papéis de mulher-esposa “dona de casa” e homem marido “ganha-pão” foram  

sofrendo alterações, tendo sido, para alguns, substituídos por interacções 

negociadas e trabalhadas, por ambas as partes. Hoje, as mulheres mais novas 

desejam tanto receber como dar prazer sexual, ao contrário do que acontecia 

anteriormente, em que o desejo e o prazer era reservado apenas ao homem.  
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Assim, muitas dimensões da vida dos homens e das mulheres têm sido 

afectadas e consequentemente têm afectado a sua vida sexual. Ao mesmo 

tempo os progressos da Medicina e da Biologia, bem como as novas tecnologias 

da informação e comunicação, têm contribuído para alterar hábitos sexuais 

e/ou afectivos da vida das pessoas.  

Nesse sentido, Veiga e outros (2000) afirma: 

Surgiram as novas tecnologias da informação, da comunicação e da 

reprodução; o congelamento do embrião gerado por um par permite adiar 

o nascimento de um filho para momento oportuno; o sémen congelado pode 

trazer felicidade a muitas que o desejarem; o processo de transexualidade  

enfrenta batalhas médico-cirúrgicas, psicológicas e judiciais; a Internet

desestabiliza noções tradicionais de tempo, espaço, género e sexualidade 

ao possibilitar o anonimato e a troca de identidade nas relações amorosas 

(Veiga e outros,  2000:12). 

Por sua vez, Teixeira (2000) refere:  

No campo dos progressos da Medicina e da Biologia, a Reprodução 

Humana é hoje um dos domínios em que as consequências da revolução 

científica mais se fazem sentir, sobretudo pelas questões éticas e pelas 

implicações sociais que daí advêm (2000: 27-28). 

22..33-- FFOORRMMAAÇÇÃÃOO CCOOOOPPEERRAADDAA:: UUMMAA RREESSPPOOSSTTAA DDEE PPRROOFFEESSSSOORREESS AAOOSS DDEESSAAFFIIOOSS DDAA

SSOOCCIIEEDDAADDEE AACCTTUUAALL

As propostas que os meios de comunicação social e a ciência apresentam 

diariamente no âmbito da sexualidade e as suas implicações na vida das 

pessoas (adultos e crianças) levou o grupo de professoras envolvidas neste 



54

estudo (professora investigadora e colaboradoras) a repensar a Educação 

Sexual no meio escolar. Para efeito,  envolveram-se num sistema de formação 

continuada e cooperada de forma a construírem saberes de âmbito científico-

didáctico.  

 Esta formação enquadra-se no modelo de autoformação em cooperação 

que vem sendo praticada, desde 1965, por um grupo de professores 

portugueses organizados numa associação que, hoje, é o Movimento da Escola 

Moderna (M.E.M.). A cultura dos princípios subjacentes à prática pedagógica 

destes professores decorre dos movimentos da I República Portuguesa e dos 

da “Escola Nova vividos” um pouco por toda a Europa, na primeira metade do 

século XX.  

Segundo Nóvoa (1998): 

O Movimento da Escola Moderna percebeu, desde o princípio, que não há 

educação (nem pedagogia) sem raízes, que o futuro de qualquer movimento 

associativo se conquista, antes de mais, na capacidade para criar alicerces 

no tempo histórico. E o M.E.M. criou um passado. Pacientemente, 

desvendou as filiações e juntou as teias de homens e de mulheres que 

marcaram a pedagogia portuguesa, sobretudo na primeira metade do 

século XX. A partir de Rui Grácio, de Maria Amália Borges de Medeiros e 

João dos Santos foram descobrindo António Sérgio, Álvaro Viana de 

Lemos, Adolfo Lima e Faria de Vasconcelos, encontraram a Escola Nova e 

certas correntes da pedagogia liberal e republicana. O Movimento da 

Escola Moderna inventou, assim, um passado. Do qual se fez legitimamente 

herdeiro (1998:14). 
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 Segundo Santana (1998a), esta Associação de Professores, iniciou a sua 

actividade nos anos sessenta do século passado com um do Grupo de Trabalho 

de Promoção Pedagógica, a funcionar no Sindicato Nacional de Professores.

Já na altura esse trabalho se traduzia na troca de experiências, saberes e

dificuldades, implementação de novas metodologias na sala de aula  e 

discussão no grupo, que, por sua vez, iam sendo readaptadas na prática e 

avaliadas novamente no grupo ( Santana (1998a:5). 

Deste embrião conflitual de “troca de experiências saberes e 

dificuldades” onde “se cruzavam práticas e ideias de C. Freinet, F Oury, 

Lapassade, Lobrot, Ardoino, bem como Rogers, Makarenko, Paulo Freire, Maria 

Amália Borges, António Sérgio ou Rui Grácio, enquadradas pela perspectiva 

construtivista da psicologia do desenvolvimento nasceu o Movimento da Escola 

Moderna (Marcelino, 2002). 

 O modelo do Movimento da Escola Moderna Português, apesar de 

marcado pela influência da Pedagogia Institucional, foi-se deslocando 

progressivamente do modelo de uma “Pedagogia Freinet” para um modelo 

contextualizado teoricamente, através do trabalho teórico e prático 

desenvolvido em Portugal e pela reflexão dos professores que o vêm 

desenvolvendo (Niza, 1998). 

 A este respeito, Marcelino (2002: 50) diz: 

(...) O M.E.M. foi-se distanciando da matriz inicial, e foi construindo os 

seus próprios caminhos, fundados na prática educativa dos seus sócios, 

ancorados numa perspectiva de formação permanente e integrando o que 

de novo a humanidade em geral, e as comunidades em particular, foram 

conseguindo criar. 
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 Em grupo, aos pares, numa partilha reflexiva de muitas “falas e 

diálogos” são co-avaliadas as práticas profissionais. Dito de outro modo, a 

autoformação cooperada é desenvolvida numa perspectiva de partilha 

reflexiva e de procura para dar sentido à profissão e ao trabalho pedagógico. 

A intervenção activa dos professores através da reflexão das suas práticas 

e princípios, constitui um caminho para a apropriação da cultura. O 

permanente desafio, a descoberta e a re-criação alimentam o caminho 

profissional dos professores deste movimento ( Roa, 2003:67). 

O que deu corpo ao M.E.M., desde o embrião, foi a reflexão sobre 

prática dos próprios professores ancorada numa perspectivas de formação 

permanente,  integrando o que ia surgindo da comunidade científica em geral 

em áreas como a psicologia e a sociologia.  

Foram marcantes na construção do modelo de autoformação cooperada, 

segundo Niza (1998:80), as teorias John Dewey (1959) pelo seu esforço neste 

domínio e as de Piaget (1978), na perspectiva de que toda a operação mental é 

uma cooperação e a importância desta no desenvolvimento moral da criança. O 

contributo das várias teorias desenvolvidas ao longo dos anos 70 e 80 deu aos 

professores do M.E.M. tecido para reflectir e serem confrontados com as 

aprendizagens cooperativas experimentadas nas suas práticas. Neste sentido, 

Marcelino (2002) diz: 

Se as questões pedagógicas sempre se apresentaram como aspectos fulcrais

das inquietações dos sócios do MEM, a procura de contributos noutras 

áreas como a Sociologia e a Psicologia foi incessante, e é assim que na 

segunda metade da década de setenta se retoma a reflexão aprofundada da 

Análise Institucional, bem como se dão os primeiros passos no estudo das 
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perspectivas da Psicologia Socio-construtivista, na linha de Vygotsky, 

Bruner, ... ( 2002:50). 

Inicialmente, o modelo do M.E.M. partiu de uma “concepção empírica da 

aprendizagem” feita através de tentativas e erros baseada na teoria de 

Freinet, progressivamente foi integrando as perspectivas socio-

construtivistas de Vygotsky e Bruner (Niza, 1996).  

Reforçando esta ideia, González (2002:200) afirma: 

Para além das personalidades referidas por Nóvoa, surgem da área da 

Psicologia outras figuras que contribuem para consolidar a credibilidade 

do movimento. Nesta linha vários dos entrevistados referem Vygotsky e 

Bruner.

22..33..11-- UUmm SSiisstteemmaa ddee DDeesseennvvoollvviimmeennttoo SSuusstteennttaaddoo ddaa PPrrooffiissssããoo:: SSeerr

PPrrooffeessssoorr

É que o que chamamos de Escola Moderna não é para nós uma instituição 

educativa, mas um devir pedagógico. É uma forma de pensar e de agir na 

educação escolar que decorre da construção em desenvolvimento da nossa 

Profissão de Educadores, pelo trabalho de reflexão e de aprendizagem que 

em cooperação vamos edificando no interior do Movimento ( Niza, 2003:3). 

A autoformação cooperada é o sistema de formação do M.E.M., que 

produz efeito na profissão dos professores quando a mudança é intencional  

entre os actores/autores no interior de um grupo que queira a formação para 

se desenvolver na profissão. Os professores no M.E.M. formam-se uns aos 

outros.
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Desdobrando a palavra “autoformação” encontra-se: “formação” que 

marca a intencionalidade de cada um dos que participam; “cooperada”  

(dimensão circular de desenvolvimento) é para acentuar a estrutura promotora 

da formação que, segundo Niza, tem uma função multiplicadora e estruturante. 

Formação cooperada é, nesta perspectiva, a mudança pessoal e o 

desenvolvimento profissional num contexto de socialização. Esta vai no sentido 

da mudança da melhoria profissional; dito de outro modo, os professores 

procuram na formação cooperada a resposta para as suas inquietações 

profissionais.  

Neste sentido, González (2002:95) diz: 

Parece que nestes professores um dos pontos de partida de um caminho de 

crescimento profissional passa por um sentimento de insatisfação pelo 

trabalho que faz nas salas de aula e por uma atitude de procura de 

respostas pertinentes. 

22..33..22-- AAuuttooffoorrmmaaççããoo CCooooppeerraaddaa//GGrruuppooss ddee FFoorrmmaaççããoo CCooooppeerraattiivvaa

 O trabalho de formação do M.E.M. assenta, principalmente na auto 

formação cooperada. Os grupos cooperativos são a “trave mestra” do modelo 

do Movimento e a base da autoconstrução profissional. Estes são formados por 

professores com afinidades entre si e que sentem necessidade de procurar as 

“respostas pertinentes” para um mesmo assunto.  
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 A este propósito  González (2002) refere o seguinte: 

No M.E.M., a autoformação faz-se também a partir da insatisfação ou das 

necessidades sentidas pelos profissionais. Realiza-se em grupos com fins 

comuns nos quais os formandos se integram livremente segundo as suas 

escolhas. É no âmbito do grupo que se descrevem práticas e se justificam as 

que se oferecem como alternativas. O pressuposto de que “no MEM todos 

são formadores” explica-se no compromisso de formar outros construindo 

um discurso sobre as próprias práticas (2002:99). 

Os grupos não têm tempo determinado para desenvolver o seu projecto, 

este poderá decorrer durante meses, um ano ou até mais. Tudo depende da 

projecção e do desenvolvimento do projecto. 

Esta formação rege-se pelos seguintes princípios: 

i)  permite a expressão livre e individual; 

ii) proporciona a partilha de experiências profissionais; 

iii) proporciona a partilha de documentos, textos, instrumentos 

de trabalho entre outros; 

iv) promove uma atitude reflexiva/científica; 

v) promove a integração do projecto na/s turma/s, outros grupos 

e/ou circuitos de comunicação; 

vi) ajuda na construção de conhecimentos e saberes da profissão 

de professor, para sobre eles cada um produzir o seu próprio 

saber;

vii)  em conjunto, assume-se os problemas profissionais do grupo. 
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Defende-se a escolha livre do trabalho e das pessoas com quem se 

trabalha e heterogeneidade nos próprios grupos. Estes podem ser formados 

por profissionais do mesmo ciclo de escolaridade ou vários ciclos e com 

percursos diferentes. Cada um em interacção com os seus pares comunica, 

trabalha, enfrenta a diferença e, por vezes o conflito; crescendo como 

pessoas e como profissionais.

Neste sentido, González (2002:92) afirma: 

Destacamos, no campo da formação, o respeito pelas pessoas, pelo seu 

ritmo de aprendizagem, pelo seu estilo de estar na profissão, pelas suas 

necessidades enquanto profissionais e pelos pontos de partida individuais 

para atingir os níveis de maior exigência profissional.

Neste sistema de formação, todos são formadores. Aprende-se em 

interacção uns com os outros e é no seio de grupos heterogéneos onde se 

desencadeiam mais confrontos e conflitos cognitivos; deste maneira, cada 

professor vai crescendo para níveis superiores de conhecimento e de 

compreensão da prática na sala de aula.  

Existe entre os sócios do Movimento da Escola Moderna a consciência 

do dever de comunicar o que se aprende no grupo.  É uma maneira de implicar 

os professores no seu processo de formação.

Continuando com González (2002), este autor afirma: 

Na análise dos dados que recolhemos sobre o conceito que estes 

professores foram elaborando relativamente à formação, podemos detectar 

a utilização de uma estratégia de implicação nos processos de formação, 

que muitos consideram positiva. O papel de formador desempenhado por 
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estes professores desde os primeiros momentos do processo de formação 

em que estão envolvidos ( 2002:98). 

 Este modelo de aprendizagem profissional realizada em grupo e a pares 

é transferida pelos professores para a sua prática na sala com os alunos.  

O modelo de formação do MEM diz-se, como tal, isomórfico do modelo 

pedagógico, por um lado porque os princípios defendidos são os mesmos e 

por outro porque as estratégias e metodologias adoptadas procuram 

facilitar a transferência, ou seja, as mudanças das práticas pedagógicas 

dos professores (Santana, 1998a: 8). 

 No mesmo sentido, Formosinho (2003:8) diz: 

No modelo pedagógico do MEM estão ligados inextrincavelmente o modelo 

curricular e o modelo de formação profissional (a auto-formação 

cooperada). Mesmo na representação que a comunidade profissional faz do 

MEM o movimento associativo em torno da formação é tão importante 

como o modelo curricular.

 González (2002) reforça o “isomorfismo” entre educação e formação, ao 

dizer:

A valorização da aprendizagem profissional realizada em grupo de pares, 

que encontrámos também na análise do conceito de educação, 

operacionalizada em circuitos de comunicação, reforça o isomorfismo 

entre educação e formação (2002:92). 
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22..33..33 -- AApprreennddeerr eemm CCooooppeerraaççããoo:: ooss aalluunnooss

 O Modelo Pedagógico do M.E.M. que se inscreve nos Princípios 

Pedagógicos já referidos no Capítulo I (subsecção 1.4.2),  foi implementado 

com os alunos que participaram neste estudo e permitiu aos professores fazer 

a transferência do modo como aprendem em grupo cooperativo para o processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos em sala de aula. Isto, porque “os 

princípios são os mesmos” e o método de “organização cooperada do trabalho” 

facilita a transferência. 

 Niza (1997) explica o processo desta forma: 

A formação através de uma pedagogia isomórfica pressupõe a identificação 

clara de uma dada pedagogia (sistema pedagógico). Os conceitos, 

princípios e sintaxe desse modelo pedagógico, constituem fundamento para 

a construção de uma situação de formação. No caso, da formação dos 

professores, formam-se estes a partir de um sistema inspirado nos mesmos 

conceitos e princípios que o professor em formação utilizará mais tarde 

com os seus alunos (Niza, 1997:26). 

 Este modelo assenta  em três princípios nomeadamente: i) do processo 

de produção para a compreensão, ii) da intervenção para a comunicação e iii) da 

experiência pessoal para a teorização.  Em sala de aula desenvolve-se através 

de uma interacção dinâmica no seio de um grupo ou entre pares, onde se 

estabelece relações de cooperação e onde a turma com o professor assume a 

gestão do programa.  

 Fundamenta-se em estudos feitos ao nível da psicologia social e da 

psicologia cognitiva e do desenvolvimento, que “demonstram que as 
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aprendizagens realizadas no seio do grupo desenvolvem nos formandos/alunos 

maiores capacidades de resolução de problemas e facilita a interacção social” 

(Niza,1998). Este método assenta ainda na teoria de Vygotsky (1988), segundo 

a qual o conhecimento se constrói com o suporte das interacções sociais 

decorrentes de estimulação promovida por sujeitos mais evoluídos.   

 Existem ainda outros estudos que tiveram influência na organização do 

modelo pedagógico, nomeadamente os de Johnson e Johnson (1983), (citados 

por Niza 1998) que evidenciam como em aprendizagem cooperativa todos os 

alunos alcançam os seus objectivos, ao contrário da aprendizagem orientada 

individualmente onde só alguns atingem os objectivos propostos. 

 Também Arends (1995) ao referir-se ao contributo que John Dewy 

(1916) e Herbert Thelen (1954, 1960) deram no sentido de desenvolver a 

“melhoria da aprendizagem” dos alunos, afirma: 

Para Dewy e Thelen, a utilização do grupo de trabalho cooperativo 

ultrapassou a mera melhoria de aprendizagem escolar. O comportamento e 

os processos cooperativos eram entendidos como essenciais para o 

empreendimento humano, ou seja, como as fundações sobre as quais as 

comunidades democráticas sólidas se poderiam construir, e manter 

(Arends, 1995:366). 

  Ora, se a cooperação é multiplicadora e a interacção social ajuda, cada 

um dos alunos, a construir o seu conhecimento, num ambiente em que todos são 

responsáveis por todos e onde cada um só alcançará os seus objectivos se, e só 

se, os demais alcançarem os seus, poderá ser este o caminho para ajudar a 

vencer uma grande percentagem do insucesso que existe nas escolas 

portuguesas.
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Assim, seria possível fomentar uma pedagogia de trabalho diversificado 

com grupos heterogéneos, onde a diferença pudesse ser um potencial 

desencadeador de aprendizagem e nunca contribuir para mais insucesso. 

  Arends (1995) afirma: 

Experiências conduzidas em laboratório, empresas e salas de aula 

mostraram consistentemente que as estruturas orientadas para a 

cooperação (actividades nas quais as pessoas trabalham juntas para 

atingir objectivos comuns ao grupo) são mais produtivas que as estruturas 

competitiva (1995:367). 

Niza (1998) acrescenta: 

Também no que diz respeito à aceitação das diferenças, as estruturas de 

aprendizagem cooperativa revelam, comparando com as estruturas 

competitivas ou individualizadas, níveis superiores de aceitação e maior 

atracção interpessoal com estudantes de etnias diferentes, com deficiências 

ou de sexo diferente (1998:81). 

 O trabalho com os alunos desenvolvido segundo a teoria sócio-

construtivista, nomeadamente o Modelo Pedagógico do M.E.M., exige do 

professor uma atenção permanente a cada aluno e o suporte de um conjunto de 

instrumentos de regulação e de avaliação. 

 O professor, em função dos problemas surgidos na prática, reflecte em 

grupo e confronta a teoria com a sua prática. Nesse sentido faz a 

transferência dos saberes, ou seja, leva o vivenciado na prática ao confronto 

com a teoria e a teoria de novo para a prática. É na dinâmica reflexiva entre 

teoria e prática, e vice-versa, e no confronto com o trabalho realizado na sala 

com os alunos que o professor cresce como pessoa e como profissional. 
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O contacto com a realidade de uma sala de aula e com o grupo dos alunos 

desencadeia a problemática questão da transferência dos conteúdos 

teóricos da formação para a aplicação prática destes saberes. Para estes 

professores, no geral, estes momentos são valorizados porque os obrigam a 

reflectir sobre as estratégias de trabalho na sala de aula, com consequente 

benefício para a aprendizagem profissional (González, 2002:103). 

 No seguimento da ideia da consciência da profissão de professor, isto é, 

a perspectiva que o professor tem em construir a sua profissão em simultâneo 

com a construção do conhecimento dos seus alunos, o mesmo autor diz: 

(...) o conceito que estes professores elaboram acerca do seu papel 

no trabalho que realizam, isto é, o significado que atribuem à 

função profissional, determina, ou pelo menos condiciona 

fortemente, a qualidade do trabalho que realizam com os alunos. O 

processo de evolução profissional desenvolve-se em paralelo com a 

compreensão deste significado (González, 2002:95). 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO IIIIII

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIIIII –– PPRROOJJEECCTTOO DDEE IINNVVEESSTTIIGGAAÇÇÃÃOO--AACCÇÇÃÃOO:: MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA EE

PPRROOCCEESSSSOO DDEE DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO..

 Neste capítulo fundamenta-se a opção do estudo pela investigação-

acção, apresentam-se os sujeitos participantes no estudo e respectivos 

critérios de selecção, o programa de Educação em Sexualidade e a sua 

aplicação em Trabalho de Campo, Fase III. 

Por último, descreve-se a avaliação na sala de aula, apresentam-se os 

instrumentos de avaliação e a sua aplicação. 

33..11-- IINNVVEESSTTIIGGAAÇÇÃÃOO--AACCÇÇÃÃOO:: EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO EEMM SSEEXXUUAALLIIDDAADDEE

 Um Projecto de Investigação-Acção, porquê? 

Existia o problema: professora investigadora e professoras 

colaboradoras tinham dificuldade em lidar com as questões da Sexualidade e 

sentiam necessidade em melhorar/evoluir as suas práticas pedagógicas.  

 Neste contexto, surgiu a questão de partida: 

 O desenvolvimento de estratégias didácticas para a educação em 

sexualidade no 1.º CEB, numa perspectiva de transversalidade curricular, 

poderá contribuir para a mudança/evolução das práticas educativas dos 

professores com reflexo nas aprendizagens dos alunos? 



68

A possibilidade de elaboração de um programa de educação em 

sexualidade e a sua implementação em sala de aula seria um caminho possível 

para dar resposta a esta questão. Deste modo, surgiu a modalidade de 

investigação-acção como, provavelmente, a mais adequada para ajudar a 

encontrar a/as resposta/as para a questão de partida.   

Autores como Bogdam (1994), Grabauska e Bastos (2001) e Bell (2002) 

referem a investigação-acção como um meio de encontrar resposta para um 

problema concreto.

 Grabauska e Bastos (2001) apontam para a possibilidade de entender a 

realidade a partir das “próprias práticas” recorrendo a projectos de 

investigação-acção e acrescentam que há  possibilidade de emancipação na 

prática educativa se o professor projectar novas acções, quando dizem: 

(...) a investigação-ação educacional, como concepção de investigação 

científica, pode potencializar os seres humanos a interpretar a realidade a 

partir das suas próprias práticas, concepções e valores, projectando novas 

ações (2001:15).

Bogdan e Biklen (1994)  descrevem alguns exemplos de projectos e 

afirmam que a investigação-acção “foi realizada com o objectivo de precipitar 

a mudança relativa a um assunto”. 

Para Bell (2002) a investigação-acção consiste numa abordagem que se 

revela particularmente atraente para os professores, porque o processo de 

avaliação é permanente e a sua ênfase prática na resolução de problemas,  

possibilita a tradução/leitura das modificações do processo em curso, quer ao 

nível das práticas dos professores, quer ao nível da construção do 

conhecimento dos alunos.  
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 Neste sentido Lessard-Hébert (1996) refere a propósito da 

investigação-acção:

Trata-se de um procedimento sistemático e global de planificação do 

ensino, tomando como ponto de partida os objectivos a atingir. Este 

procedimento permite elaborar um plano de actuação preciso e inclui uma 

previsão dos meios e do tempo de avaliação (1996:8). 

Foi o objectivo de desenvolver um trabalho para ser avaliado 

permanentemente no sentido de rever práticas e construir conhecimento que 

induziu à escolha do tipo de investigação, já que de acordo com Bogdan e 

Biklen (1994) a investigação-acção:  

Ajuda-nos a ganhar confiança. É difícil empenharmo-nos entusiasticamente 

num determinado objectivo quando só nos baseamos em sentimentos, sem 

dados para basear as nossas posições. A recolha de dados auxilia-nos no 

planeamento de estratégia e no desenvolvimento de acção comunitária 

(1994:297).

Também Cohen e Manion (citado por Bell, 2002:20), referem que 

investigação-acção é um procedimento essencialmente in loco, com vista a lidar com 

um problema concreto localizado numa situação imediata. 

33..22 -- AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO DDOOSS SSUUJJEEIITTOOSS PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS NNOO EESSTTUUDDOO..

 Este estudo envolveu vários sujeitos, nomeadamente: professores, 

alunos e pais/encarregados de educação; sendo que o envolvimento dos 

professores existiu a dois níveis.   
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Num primeiro nível, considera-se a participação de duas professoras que 

aceitaram colaborar no programa de formação cooperada (fase II) e no 

desenvolvimento do Trabalho de Campo (fase III). No segundo nível, encontra-

se um grupo de professores que constitui um dos Conselhos de Docentes do 

Agrupamento de Escolas e aceitou responder ao questionário (Anexo I) 

administrado pela professora investigadora no sentido de identificar algumas 

das suas dificuldades em lidar na sua prática diária com as questões de 

educação em sexualidade. 

Conjuntamente com as professoras colaboradoras participaram os seus 

alunos do 3.º ano de escolaridade, um total de 28 crianças (fase III ).  

Os pais/encarregados de educação estiveram envolvidos no programa do 

Trabalho de Campo conjuntamente com os seus filhos/educandos e no final 

deram a sua opinião sobre o trabalho desenvolvido através de um questionário 

(Anexo III) que lhes foi apresentado pela professora investigadora.

33..22..11-- SSeelleeccççããoo ddooss SSuujjeeiittooss PPaarrttiicciippaanntteess nnoo EEssttuuddoo

Os critérios de selecção dos sujeitos foram definidos de acordo com os 

objectivos do estudo. 

33..22..11..11 -- PPrrooffeessssoorraass ccoollaabboorraaddoorraass

 A participação de professoras colaboradoras, num projecto de 

investigação que envolve trabalho em parceria, pressupõe o preenchimento de 

um conjunto de requisitos que possam garantir a qualidade do trabalho. Com 

efeito, à escolha das professoras colaboradoras presidiu um conjunto de seis 

critérios, nomeadamente:
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i. Professoras empenhadas em mudar/evoluir na sua prática pedagógica. 

ii. Professoras titulares de turmas do 3.º ano de escolaridade pelas razões 

que se referem a seguir na subsecção 3.2.1.3. 

iii. Professoras habituadas a praticar, pelo menos alguns dos Princípios do 

Modelo Pedagógico do Movimento da Escola Moderna (MEM), 

designadamente:  

planificação participada; 

avaliação formativa/cooperada; 

organização do trabalho partilhada; 

utilização dos processos sociais autênticos de construção do 

conhecimento – processos investigativos; 

dar sentido social às aprendizagens dos alunos. 

iv) Professoras que dessem a garantia de uma boa relação pedagógica 

facilitadora da intervenção da professora investigadora na colaboração 

do trabalho directo com os alunos, ao implementar o programa de 

Educação em Sexualidade na sala de aula.

v) Professoras que funcionassem em horário de regime normal (9h às 12h e 

13,30h às 15,30h), de modo a permitir a presença da professora 

investigadora na sala com os alunos no tempo da tarde. 

vi) Professoras e investigadora colocadas em escolas relativamente 

próximas de forma a facilitar a rentabilização do tempo nas deslocações 

entre escolas. A professora investigadora deslocou-se entre Janeiro e 

Junho, duas tardes por semana a cada sala de aula (2.ª e 3.ª feira, à 

sala B e 4.ª e 5.ª feira, à sala A) para colaborar na implementação e 

desenvolvimento do programa de Trabalho de Campo. 
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33..22..11..22-- PPrrooffeessssoorreess ddoo CCoonnsseellhhoo ddee DDoocceenntteess

A escolha do grupo de professores do 1.º CEB para responder ao 

questionário recaiu sobre o grupo de professores que constituíam o Conselho 

de Docentes ao qual as duas professoras colaboradoras pertenciam.

Para poder intervir junto do Conselho de Docentes e nas escolas junto 

dos alunos, pais/encarregados de educação, a professora investigadora 

desenvolveu junto da Comissão Instaladora do Agrupamento de Escolas, as 

diligências formais necessárias.

33..22..11..33-- AAlluunnooss

 A escolha dos alunos estava dependente da aceitação das professoras 

em colaborarem no projecto.

Teriam de ser alunos do 3.º ano do 1.º CEB, critério tido em conta na 

escolha das professoras, pelo facto de os conteúdos relacionados com 

“Reprodução Humana” serem contemplados no seu programa de Estudo do Meio 

no tema – O seu Corpo: função Reprodutora/Sexual. 

Pretendia-se que a participação/colaboração dos alunos no programa de 

investigação fosse um incentivo para o trabalho escolar, contribuísse para 

aumentar o gosto e a motivação pela escola, e, consequentemente, fosse um 

meio facilitador na melhoria do sucesso escolar dos alunos.  
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33..22..11..44-- PPaaiiss//eennccaarrrreeggaaddooss ddee eedduuccaaççããoo

Tal como os alunos, os pais/encarregados de educação ficaram ligados à 

aceitação das professoras. Teriam de ser os pais/encarregados de educação 

dos alunos que participavam no estudo e não outros.  

33..22..22 -- CCaarraacctteerriizzaaççããoo ddooss aalluunnooss//ttuurrmmaass ppaarrttiicciippaanntteess nnoo TTrraabbaallhhoo ddee

CCaammppoo

As duas turmas são de escolas diferentes, embora pertençam à mesma 

área geográfica, ao mesmo Concelho e ao mesmo Agrupamento de Escolas.  

A turma que passará a ser denominada por turma A era composta por 21 

alunos do 3.º ano do 1.º CEB sendo 11 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. 

As suas idades apresentam-se na tabela seguinte: 

Tabela 3.1- Idade dos alunos da turma A. 

Idade N.º de alunos 

8 anos 18 

9 anos 2 

10 anos 0 

11 anos 1 

Era uma turma heterogénea, relativamente à origem social, e ao nível de 

desenvolvimento de competências. Um dos alunos beneficiava do Regime 

Educativo Especial ao abrigo do Decreto-Lei 319/91 de 23 de Agosto, artigo 
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2.º, alíneas c) - Adaptações Curriculares e f) – Condições especiais de 

avaliação.

 A segunda turma que passará a ser a turma B era composta por 15 

alunos dos quatro anos de escolaridade (5 alunos do 1.º ano, 3 alunos do 2.º 

ano, 6 alunos do 3.º ano e 1 aluno do 4.º ano.

Também um dos alunos desta turma beneficiava do Regime Educativo 

Especial ao abrigo do Decreto-Lei 319/91 de 23 de Agosto -, artigo 2.º. alínea 

i) – Ensino Especial e artigo 11.º alínea a).- Currículo Escolar Próprio. 

Apenas 7 alunos (4 do sexo feminino e 3 do sexo masculino) participam 

no estudo. Eram 6 alunos do 3.º ano e 1 aluno do 4.ºano. Apresenta-se em 

seguida a sua caracterização em relação à idade, tabela 3.2. 

Tabela 3.2 – Idade dos alunos da turma B que participaram no Projecto 

Idade N.º de alunos 

8 anos 4 

9 anos 0 

10 anos 1 

É de salientar que o aluno do 4.º ano, desta turma, integrou o estudo por 

duas razões:   

1.º - Apesar de estar matriculado no 4.º ano ainda não tinha abordado o 

tema   “Reprodução Humana”; 

2.º - Tratava-se de um aluno que não tinha desenvolvido as competências 

necessárias para acompanhar o programa do 4.º ano, por isso, 

estudava os conteúdos do 3.º com os outros alunos do referido ano. 

Participaram no Projecto de Educação em Sexualidade 28 alunos. 
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33..33 -- UUMM PPRROOJJEECCTTOO DDEE EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO EEMM SSEEXXUUAALLIIDDAADDEE

O quadro teórico de referência de “formação cooperada” inscreve-se no 

modelo de formação do M.E.M (Capítulo II, secção 2.3).  

Os Princípios deste Modelo (Capítulo I, secção 1.4.2) funcionaram como 

indicadores para realização quer do programa de formação cooperada das 

professoras, quer da elaboração e execução do programa de Educação em 

Sexualidade/Trabalho de Campo. 

33..33..11 -- FFoorrmmaaççããoo ddaass pprrooffeessssoorraass:: uumm ppeerrccuurrssoo eemm aauuttoo--ffoorrmmaaççããoo

ccooooppeerraaddaa,, FFaassee IIII

A formação aconteceu ao longo de todo o ano lectivo de 2003/04, mas a 

sua forma intensiva decorreu nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro, 

conforme explicitado no Capítulo I (secção 1.5). 

O próprio processo investigativo – investigação-acção/agir no sentido de 

transformar - impôs, naturalmente, uma partilha de saberes entre professoras 

colaboradoras e professora investigadora. O diálogo e a partilha, umas vezes a 

três,  outras vezes a duas,  foram uma constante desde o início do projecto. 

Grabauska e Bastos (2001:12) referem Elliot (1978) dizendo que “é de 

especial importância a vivência de situações de diálogo” no processo de 

investigação. Os professores ao dialogarem,  reflectem sobre o seu trabalho, 

criam elementos para o melhorar e transformar o conhecimento e 

simultaneamente as suas práticas. Transformar implica mudança do professor.  
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Segundo Alarcão (2001),  a “mudança da escola” exige reflexão sobre a 

vida  escolar numa atitude de “diálogo” com o pensamento de todos os que nela 

participam.

A mudança de que a escola precisa é uma mudança paradigmática. Porém, 

para mudá-la, é preciso mudar o pensamento sobre ela. É preciso reflectir 

sobre a vida que lá se vive, em uma atitude de diálogo com os problemas e 

as frustrações, os sucessos e os fracassos, mas também em diálogo com o 

pensamento, o pensamento próprio e o dos outros (2001:15). 

A atitude de diálogo de que fala Alarcão só se constrói em parceria 

entre professores que partilhem os mesmos princípios pedagógicos e pugnem 

por preparar os alunos para as exigências científicas, sociais e culturais de 

uma sociedade em contínua transformação/mudança.  

NNoo mmeessmmoo sseennttiiddoo NNiizzaa ((11999977)) ddiizz::

(...) são as co-operações cognitivas e sociais finalizadas (ou funcionais no 

sentido pedagógico) que constroem as mudanças pessoais, as mudanças 

grupais e as mudanças do próprio processo de produção que esse grupo 

desenvolve (1997:27). 
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33..44 -- UUMM PPRROOGGRRAAMMAA DDEE EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO EEMM SSEEXXUUAALLIIDDAADD EE SSUUAA IIMMPPLLEEMMEENNTTAAÇÇÃÃOO EEMM

TTRRAABBAALLHHOO DDEE CCAAMMPPOO,, FFAASSEE IIII

O programa do Trabalho de Campo foi elaborado segundo o desenho 

curricular do 1.º CEB apresentado na “Organização Curricular do Ensino 

Básico” regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro. De 

acordo com a referida Lei, o Currículo do 1.º CEB é organizado em Áreas 

curriculares disciplinares e Áreas curriculares não disciplinares. 

As Áreas curriculares disciplinares são: Língua Portuguesa, Matemática, 

Estudo do Meio e Expressões Artísticas e Motoras. 

Como Áreas curriculares não disciplinares temos: Área de Projecto, 

Estudo Acompanhado e Formação Cívica. Sendo que “estas áreas devem ser 

desenvolvidas em articulação entre si e com as áreas disciplinares, incluindo 

uma componente de trabalho dos alunos com as tecnologias da informação e da 

comunicação”.

Ora, o Programa de Educação em Sexualidade foi elaborado segundo a 

referida lei e contempla os princípios orientadores do seu artigo 3.º, Princípios 

Orientadores, que se destacam: 

b) – Integração do currículo e da avaliação, assegurando que esta constitua o 

elemento regulador do ensino e da aprendizagem; 

c) – Existência de áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, visando a 

realização de aprendizagens significativas e a formação integral dos alunos, 

através da articulação e da contextualização dos saberes; 

d) - Integração, com carácter transversal, da educação para a cidadania em todas 

as áreas curriculares.
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Com a implementação do programa foi possível assegurar a existência de 

áreas curriculares disciplinares e não disciplinares numa perspectiva de 

transversalidade curricular, permitindo aos alunos a realização de 

aprendizagens significativas e uma componente de formação cívica. O processo 

de avaliação foi contínuo e funcionou como elemento regulador das 

aprendizagens.

33..44..11–– PPaaiiss//eennccaarrrreeggaaddooss ddee eedduuccaaççããoo:: ppaarrcceeiirrooss nnaa iimmpplleemmeennttaaççããoo ddoo

pprrooggrraammaa

 A implementação do Trabalho de Campo (T.C.) envolveu alunos pais/ 

encarregados de educação e professores. 

Porque se envolveram pais/encarregados de educação no Projecto 

Educação em Sexualidade? 

Em primeiro lugar, sexualidade humana é algo que está intrinsecamente 

ligada à mãe, ao pai, à família e aos afectos. É inquestionável a importância da 

família na educação em sexualidade, uma vez que a vivência da sexualidade é 

um dos elementos do desenvolvimento global da pessoa, no qual a família é o 

principal agente. É nela que se desenvolvem os primeiros laços afectivos e 

vinculativos e se inicia o processo de socialização. Estes factores são de 

importância primordial no desenvolvimento global de cada indivíduo. Segundo 

Educação em Sexualidade em Meio Escolar: Linhas Orientadoras (2000:49), 

Para além das iniciativas conscientes e deliberadas com que as famílias 

procuram aumentar e consolidar os conhecimentos dos seus filhos e 

educandos na esfera sexual, o quadro familiar é, por si só, um contexto 

básico e primordial de aprendizagem e de vivência da sexualidade. 
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Em segundo lugar, autores como Davies, Marques e Silva (1993) e 

Canário (1997) falam de uma correlação positiva entre o envolvimento dos 

pais/encarregados de educação no percurso escolar dos filhos/educandos e o 

rendimento académico destes. 

 Marques (1993:107) afirma:  

Quase  todos os estudos concluem que uma boa relação entre escola e os 

pais é uma variável de peso no aproveitamento escolar.

 Dada a especificidade do tema e o facto de o mesmo ainda constituir 

tabu para alguns grupos sociais e mesmo para professores, desejava-se muito 

que a realização do programa Educação em Sexualidade tivesse sucesso 

enquanto desencadeador de construção de conhecimento dos alunos e “motor” 

de envolvimento dos pais/encarregados de educação no processo de ensino e 

aprendizagem dos seus filhos/educandos. 

Em síntese, é possível equacionar a hipótese de o grau de satisfação 

elevado dos pais e encarregados de educação relativamente à escola desde 

que tenha a ver, sobretudo com o trabalho que os alunos desenvolvem na 

escola, com o que aí aprendem (...) (Canário, Rolo e Alves, 1997:78). 

 Não é difícil planear situações de pedido de colaboração directa aos 

pais/encarregados de educação, quando as preocupações são comuns. Nesse 

sentido, partilha-se o pensamento de Silva (2000:7): 

Quanto a nós, pensamos que todas as situações podem ser propiciadoras, 

do ponto de vista da participação dos pais, desde que se facilite a 

comunicação e que essas situações se transformem em experiências 

significativas, enquanto experiências vividas e agidas pelas pessoas.
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Mas acrescente-se o pensamento de Davies, Marques e Silva (1993) 

quando dizem:

A questão que se coloca é saber como os recursos da comunidade podem 

ser mobilizados para satisfazerem as necessidades de desenvolvimento da 

criança e do adolescente e para os ajudar a investir em experiências de 

vida positiva que possam promover o sucesso académico (1993:108). 

  Era preciso apostar num tipo de trabalho que envolvesse os pais / 

encarregados de educação a viverem, a partilharem e a recordarem com os 

seus filhos/as e/ou educandos/as momentos positivos de afecto e carinho que 

rodearam o seu nascimento e o seu crescimento.  

33..44..22-- RReeuunniiããoo ccoomm ppaaiiss//eennccaarrrreeggaaddooss ddee eedduuccaaççããoo

Foi em reunião, para a qual foram convidados, que os pais/encarregados 

de educação tiveram conhecimento de que os seus filhos/educandos 

participariam num projecto de Educação em Sexualidade.

No dia 13 de Janeiro realizou-se a reunião da turma A e no dia 16 da 

turma B. O convite foi feito pela professora colaboradora da respectiva 

turma. Dos 21 pais/encarregados de educação da turma A estiveram presentes 

15 (71,4%). Da sala B estiveram presentes 12 dos 15 pais/encarregados de 

educação ( 80%).

Foram objectivos destas reuniões: 

- Dar a conhecer a realização do Projecto Educação em Sexualidade; 

- Dar a conhecer a legislação sobre o assunto em vigor no nosso país; 

- Dar a conhecer o programa que se iria desenvolver com os seus/suas 

filhos/as, educandos/as; 
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- Proporcionar o contacto com a bibliografia que os/as alunos/as iriam 

consultar no decorrer da pesquisa; 

- Solicitar a sua colaboração/envolvimento no projecto. 

Todos os pais/encarregados de educação ausentes nas reuniões 

procuraram, individualmente junto da professora colaboradora da turma  do/a 

seu/sua filho/a educando/a, saber, quais tinham sido os objectivos da reunião. 

Este primeiro contacto com pais/encarregados de educação foi decisivo 

para garantir o seu empenho e envolvimento. A apresentação da bibliografia, 

que os filhos iriam ter na sala para poder consultar, despertou interesse em 

todos os presentes. Os livros circularam foram folheados e alguns lidos. 

33..44..33-- AAss eessccoollaass ee oo sseeuu mmeeiioo eennvvoollvveennttee:: bbrreevvee ccaarraacctteerriizzaaççããoo

O Trabalho de Campo decorreu em duas turmas de escolas diferentes. 

Cada escola e cada turma apresentam características muito distintas, 

sobretudo no que respeita ao número de alunos e consequentemente ao número 

de professores; pelo que se apresentam duas tabelas com alguns dados que 

ajudam à sua caracterização.

ESCOLA – A 

Tabela 3.3 –  Alunos, Professores e Auxiliares da Acção Educativa da escola A 

Professores Turmas Alunos Aux. da Acção Ed. 

4+1* 4 (uma de cada ano 

de escolaridade) 

78 1 

* Professor de Apoio Educativo 
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ESCOLA – B  

Tabela 3.4 – Alunos, Professores e Auxiliares da Acção Educativa da escola B

Professores turmas alunos Aux. da Acção Ed. 

1+1* 1 (com os quatro anos 

de escolaridade) 

15 1 

1* Professor de Apoio Educativo com 5 horas  semanais nesta escola. 

Acrescente-se que as duas escolas são de aldeias diferentes, ambas se 

situam a sul da vila sede de Concelho, estando a escola A a sete quilómetros do 

centro da vila e a escola B a oito quilómetros.

É uma zona em que a economia das famílias depende muito do trabalho 

de exploração agrícola. No entanto, não há nenhum aluno cujo rendimento 

familiar dependa apenas da agricultura. Uns exploram por conta própria 

diversos ramos do comércio, outros trabalham por conta de outrem. Saliente-

se que na turma B três das mães/encarregadas de educação são domésticas, e 

na turma A um dos pais é professor do Ensino Superior, duas mães são 

professoras dos 2.º e 3.º Ciclos e uma terceira é Técnica dos Serviços Sociais. 

33..44..44-- IImmpplleemmeennttaaççããoo ddoo pprrooggrraammaa nnaass ttuurrmmaass,, FFaassee IIIIII

O Programa implementado com os alunos (Anexo V) é constituído por 

duas partes: i) elaboração do Livro de Vida; ii) Trabalho de 

Investigação/Trabalho de Projecto. 

 O trabalho com os alunos em cada turma iniciou-se no dia seguinte à 

reunião com pais/encarregados de educação. A escolha dos dias da semana 

para desenvolver o trabalho de investigação foi estabelecida a partir da 

Agenda de Trabalho Semanal da turma. Nesses dias e nesses tempos, os alunos 
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trabalhavam em projecto, logo o Projecto de Educação em Sexualidade 

funcionou nesse horário.

Todo o programa foi desenvolvido nas duas salas de aula segundo as 

mesmas estratégias,  embora na turma B a segunda parte – Trabalho de 

Investigação/Trabalho de Projecto - tenha sido assumido pela professora 

investigadora. Foi a maneira encontrada para rentabilizar o trabalho de duas 

professoras na sala, com a certeza de garantir o acompanhamento ao trabalho 

de todos os alunos da turma; contudo, a professora colaboradora participou 

nas reflexões e na elaboração do material de apoio às comunicações. 

Toda a orientação do trabalho na turma A foi assumida em parceria, 

pelas duas professoras. 

33..44..44..11-- 11..ºº EEnnccoonnttrroo ddaa PPrrooffeessssoorraa IInnvveessttiiggaaddoorraa ccoomm ooss AAlluunnooss

 Na sala, no início da tarde, a professora colaboradora apresentou a 

professora investigadora aos alunos e estes apresentaram-se dizendo o nome, 

a idade e o que gostavam mais de fazer. Depois foi-lhes explicado que a partir 

desse dia o grupo  passaria a ter mais um elemento nos tempos de projecto, 

conforme já tinha sido explicado aos pais/encarregados de educação.  

Após a apresentação a professora colaboradora chamou a atenção dos 

alunos para o programa de Estudo do Meio, que estava afixado na parede. Este 

programa estava desdobrado em linguagem acessível aos alunos e com uma 

coluna para ir assinalando os temas já estudados.  

A professora colaboradora pediu-lhes que fizessem a síntese dos 

assuntos estudados e dos ainda não estudados, até ao momento. Rapidamente 
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os alunos disseram que do Corpo Humano ainda faltava estudar a função 

Reprodutora.

Estes momentos de planeamento e avaliação tão caros a Niza (1998) são 

“operações formativas” de apropriação do currículo que vão integrando o 

processo de aprendizagem. Consideram-se de extrema importância no 

processo de ensino e aprendizagem, porque permitem a apropriação pelo aluno 

do currículo instituído, o qual terá de perseguir para obter sucesso. Também 

facilitam a gestão do tempo em função do programa em causa.  

As professoras colaboradoras explicaram-lhes que o tema “Reprodução 

Humana” fazia parte do Projecto de Educação em Sexualidade que ia ser 

implementado na aula com eles.

Nesse sentido, como era hábito nas práticas das professoras 

colaboradoras, foi-lhes perguntado o que gostariam de saber sobre 

Reprodução Humana. Deste momento de reflexão e partilha surgiu um conjunto 

de sessenta questões (26 da turma A e 24 da B), sendo a sua maioria 

direccionadas para “a origem de todos nós” e ainda algumas relacionadas com 

comportamentos sexuais.

33..44..44..22-- EEllaabboorraaççããoo ddoo LLiivvrroo ddee VViiddaa

O trabalho com os alunos iniciou-se pela elaboração do Livro de Vida, 

por se considerar por um lado, que a descoberta dos afectos que rodearam o 

seu nascimento poderia ser um contributo importante para a aprendizagem dos 

conteúdos do tema “Reprodução Humana”, por outro,  o conjunto de 

actividades previstas no guião, previamente organizado pela professora 

orientadora (anexo ao programa em Anexo V) poderia contribuir para o 
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envolvimento/implicação dos pais/encarregados de educação indispensável na 

implementação de um programa de educação em sexualidade. 

 Sendo a sexualidade “uma energia” que  motiva o ser humano para 

procurar amor, ternura e carinho, considerou-se importante que cada aluno 

iniciasse o trabalho pela descoberta do amor e do afecto que envolveram o seu 

nascimento.

Para atingir este objectivo cada aluno elaborou o seu Livro de Vida com 

a colaboração dos pais, avós, irmão/irmã e das professoras na turma; tendo 

para isso escrito e organizado um conjunto de registos nomeadamente:  

textos (uns escritos por si, outros pelos pais, avós, irmãos); 

 desenhos para ilustrar os textos ou para documentar uma situação; 

 fotos sobre o seu nascimento e outros acontecimentos que cada um 

considerou significativo para fazer parte do seu livro; 

Por fim, cada aluno pensou como gostaria que fosse a capa do seu Livro 

de Vida e, em função disso, fez o desenho. 

Todos estes documentos foram organizados e encadernados num livro 

com uma nota introdutória da professora investigadora e outra da professora 

colaboradora. No final do ano, cada aluno levou para casa o seu Livro de Vida. 

O percurso da elaboração do Livro de Vida foi longo. O nível de 

competências de leitura e escrita de cada aluno era diferente, cada um 

caminhava a seu ritmo.

Ao reflectirem sobre o andamento do trabalho, no final da 8.ª sessão, 

as professoras entenderam que seria  importante que todos os alunos 

tomassem consciência do vivido na sala. Os alunos precisavam de parar para 

pensar e partilhar o que sentiam ao elaborar o seu Livro.
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O ponto da situação que era feito, semanalmente, em Conselho de 

Turma, não era o suficiente para partilhar sensações e sentimentos de forma a 

que todo o grupo tomasse consciência do percurso que estava a ser feito em 

conjunto. Para que isso acontecesse, uma parte da sessão seguinte foi 

dedicada a avaliação oral no sentido de cada um dizer à turma se: 

- estava a gostar das actividades do Livro de Vida; 

- estava a ser fácil ou difícil; 

- valia a pena continuar. 

O mesmo tipo de avaliação se fez ao terminar a actividade. 

  O conjunto de actividades que levaram à elaboração do chamado “Livro 

de Vida”, para além de contribuir para o desenvolvimento de competências de 

leitura e escrita e ter possibilitado trabalhar todas as áreas do programa, 

numa perspectiva de transdiscipinaridade, ainda contribuiu  para que cada 

aluno:

- Descobrisse a “teia”  dos afectos que rodearam o seu nascimento; 

- Recordasse momentos que marcaram a sua vida,  como a ida para o 

Jardim-de-infância e o primeiro dia de escola; 

- Descobrisse a importância que tem na vida o afecto/carinho/ternura 

de pessoas como: a mãe, o pai, os irmãos, os avós, a ama, a educadora, 

a professora e os amigos; 

- Compreendesse que a única coisa que diferencia o homem da mulher 

é o sexo. 

Refira-se que foi posto à consideração de cada pai/encarregado de 

educação a utilização ou não do guião, tendo-lhes sido dada a possibilidade de 

criarem o seu, ou sugerirem alterações para o/a seu/sua filho(a)/educando(a). 

Apesar do guião proposto ter sido adoptado por todos, houve alunos que 
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introduziram assuntos de acordo com a sua realidade. Refira-se como exemplo 

o caso do aluno 4M que tendo um irmão ainda pequeno escreveu um texto 

dizendo o que tinha sentido quando nasceu o irmão mais novo. 

Os conteúdos do Livro de Vida foram objecto de sustentabilidade de 

conteúdos curriculares, desta matéria se dará conta na subsecção 3.5. 

33..44..44..33-- TTrraabbaallhhoo ddee IInnvveessttiiggaaççããoo//TTrraabbaallhhoo ddee PPrroojjeeccttoo

Quando os alunos terminaram o Livro de Vida já as professoras 

(investigadora e colaboradoras) tinham acordado que o tema Reprodução 

Humana iria ser dividido em quatro subtemas: Órgãos Sexuais, Fecundação, 

Gravidez e Parto. Perante o diferente número de alunos em cada turma, tinha 

sido previsto que os alunos da sala A seriam divididos em cinco grupos e que, 

dois dos grupos, investigariam sobre o mesmo subtema - “Fecundação” - .por 

ser considerado o mais complexo. 

  Os sete alunos da turma B teriam de ser organizados apenas em dois 

grupos. Perante esta realidade cada grupo investigaria dois subtemas, 

agrupados deste modo: “Órgãos Sexuais e Fecundação” e “Gravidez e Parto”. 

 Também o Trabalho de Investigação/Trabalho de Projecto teve a 

mesma orientação nas duas salas. 

Para dar início a esta segunda parte do trabalho procedeu-se do seguinte 

modo:

i) Em contexto de turma a Professora investigadora colocou de 

novo aos alunos as cinco perguntas do questionário (1,2,4,5 e 

6) que tinha sido administrado no início do Trabalho de Campo 
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(fase III). Estas estavam escritas em tiras de cartolina e 

colocadas na parede. Os alunos responderam a uma pergunta 

de cada vez e do conjunto das respostas da turma organizou-

se a resposta final de cada pergunta. Um aluno fazia o seu 

registo numa tira de cartolina que era colocada na parede 

junto da pergunta. 

ii) A professora investigadora apresentou quatro gravuras 

legendadas retiradas de Cole (2002:5, 6, 7 e 11) e pediu aos 

alunos que observassem. Após uns momentos, houve um 

pequeno diálogo sobre a opinião do autor das gravuras e 

legendas e as respostas dos próprios alunos. 

iii) As respostas dos alunos não coincidiam com a opinião de Cole 

(2002). Era necessário estudar outros autores para 

esclarecer o assunto e estudar o tema “Reprodução Humana” 

do programa do Estudo do Meio.  

 “Reprodução Humana, o que é reprodução? Eu não sei o que é.” Disse um 

dos alunos da sala A. Neste momento os alunos foram encaminhados para o 

dicionário para encontrar o significado da palavra.  Em seguida, clarificou-

se a questão com o contributo de toda a turma.  

Como esta questão não foi levantada pelos alunos na turma B, foi a 

professora investigadora que a levantou.
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33..44..44..33..11 –– OOrrggaanniizzaaççããoo ddooss aalluunnooss eemm ggrruuppooss ddee ttrraabbaallhhoo ee aattrriibbuuiiççããoo

ddoo ssuubbtteemmaa

Veja-se que, até este ponto, o trabalho desenvolvido ainda não tinha 

contemplado o tema do programa de Estudo do Meio - Reprodução Humana. 

Perseguindo os princípios orientadores que estiveram na génese da 

concepção do Trabalho de Campo que contêm a essência da construção do 

conhecimento numa perspectiva sócio-construtivista, procurou-se desenvolver 

as actividades de modo a que a construção do conhecimento se processasse de 

acordo com esses princípios referidos no Capítulo I (subsecção 1.4.2). 

Para construir conhecimento com base nestes princípios, o professor 

terá de conduzir o processo de trabalho de forma a criar momentos de 

reflexão sobre a própria acção, permitindo a cada aluno e ao grupo a 

interiorização ou tomada de consciência do percurso feito; inevitavelmente, 

terá também, de criar mecanismos de regulação para fazer avançar o processo 

e naturalmente desafiar para a comunicação dos resultados.

Quando se acredita na formação cooperada como um meio de produzir o 

conhecimento dos professores, também se aposta no trabalho de projecto com 

os alunos para que eles próprios interajam na construção do seu conhecimento. 

Para Freitas e Freitas (2003:16) 

O Trabalho de Projecto pressupõe, à partida, uma equipa e por isso é 

também uma área onde a aprendizagem cooperativa terá sempre um lugar 

privilegiado..



90

 Para Arends (1995) o trabalho em grupo cooperativo contribui para a 

melhoria do rendimento escolar, na medida em que o sucesso de um aluno 

contribui para o sucesso do conjunto dos elementos do grupo.  

Niza (1998), por sua vez, refere-se aos trabalhos de Johnson e Johnson 

(1985) quando afirmam que as experiências de “aprendizagem cooperativas” 

tendem a promover mais aprendizagens do que as do tipo “competitivo ou 

individualizado”. 

 Para além do Trabalho de Projecto ser um meio, por excelência, segundo 

alguns autores, para envolver os alunos em aprendizagens cooperadas é uma 

área curricular não disciplinar do Currículo Nacional do Ensino Básico, 

regulamentada pelo Decreto-Lei n.º6/2001 de 18 de Janeiro. 

O Trabalho de Investigação foi desenvolvido em pequenos grupos nas 

duas turmas, embora com algumas diferenças na sua organização.  

Na turma A formaram-se cinco grupos ( quatro grupos com 4 elementos 

cada e um grupo com 5 elementos). A professora colaboradora escreveu no 

quadro o nome de cinco alunos, os que, em seu entender, teriam condições para 

liderar o grupo de modo a ajudar a avançar. Seguidamente, deu indicações para 

que negociassem entre si a formação dos grupos e para que, em cada grupo, 

ficasse apenas um dos elementos com o nome escrito no quadro. Depois 

apresentou os subtemas para os grupos escolherem o assunto que queriam 

estudar. Foi preciso chegar a consenso em relação ao tema Fecundação. Três 

grupos ficaram sob a orientação da professora colaboradora, dois grupos sob a 

orientação da professora investigadora. 

Na turma B, a formação dos grupos foi feita do seguinte modo: a 

professora colaboradora tinha organizado a sala para que os alunos em questão 

se organizassem em dois grupos e disse-lhes que se sentassem de acordo com 
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a sua preferência. Foi assim que naturalmente se formaram dois grupos (um de 

4 elementos e outro de 3). Como já foi referido na subsecção 3.4.4 estes dois 

grupos tiveram a orientação da professora investigadora permitindo assim, que 

a professora colaboradora apoiasse e desenvolvesse outras actividades com os 

alunos dos 1.º e 2.º anos. 

Para regulação/avaliação do percurso do Trabalho de Pesquisa/Trabalho 

de Projecto adoptaram-se os instrumentos utilizados MEM que constam do 

programa (Anexo V). Apresenta-se, em anexo VII, como exemplo, o registo da 

avaliação do trabalho desenvolvido por um dos grupos. 

3.4.4.3.2- Desenvolvimento do Trabalho de Projecto/Trabalho de Pesquisa 

Após a formação dos grupos, os alunos preencheram o contrato de 

trabalho: escolheram o responsável, definiram tarefas, registaram o que já 

sabiam e o que queriam saber, onde iam procurar e adiantavam algumas 

propostas de organização da sua produção.  

Também, no primeiro dia, foi entregue a cada grupo um conjunto de 

fotocópias com informação sobre o assunto em estudo, retiradas da 

bibliografia disponível na turma sobre o tema que, anteriormente, tinham sido 

seleccionadas pela professora investigadora.  

Acrescente-se que na biblioteca da turma se encontravam todos os 

livros de onde tinham sido feitas fotocópias para que os alunos pudessem ler 

em tempo de Estudo Autónomo e consultar, em tempo de Trabalho de 

Projecto/Trabalho de Investigação, de forma a completar alguma informação 

necessária. Esta bibliografia está indicada no programa (Anexo V). 
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Foi deste modo que se deu início a um percurso de pesquisa que 

decorreu ao longo de várias sessões, cujo número não foi igual nas duas salas. 

Com a turma A, decorreram 24 sessões e com a turma B apenas 17. 

Este trabalho de pesquisa exigiu leitura, destacar/sublinhar o que 

consideravam mais importante, resumir, escrever e reescrever os textos com 

a informação retirada da bibliografia que lhes foi fornecida e outra por eles 

levada para a escola. As professoras responsáveis pelos grupos estiveram 

muito presentes para apoiar e ajudar em todo o processo. 

Refira-se que estas duas turmas estavam pelo primeiro ano com estas 

professoras e nunca tinham desenvolvido Trabalho de Investigação/Trabalho 

de Projecto. Tudo foi novo e diferente ao longo do ano. 

No final de cada sessão, o grupo fazia a avaliação do trabalho realizado 

e registava em folha própria.  Na reflexão sobre as 6.ª e 7.ª sessões, as 

professoras entenderam que era necessário que todos os alunos contactassem 

com o trabalho desenvolvido por cada um dos grupos. Para isso, os grupos 

passaram a partilhar a sua avaliação, no final de cada sessão, com a turma.  

Como diz Niza: 

O conhecimento constrói-se pela consciência do percurso da sua própria 

construção: os alunos caminham dos processos de produção integrados nos 

projectos de estudo, de investigação ou de intervenção, para a compreensão 

dos conceitos e das relações (1998 : 95). 

À medida que a investigação ia avançando e a reescrita do texto final se 

aproximava do fim, os grupos iam completando o seu contrato. Decidiram como 

iam organizar a produção final, avançaram com uma data para fazer a 

comunicação à turma e com propostas de apresentação. 



Educação em Sexualidade: Um Percurso em Cooperação no 1.º CEB 

93

A preparação das comunicações exigiu uma atenção especial Em cada 

grupo foi colocada a questão: Como vamos apresentar o trabalho? Contudo, 

faltavam-lhes experiências anteriores para poderem avançar com ideias. Nem 

sequer imaginavam como poderia ser. Constatado este facto pelas professoras, 

foi-lhes apresentado um guião com várias propostas de construção de material 

para suporte das comunicações. Este tinha sido preparado, anteriormente, pela 

professora investigadora. Encontra-se em anexo ao programa (Anexo V). 

Após a análise das propostas, cada grupo aceitou a sugestão apresentada 

e partiu para a elaboração do material referente à mesma. No entanto, há que 

salientar o caso específico dos grupos que trabalharam a temática relativa à 

Fecundação. Recorde-se que, na turma A, existiam dois grupos, de quatro alunos 

cada, a estudar este subtema; por isso, as professoras propuseram aos 8 alunos 

a apresentação do seu trabalho em conjunto, utilizando sombras chinesas. Os 

alunos desconheciam a modalidade “sombras chinesas”, mas, após uma breve 

explicação das professoras, aceitaram o desafio. 

Na organização do trabalho deste grupo foram tidos em conta os 

seguintes procedimentos: 

i)  Os dois grupos fizeram a leitura do guião com a proposta de 

trabalho. Com a ajuda da professora investigadora 

relembraram os pontos fundamentais do trabalho e 

descobriram os nomes das personagens que deveriam fazer 

parte da história. Combinaram que quatro alunos (dois de cada 

grupo) iriam trabalhar na elaboração da história e os outros 

quatro construiriam as silhuetas para as “sombras chinesas 

(útero, trompas de Falópio, óvulo e espermatozóides), (foto 9, 

anexo VIII). 
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ii) O grupo responsável pela elaboração da história trabalhou no 

seu desenvolvimento. Esta, posteriormente, foi reescrita de 

modo a construir diálogos com a ajuda da professora 

investigadora. O grupo responsável pela construção das 

silhuetas teve o apoio da professora colaboradora. 

iii) De novo em conjunto, ouviram a história e decidiram quem ia 

fazer o quê no momento da comunicação. Os passos seguintes 

foram: a memorização dos papéis e ensaio do teatro sob a 

orientação da professora colaboradora (este trabalho teve de 

ser feito em vários dias e noutro horário). 

Na turma B não era possível fazer teatro de sombras, porque os alunos 

que estudaram a “Fecundação”, sendo apenas quatro, não constituíam número 

suficiente para o desempenho. Optou-se, por essa razão, apenas pela 

elaboração do jogo (foto 8, Anexo VIII). 

A construção do material de apoio às comunicações contribuiu para 

“organizar e estruturar o conhecimento”. Obrigou a repensar os conteúdos já 

estudados e, mais uma vez, a ver quais eram as ideias mais importantes e como 

é que essas ideias poderiam ser veiculadas com o auxílio dos materiais que 

tinham à disposição. Também obrigou a reformular a organização do trabalho 

na sala de aula. Era impossível acompanhar os cinco grupos em simultâneo. 

Foi uma “tomada de consciência do percurso feito”, mais um contributo 

para a construção do conhecimento. Todos os alunos se envolveram e se 

empenharam na construção do material e na preparação das comunicações. As 

fotografias (Anexo VIII, fotos 5-14) documentam como trabalharam. Para 

além disso, preparava-se o momento para dar sentido social às aprendizagens, 
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a comunicação aos colegas e aos pais/encarregados de educação, que já tinham 

data marcada.  

Esta calendarização constituiu também um momento de regularização e 

organização do tempo e do trabalho. Primeiro com o grupo, depois com a turma 

fez-se um levantamento do trabalho que estava por realizar e do número de 

semanas que faltavam para acabar o ano lectivo. Essa tomada de consciência 

levou a que alguns se organizassem para, trabalho de casa. Transcreveram para 

o computador o texto final resultante da sua pesquisa, já que, pela escassez de 

material informático nas escolas (um computador em cada escola), não havia 

tempo para completar o trabalho em horário lectivo.

Como diz Niza (1998:24): 

Os alunos partem do estudo, da experiência e da acção nos projectos em que 

se envolvem, para a sua comunicação. A necessidade de comunicar o 

processo e os resultados de um projecto de trabalho dá sentido social 

imediato às aprendizagem e confere-lhes uma tensão organizadora que 

ajuda a estruturar o conhecimento. 

Na tabela seguinte apresenta-se a síntese do material de apoio às 

comunicações construído pelos alunos das duas turmas. 
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Tabela 3.5– Síntese do material construído para apoio às comunicações 

MMaatteerriiaall ccoonnssttrruuííddoo ppeellooss ggrruuppooss ppaarraa aappooiioo àà ccoommuunniiccaaççããoo

Sala Órgãos Sexuais Fecundação Gravidez Parto 

A - Construção da figura do 

corpo humano (feminino e 

masculino) em papel de 

cenário;

- Construção dos órgãos 

sexuais femininos e 

masculinos internos e 

externos, movíveis.

Teatro de sombras:

- Elaboração de uma 

história ; 

- Construção de 

silhuetas das 

personagens teatro 

de sombras. 

- Elaboração 

de acetatos; 

- Elaboração 

de um poster. 

- Elaboração 

de acetatos; 

- Elaboração 

de um poster. 

B - Construção da figura do 

corpo humano (feminino e 

masculino) em papel de 

cenário;

- Construção dos órgãos 

sexuais femininos e 

masculinos internos e 

externos, movíveis.

- Construção do jogo 

da fecundação 

- Elaboração 

de acetatos; 

- Elaboração 

de um poster. 

- Elaboração 

de acetatos; 

- Elaboração 

de um poster. 

Após a elaboração do material de apoio às comunicações, cada grupo 

organizou uma ficha com um conjunto de perguntas sobre o seu subtema para 

os colegas responderam, após terem assistido à comunicação. As respostas 

foram corrigidas pelo grupo com a ajuda da professora colaboradora. Por fim, 

realizaram-se vários ensaios para preparar a apresentação de cada um dos 

grupos.

No final de cada comunicação, procedeu-se à avaliação formativa do 

produto e do desempenho dos elementos do grupo. Esta foi feita pelo próprio 

grupo, pela turma e pelas professoras. Procurou-se manter o rigor de uma 
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forma positiva, sem deixar de referir as incorrecções e valorizar os aspectos 

mais conseguidos.

As professoras registaram essa avaliação em folha própria que faz 

parte do conjunto de instrumento de regulação do Trabalho Investigativo/ 

Trabalho de Projecto (Anexo VII). 

33..55 –– TTRRAANNSSVVEERRSSAALLIIDDAADDEE CCUURRRRIICCUULLAARR NNOO PPRROOGGRRAAMMAA

A Transversalidade curricular foi uma constante ao longo do 

desenvolvimento de todo o Programa implementado nas duas salas. Ao abordar 

o tema “Educação em Sexualidade” foi possível desenvolver “aprendizagens 

específicas” situadas no âmbito de todas as disciplinas; ou seja, foram 

contempladas no Projecto todas as áreas do currículo do 1.º CEB. 

 O Currículo Nacional do Ensino Básico: Competências Essenciais (2001) 

reforça e clarifica a perspectiva transversal do ensino quando diz: 

(...) faz parte integrante do currículo a abordagem de temas transversais às 

áreas disciplinares, nomeadamente no âmbito da educação para os direitos 

humanos, da educação ambiental e da educação para a saúde e bem-estar, 

em particular, (...) a educação sexual e a educação para a prevenção do 

risco pessoal (...)   (2001:10). 

O mesmo documento refere-se, à lei de Organização Curricular do 

Ensino Básico, o Decreto-Lei 6/2001 de 18 de Janeiro, destacando que as 

áreas não disciplinares: Área de Projecto, Estudo Acompanhado e Formação 

Cívica devem ser “articuladas” com as restantes e acrescenta: 
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(...) as actividades de enriquecimento curriculares não sendo obrigatórias, 

integram o currículo dos alunos que nelas estão envolvidos e, para estes, 

correspondem a oportunidades de aprendizagem que devem ser articuladas 

com todas as outras (2001: 11). 

 De acordo ao espírito da lei como se pode observar na tabela 3.6 as 

actividades desenvolvidas ao longo do Trabalho de Campo abrangeram todas as 

áreas do currículo.  

 Seguidamente apresenta-se a referida tabela. 

Tabela 3.6 – Transversalidade Curricular 

Actividade Áreas disciplinares Áreas não disciplinares 

Elaboração do Livro de 
Vida 

Língua Portuguesa 
Estudo do Meio 
Matemática 
Educação Artística 
Educação Físico-Motora 

Estudo Acompanhado 
Formação Cívica 

Trabalho 
Investigativo/Trabalho 
de Projecto 

Língua Portuguesa 
Estudo do Meio 
Educação Artística 

Trabalho de Projecto 
Estudo Acompanhado 
Formação Cívica 
TIC (Tecnologias de 
informação e 
comunicação) 

Todas as áreas à excepção da Matemática e Expressão Físico Motora 

estiveram muito presentes ao longo do Trabalho de Campo, quer na elaboração 

do Livro de Vida, quer no desenvolvimento do Trabalho de Investigação/ 

Trabalho de Projecto. Porém, as professoras colaboradoras exploraram 
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conteúdos matemáticos que fazem parte do programa do 3.º ano do 1º CEB 

através dos dados obtidos para a elaboração do Livro de Vida.  

Assim, a partir dos registos do peso e comprimento do nascimento de 

cada um, foram introduzidas as medidas peso ou massa e comprimento 

Compararam-se pesos e medidas, resolveram-se situações problemáticas, e 

construíram gráficos. 

 Com os dados referente ao início da fala, do engatinhar, do andar, da 

entrada no Jardim-de-infância e os seus jogos preferidos construíram-se 

várias tabelas de duas entradas que forneceram uma leitura global dos dados 

da turma permitindo fazer vários tipos de análise e tirar conclusões. 

As tabelas, em primeiro, lugar eram construídas no quadro, com os 

alunos a fornecerem e registarem os seus dados (foto 3, Anexo VIII), depois 

eram passadas em folhas de cartolina. Com elas foi organizado um “cadernão”. 

Assim ficaram organizados todos os dados da turma.  

Também se construíram gráficos com as alturas e frisos cronológicos 

com as datas mais significativas ao longo da sua vida. 

Em relação à Expressão Físico Motora houve tempos destinados a esta 

área para realização de alguns jogos escolhidos pela turma. (Anexo VIII, fotos 

1 e 2). 

A Expressão Plástica foi uma área muito presente ao longo de todo o 

T.C. (Anexo VIII, foto 4). 

 O Trabalho de Campo encerrou com a comunicação aos pais/ 

encarregados de educação nas duas turmas, na terceira semana de Junho. Em 

ambas as turmas pais/encarregados de educação e outros familiares  

honraram com a sua presença, alunos e professoras. 
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Na semana seguinte, todo o material construído pelos alunos no âmbito 

deste projecto, bem como fotos feitas ao longo do desenvolvimento do 

trabalho, foram divulgados através de exposição de material didáctico dos 

alunos integrada na Semana Cultural organizada pelo Agrupamento. 

Apresenta-se, em seguida, na tabela 3.7 a síntese da organização do 

trabalho desenvolvido com alunos. 
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Tabela 3.7 – Estratégia, conteúdo e produto final do  trabalho desenvolvido com os alunos 

OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO DDOO TTRRAABBAALLHHOO DDEESSEENNVVOOLLVVIIDDOO CCOOMM OOSS AALLUUNNOOSS

Estratégia Fases do trabalho Produto final 

Individualmente 

com a colaboração 

dos pais e 

familiares e 

orientação das 

professoras.

1- Elaboração do Livro de Vida 
Conteúdos: 

- O meu nascimento (quando, onde e 
como foi). 

- O que sentiram os meus pais, avós, 
irmãos, ... 

- Como e onde cresci até entrar no 
Jardim-de-infância. 

- A entrada no 1.º CEB: os amigos, a 
professora, os jogos, ... 

Cada aluno constrói o 

seu Livro de Vida. 

Em pequenos 
grupos

(4 ou 5 alunos) 
com a orientação 
das professoras. 

2-Trabalho Investigativo/Trabalho de 
Projecto
Conteúdos: 

- Órgãos Sexuais; 
- Fecundação;
- Gravidez; 
- Parto.

- Cada grupo organizou a sua comunicação à 
turma e aos pais/encarregados de educação: 
fez uma síntese do seu trabalho e construiu 
material de suporte à sua comunicação. 

1- Cada grupo 
organizou o resultado 
da sua pesquisa e 
apresentou-o por 
escrito. 
2- Cada grupo faz a 
sua comunicação à 
turma e aos 
pais/encarregados de 
educação. 

Em grande 
grupo/turma com 
a orientação das 
professoras.

3- Organização do Documento Final 
Conteúdos: 
- Decidiu-se a organização do trabalho 
(sumário).
- Escreveu-se uma nota prévia a explicar 
como se chegou a aqui. 
- Fez-se a introdução e a conclusão. 
- Escolheu-se o título a partir das sugestões 
da turma. 
- Discutiu-se o conteúdo da capa e escolheu-
se uma por consenso. 

Organização e 
compilação de todos os 
trabalhos, num só 
livro.
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33..66-- DDAA TTEEOORRIIAA ÀÀ PPRRÁÁTTIICCAA:: VVIIVVÊÊNNCCIIAA DDOOSS PPRRIINNCCÍÍPPIIOOSS DDOO MM..EE..MM AAOO LLOONNGGOO DDOO

PPRROOJJEECCTTOO

 O desenvolvimento do projecto em estudo tinha na sua génese os 

princípios pedagógicos do M.E.M.. As professoras envolvidas vinham tentando, 

há já algum tempo, incorporá-las na sua prática, no entanto, considera-se que 

este estudo foi um momento especial para a sua consolidação, pelo facto de 

haver alguém mais disponível, no caso, a professora investigadora, 

determinante no apoio à consecução de todo o processo. 

 A forma de construção do conhecimento, preconizada por Niza (1997) 

não se processa em “gavetas” de princípios, estes não acontecem desligados 

entre si. Para haver “experiência” tem de haver “intervenção” e para haver 

“intervenção” tem de existir o “processo de compreensão”. As mesmas acções 

poderão conter em si mais que um princípio.

Identificam-se, em seguida, as actividades que se considera terem 

presentes cada um dos princípios (Capítulo I, subsecção 1.4.2) ao longo do 

processo, quer no âmbito da formação das professoras tendo em vista a 

mudança evolução das práticas pedagógicas, quer no processo de ensino e de 

aprendizagem dos alunos. 

Primeiro princípio – Do processo de produção para a compreensão

 Perseguindo este princípio, as professoras envolvidas investigaram, 

produziram um programa de Educação em Sexualidade, reflectiram sobre o 

seu conteúdo e implementaram-no com os seus alunos, tendo sempre como 

suporte a reflexão partilhada sobre as práticas desenvolvidas em sala de aula, 

o que levou a uma tomada de consciência do percurso feito por cada uma e pelo 

grupo e influenciou, naturalmente, decisões tomadas em relação ao percurso a 

seguir.
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 Quanto aos alunos, estes elaboraram o seu Livro de Vida sempre em 

interacção com pais/encarregados de educação e professores partilhando e 

reflectindo em conjunto com o grupo/turma. 

Em grupo : 

a) Investigaram para descobrir “a origem de todos nós”. 

b) Leram os textos, sublinharam, retiraram o mais importante. 

c) Escreveram e reescreveram. 

d) Reflectiram sobre os dados recolhidos, organizaram-nos e 

produziram um documento sobre o seu tema de investigação.

e) Compilaram todos os temas num livro.  

f) Fizeram a avaliação do decorrer de cada sessão e partilharam com a 

turma.

Segundo Princípio – Da intervenção para a comunicação

Relativamente às professoras: a reflexão conjunta do trabalho 

realizado com os alunos, foi perspectivando sempre o passo seguinte, no 

sentido de que, o menos bom, fosse ultrapassado pelo melhor.

O diálogo/reflexão com os alunos esteve muito presente, e foi sempre 

orientado no sentido de os levar a uma tomada de consciência do processo de 

conhecimento até aí desenvolvido.  

Também através do diálogo com cada um dos pais/encarregados de 

educação, que compareciam informalmente na escola, foi possível passar 

informação que contribuiu para melhorar a colaboração com o/a filho/a 

educando/a nas respostas às questões que estes lhes iam colocando.  

No final do ano, prepararam uma comunicação, sobre o trabalho 

desenvolvido com os alunos,  para apresentarem a outros professores, o que 
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proporcionou uma reflexão sobre a própria acção realizada ao longo do ano e 

facilitou a compreensão da tomada de consciência do processo. 

 No que respeita aos alunos: 

i) Intervieram na organização das perguntas e ou pedido que tinham de 

fazer em casa aos familiares, Registaram a avaliação de cada sessão 

de trabalho e partilharam-na com a turma.  

ii) Fizeram a síntese escrita  do seu tema de investigação e prepararam 

a sua comunicação aos colegas e aos pais/encarregados de educação. 

Também pensaram e escreveram um conjunto de perguntas 

organizadas em ficha de avaliação para fazer à turma sobre o 

conteúdo do seu tema. 

iii) Produziram material de suporte para a sua comunicação à turma e 

aos pais/encarregados de educação, o que facilitou na compreensão e 

ajudou na aprendizagem.

iv) Colaboraram na compilação de todos os trabalhos para organizar um 

livro sobre Reprodução Humana. 

Terceiro princípio – Da experiência pessoal para a didáctica a 

posteriori

No que respeita às professoras, as dificuldades sentidas na sua prática 

apelaram ao estudo. A teorização do tema surgiu, assim, de um modo funcional 

e quase natural e pôde ser integrada na prática com os alunos. A prática fez 

apelo à teoria e resultou numa interacção isomórfica com momentos de 

teorização enquadrados no conjunto da prática.
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Quanto aos alunos, foi-lhes dada a possibilidade de dizerem o que 

gostariam de saber sobre o tema “Reprodução Humana” e pesquisaram para 

encontrar as respostas para as suas dúvidas e/ou curiosidades. 

33..77 -- AA AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO AAOO LLOONNGGOO DDOO PPRROOJJEECCTTOO

Considera-se avaliação todos os momentos e/ou instrumentos que 

promovam a comunicação e facilitem a construção de conhecimento. Deste 

modo, existiram ao longo do desenvolvimento do projecto vários tipos de 

avaliação, cada um deles com o seu objectivo determinado.

Seguidamente, apresentam-se os que se admitem como mais 

significativos na identificação do problema e na construção do conhecimento. 

33..77..11-- EEssccoollhhaa ddooss IInnssttrruummeennttooss ddee RReeccoollhhaa ddee DDaaddooss

 Segundo alguns autores ( Bogdan e Biklen, 1994; Quivy e Campenhoudt, 

1998; Carmo e Ferreira, 1998; Bell, 2002), a escolha dos instrumentos para 

recolha de dados depende do tipo de investigação, da amostra, das 

finalidades/objectivos da investigação, das hipóteses de trabalho, dos 

recursos disponíveis e da abordagem que se pretende realizar. Tendo em conta 

estes aspectos, escolheram-se diferentes instrumentos de recolha de dados 

de modo a: 

articular investigação e intervenção;

 implicar os alunos na investigação e na produção de saberes; 

fazer a avaliação no decorrer do trabalho; 
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abordar a complexidade do tema em diferentes contextos reais 

(alunos, pais/encarregados de educação e professores). 

As diferentes modalidades de avaliação utilizadas no estudo 

apresentam-se a seguir na tabela 3.8. 

Tabela 3.8- Modalidade de registo de avaliação

Intervenientes

Tipos de registo 

Professoras 

(intervenção

ao 1.º nível)

Professores

(intervenção

ao 2.º nível)

Alunos

Pais/

Encarregados

de Educação 

Questionário x x x x 

Avaliação da turma x  x  

Avaliação do grupo em cada 

uma das sessões de 

Trabalho de Projecto 

  x  

Avaliação das comunicações 

dos grupos à turma 

x  x  

Auto avaliação   x  

33..77..11..11-- QQuueessttiioonnáárriioo

Como se pode observar na tabela 3.8, o questionário foi o instrumento 

utilizado para recolher ideias/opiniões de vários intervenientes. É um 

instrumento de recolha de dados muito usado no âmbito da investigação 

educacional, quer com professores, quer com alunos. Após a análise das 
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vantagens e desvantagens do uso do questionário (Ghiglione e Matalon, 1993; 

Quivy e Campenhoudt, 1998; Carmo e Ferreira, 1998; Bell 2002) e 

considerando que, no presente estudo, se pretendia fazer uma abordagem  

qualitativa optou-se por este instrumento para:

- auscultar as dificuldades sentidas pelos professores no âmbito da 

educação em sexualidade (fase II); 

- identificar as ideias prévias dos alunos (fase III); 

- avaliar o conhecimento dos alunos no final do T.C. (fase III); 

- auscultar o sentir dos pais/encarregados de educação sobre a 

participação do/a seu/sua filho/o educando e sobre o papel da escola do 

1.º CEB neste âmbito (fase III). 

Na sua escolha foram considerados os seguintes aspectos: 

 Em relação aos professores  

Tratava-se de um grupo de sujeitos participantes no estudo habituado a 

expressar as suas ideias por escrito, contudo era fundamental facilitar-lhes a 

possibilidade de expressar os seus problemas sem constrangimentos e/ou 

receios, uma vez que lhes era pedido que falassem das suas dificuldades ao 

lidar com um tema que ainda é tabu em alguns sectores da sociedade 

portuguesa. Para além disso, ainda não faz parte da cultura dos professores, 

falar das suas dificuldades em termos de práticas pedagógicas. Pretendia-se 

evitar situações que impedissem a expressão livre das suas dificuldades. 

Entendeu-se, por isso,  que a resposta escrita ao questionário seria a melhor 

forma para o fazer.  
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Como dizem Ghiglione e Matalon  (1993:15):

(...) o inquérito aparece como substituto de uma observação muito difícil ou

impossível. Somos ainda obrigados a recorrer a este método para 

compreender fenómenos como as atitudes, as opiniões, as preferências, as 

representações, etc., que só são acessíveis de uma forma prática pela 

linguagem, e que só raramente se exprimem de forma espontânea. 

 Em relação aos alunos – levantamento de ideias prévias 

Recorde-se que até ao início do século XX, entendia-se que a criança 

pensava e raciocinava da mesma maneira que os adultos, a única diferença 

entre o adulto e a criança consistia em que o adulto era superior mentalmente, 

do mesmo modo que o era fisicamente.

Ao longo do século XX, operou-se uma mudança qualitativa no modo de 

entender como se processa a construção do conhecimento na criança.  Jean 

Piaget (1978) com os estudos sobre Epistemologia Genética e Wallon ( 1978, 

1983) sobre a Psicologia da Criança contribuíram para que a criança fosse 

entendida como um ser em desenvolvimento. O primeiro desenvolveu a teoria 

do desenvolvimento cognitivo onde a criança é concebida como um ser dinâmico 

que a todo o momento interage com a sua realidade. O segundo admite o 

organismo como condição primeira do pensamento uma vez que é através deste 

que o sujeito se apropria do seu mundo envolvente. 

Sendo o sujeito interveniente activo na construção do seu 

conhecimento, logo, a interpretação do real poderá ter representações 

diferentes de indivíduo para indivíduo uma vez que cada um tem vivências e 

interacções diferentes. 
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Segundo Teixeira (2000), autores como Tiberghin e Delacote, 1976; 

Astolfi, 1978; Giordian, 1978) nos anos 70 do século XX), desenvolveram as 

primeiras investigações sobre as representações dos alunos, contribuindo para 

a “redescoberta” do papel activo que o sujeito tem na construção dos seus 

próprios saberes. 

Giordan e outros, 1978 (citados por Teixeira, 2000:43) dizem: 

As concepções aparecem como produções originais, ou melhor como um 

universo construído de significados, pondo em jogo saberes acumulados e mais 

ou menos estruturados, próximos ou afastados dos conhecimentos científicos 

que lhes servem de referência. Em cada situação precisa, este conjunto é, em 

parte, activado e mobilizado (...). 

Com este estudo pretendia-se que os alunos construíssem saber 

cientificamente aceite, pelo que se tornava necessário fazer o levantamento 

das suas ideias prévias. 

Também para Cachapuz e outros (1991) o conhecimento das ideias 

prévias:

(...) constitui um pré-requesito relevante para a definição das estratégias de 

ensino a adoptar, preenchendo-se, assim, uma condição indispensável para 

que o professor desempenhe mais eficazmente o papel de auxiliador e 

orientador no processo de reorganização conceptual (...) (1991:174). 

Respondendo individualmente ao questionário seria a forma de dar a 

conhecer o que sabiam facilitando, deste modo, a definição de estratégias a 

adoptar na orientação da compreensão dos conceitos previstos no programa.
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 Em relação aos  pais/encarregados de educação

 Também para os pais/encarregados de educação pesou o facto de lhes 

ter sido dada a possibilidade de poderem dizer sem medos e/ou receios o que 

pensavam da participação dos seus filhos/educandos no programa de  Educação 

em Sexualidade e sobre o papel da escola do 1.º CEB neste âmbito. 

Este grupo de participantes era composto por sujeitos com vários graus 

de escolaridade e, por conseguinte, com diferentes níveis de competências de 

leitura e escrita. Pretendia-se que todos tivessem a possibilidade de 

manifestar a sua opinião. Nesse sentido, optou-se por fazer perguntas 

fechadas e em seguida pedir a justificação para a sua resposta (Anexo III). 

Com esta modalidade existia a possibilidade de todos os sujeitos assinalarem 

sim ou não e os que quisessem justificariam as suas respostas fornecendo à 

investigadora um conjunto de dados que permitiriam fazer uma avaliação mais 

consistente do trabalho.

33..77..22-- AAvvaalliiaaççããoo ccoomm aa ttuurrmmaa

Todo o Trabalho de Campo foi fortemente apoiado em processos de 

avaliação formativa. Os alunos foram tidos como parceiros activos na 

“regulação do trabalho de ensino e da aprendizagem”, quer expressando ao 

grupo/turma o que pensavam e sentiam em relação à actividade que estavam a 

desenvolver, quer através de registos da avaliação do trabalho de grupo que, 

por sua vez, eram comunicados à turma, permitindo, deste modo, que cada um 

“tomasse consciência” do percurso feito em conjunto. 
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Nesse sentido, foram criados espaços e “dispositivos pedagógicos” de 

partilha de saberes, sentimentos e opiniões que conferiram à avaliação um 

elemento intrínseco ao processo de aprendizagem.  

É a tomada de consciência, pelo indivíduo e pelo grupo, do percurso feito, 

o que naturalmente o irá envolver nas decisões a tomar relativamente ao 

percurso a seguir. Neste sentido, consideramos a avaliação, não apenas 

como um ponto de chegada mas fundamentalmente como um ponto de 

partida (Santana 1998: 11). 

Durante a realização do Trabalho de Investigação/Trabalho de Projecto 

a avaliação era feita no final de cada sessão. Primeiro, por escrito em 

documento próprio, para o qual foram adoptados os instrumentos do M.E.M. 

que constam do Programa de Trabalho de Campo (Anexo V). Depois do registo 

escrito, cada grupo comunicava à turma a sua avaliação. Deixa-se o registo de 

um dos grupos (Anexo VI), como exemplo.

Na tomada de consciência do percurso realizado são especialmente 

relevantes quer para o indivíduo, quer para o grupo “ as mediações que se 

produzem entre os agentes implicados”; ou seja, os outros alunos e os 

professores que também intervêm na reelaboração dos conhecimentos 

(Quinquer, 2003). 

Toda a vida da turma foi atravessada diariamente por momentos de auto 

e hetero-avaliação: o registo no diário de Turma, a avaliação do Plano do Dia, o 

Conselho de Turma. Contudo, deixam-se apenas o registo dos momentos 

decorrentes relacionados com Programa do Trabalho de Campo – Educação em 

Sexualidade.
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No decurso da elaboração do Livro de Vida, os alunos tiveram dois 

momentos (no meio e no fim do trabalho) em que fizeram a avaliação da 

actividade que estavam a desenvolver. Fizeram-no apenas oralmente (as 

professoras registaram o que cada aluno dizia numa folha em branco). Esta 

avaliação/reflexão dos alunos é referida no capítulo VI (subsecção 6.3.1.1). 

33..77..22..11-- AAuuttoo--AAvvaalliiaaççããoo

 Também se utilizou o processo de auto-avaliação individual. Foi feita 

apenas no final do ano, porque não foi possível fazê-lo mais vezes. Cada aluno 

fez a sua auto-avaliação em termos de: “Já sou Capaz de”: Numa grelha com 

vinte e quatro itens todos relacionados com o conteúdo do Trabalho de 

Investigação/Trabalho de Projecto, elaborada pela professora investigadora, 

onde assinalavam: “Sei tudo”, “Sei apenas alguma coisa”, “Ainda não sei” (Anexo 

IV).

33..88 -- AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO DDOOSS QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOOSS

Como se disse anteriormente (subsecção 3.7.1.1), foram administrados 

questionários a alunos, professores e pais/encarregados de educação. Em 

seguida, dar-se-á conta do modo da sua administração. 
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33..88..11-- AAddmmiinniissttrraaççããoo ddee qquueessttiioonnáárriiooss aaooss pprrooffeessssoorreess ppaarraa lleevvaannttaammeennttoo

ddaass ssuuaass ddiiffiiccuullddaaddeess ((FFAASSEE IIII))

A aplicação do questionário aos professores de um dos Conselhos de 

Docentes (C.D.) do Agrupamento de Escolas decorreu no início de uma das suas 

reuniões mensais. A professora investigadora após ter contactado a 

coordenadora do C.D. no sentido de sensibilizar para o facto e também 

averiguar se a agenda de trabalho dessa reunião seria curta ou longa, de modo 

a evitar prolongamento de tempo, deu conta que nessa data estariam reunidas 

as condições para solicitar aos professores do C. D. a sua colaboração. 

 A reunião iniciou com a professora coordenadora a fazer uma breve 

apresentação da investigadora. Em seguida, esta fez uma pequena introdução 

explicativa do trabalho que iria pedir bem como das suas finalidades. Depois 

procedeu-se à entrega de um questionário a cada professor que se 

apresentava em três folhas A4 agrafadas, tendo em seguida a professora 

investigadora ficado disponível, para o esclarecimento de possíveis dúvidas 

suscitadas pelas perguntas, durante a sua realização. 

Não foi estabelecido período de tempo para responder, porque se 

entendeu que poderia ser limitador de expressão livre e da estruturação de 

respostas com ideias aprofundadas. Pretendia-se “o maior grau possível de 

profundidade da informação a recolher” (Teixeira, 2000). O primeiro 

respondente devolveu o seu questionário 10 minutos após lhe ter sido entregue 

e o último após 45 minutos. 

Colaboraram nesta amostra os 12 professores presentes, nesse dia, à 

reunião, (60%) dos 20 que fazem parte do C. D. Este questionário (Anexo I), 

cujas perguntas foram retiradas de Teixeira (2000:306), destinava-se a 
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auscultar as dificuldades sentidas pelos professores e foi aplicado a um 

universo conhecido, com formação académica muito próxima e habituado a 

exprimir as suas ideias por escrito (Quivy e Campenhoud, 1998). Por isso, foi 

organizado com duas perguntas abertas, tendo a segunda sido desdobrada em 

seis itens de modo a permitir a obtenção de dados reveladores das suas 

dificuldades e do seu sentir sobre o papel da escola no âmbito da educação em 

sexualidade.

33..88..22-- AAddmmiinniissttrraaççããoo ddoo qquueessttiioonnáárriioo aaooss aalluunnooss ppaarraa lleevvaannttaammeennttoo ddaass

ssuuaass iiddeeiiaass pprréévviiaass ((FFAASSEE IIIIII))

O levantamento das ideias prévias dos alunos prendeu-se com a 

necessidade de averiguar se os saberes sobre o assunto em questão se 

aproximavam ou não do saber científico.

A construção do conhecimento, advém de uma sinergia de acções que o 

sujeito desencadeia entre si e o seu mundo exterior que é constituído por 

pessoas e objectos. Ao interagir com os seus pares (adultos e crianças) 

organiza os seus esquemas mentais e vai-se apropriando do próprio meio. São 

os seus pares que o ajudarão a compreender e a interpretar a realidade 

envolvente.

Os maiores e melhores agentes desencadeadores de situações de 

aprendizagem são todas as pessoas que interagem com o sujeito. Quanto maior 

for a quantidade de interacções maior é a possibilidade de construção de 

esquemas mentais. Esta interacção com o adulto socializado poderá ser um 

contributo para a construção das ideias prévias na criança, o que não significa 
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que essas ideias, em alguns domínios, estejam de acordo com o saber 

científico. 

A sexualidade faz parte do ser humano e está presente em tudo o que é 

Natureza e ambiente social. Em todo o sítio do nosso planeta se “respira” e 

sente sexualidade. Esta realidade influencia o ser humano e, a partir dela, 

cada criatura constrói as suas ideias. Isto significa que o aluno poderá chegar 

à escola com ideias/saberes que poderão ser divergentes dos conceitos 

cientificamente aceites. Cabe ao professor identificar “as ideias prévias dos 

alunos” (Cachapuz e outros, 1991) e, em função destas, organizar as “respostas 

didácticas adequadas” (Martins e Veiga, 1999) de forma a poder contribuir 

para a sua desconstrução facilitando, assim a construção de conhecimentos de 

acordo com o que é considerado cientificamente correcto.  

 Neste sentido, Martins  e Veiga (1999:11) dizem: 

No ensino das ciências é, por isso, fundamental ter em conta as ideias e as 

explicações sobre os fenómenos naturais que os alunos trazem para a 

escola e que, muitas vezes, não são capazes de explicitar. 

 O estudo desenvolvido por Teixeira (2000) confirma a existência de 

“ideias prévias” sobre Reprodução Humana em crianças do 1.º CEB.

A consciência da existência destas ideias exige, necessariamente respostas 

didácticas adequadas ( Martins e Veiga, 1999:11). 

De acordo com o pensamento de vários autores nomeadamente 

(Cachapuz e outros 1991; Martins e Veiga, 1999) a identificação das “ideias 

prévias” nos alunos ajuda a compreender o seu pensamento, a escolher as 

estratégias para a abordagem do programa e reflectir sobre as práticas 

decorrentes na sala de aula. 
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Nesse sentido, foi elaborado um questionário, que foi administrado 

directamente aos alunos, (Anexo II). Deste fazem parte cinco perguntas e 

dois pedidos de representação por desenho. Os pedidos para representar por 

desenho (questões 3 e 7) foram retirados de Teixeira (2000:327 e 328). 

Optou-se pela representação por desenho, por se entender que seria a melhor 

forma para que cada aluno pudesse transmitir o que sabia e ou imaginava sobre 

o assunto.

As cinco perguntas foram retiradas de um conjunto de sessenta 

questões que os alunos levantaram no momento em que lhes foi dado a 

conhecer que iriam estar envolvidos no projecto de Educação em Sexualidade 

conforme já foi referido na subsecção 3.4.4.1.  

33..88..22..11-- AAddmmiinniissttrraaççããoo ddoo qquueessttiioonnáárriioo aaooss aalluunnooss,, aanntteess ddoo

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

O questionário (Anexo II) foi administrado, de igual modo, em cada uma 

das turmas, na primeira aula, em que a professora investigadora participou, 

após levantamento das questões sobre o que queriam saber sobre “Reprodução 

Humana”. Assim, no início da tarde (às 13,30 horas), o questionário foi 

administrado pela professora investigadora na presença da professora 

colaboradora. A professora investigadora numa pequena introdução começou 

por dizer aos alunos que: 

lhes ia solicitar um trabalho diferente; 

o trabalho seria para fazer  sem o apoio das professoras ou colegas; 

 não iria haver respostas certas nem erradas; 
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 gostaria que escrevessem tudo o que sabiam para responder a cada 

uma das  perguntas. 

 Em seguida, a professora investigadora, leu para a turma as instruções de 

preenchimento do questionário, e explicou como seria administrado. Depois 

foram lidas as perguntas ao que se seguiu a entrega da primeira folha a cada 

um dos alunos.

O questionário estava organizado em três folhas A4 soltas, de modo a 

permitir que fossem entregues uma a uma, à medida que cada um ia acabando e 

sempre seguindo a ordem das perguntas (Teixeira, 2000). A professora 

investigadora ficou disponível para atender qualquer dúvida que surgisse no 

decorrer da organização das respostas. 

 Também na administração do questionário aos alunos, não foi 

determinado limite de tempo, para facilitar a expressão livre de cada criança. 

O primeiro exemplar foi entregue à professora 45 minutos depois da iniciação 

e o último após 1 hora e 25 minutos. 

33..88..22..11..11 –– EEssccllaarreecciimmeennttoo ddee qquueessttõõeess rreellaacciioonnaaddaass ccoomm aass rreessppoossttaass ddooss

aalluunnooss

Após a leitura das respostas ao questionário, a investigadora teve 

necessidade, de pedir esclarecimento a alguns alunos para poder perceber o 

conteúdo da resposta. Este esclarecimento prendeu-se, na maioria dos casos, 

com a grafia de palavras que apresentavam troca de letras ou até ausência 

delas, deixando, por isso, a resposta dúbia. Também, em alguns casos, o 

vocabulário não era o indicado para o assunto. 
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Para uma melhor compreensão deixam-se alguns exemplos: 

“O bebé forma-se com o espermatozóide que o homem consome (...).” 

“Um bebé faz-se com uma semente e depois vai-se envolvendo.”

“Para asegurar o embigo.”

 Para esclarecer todos as situações, na aula seguinte ao preenchimento 

do questionário, a professora investigadora chamou, individualmente, cada um 

dos alunos em causa e, num espaço anexo à sala de aula, pediu-lhe que lesse em 

voz alta o que tinha escrito. Depois de perceber o que o aluno queria dizer, a 

investigadora fazia o registo no respectivo questionário. 

 As dificuldades que alguns alunos tiveram em expressar as suas 

opiniões, apesar de serem questões do seu interesse, não poderão dever-se ao 

facto de se encontrarem perante um assunto novo, com um vocabulário 

específico que não dominavam cujo conteúdo ainda estava fora do seu campo 

cognitivo?

33..88..22..22–– AAddmmiinniissttrraaççããoo ddoo qquueessttiioonnáárriioo aaooss aalluunnooss,, aappóóss ddeesseennvvoollvviimmeennttoo

ddoo TTrraabbaallhhoo ddoo CCaammppoo

 O questionário aplicado aos alunos no início do Trabalho de Campo para 

levantamento das suas ideias prévias, voltou a ser administrado no final do ano 

lectivo, uma semana após a apresentação da sua comunicação aos 

pais/encarregados de educação com os mesmos procedimentos nas duas 

turmas.
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 Nesta segunda administração foram seguidos os mesmos procedimentos 

tidos na primeira administração e já referidos em subsecção 3.8.2.1. 

Esclarece-se que o curto espaço de tempo que medeia entre o fim do 

projecto e a aplicação do questionário, se deve ao pouco tempo que a 

professora investigadora dispunha para fazer o tratamento dos dados. 

33..88..22..22..11 –– EEssccllaarreecciimmeennttoo ddee qquueessttõõeess rreellaacciioonnaaddaass ccoomm aass rreessppoossttaass

ddooss aalluunnooss ((qquueessttiioonnáárriioo aaddmmiinniissttrraaddoo,, aappóóss ttrraabbaallhhoo ddee

CCaammppoo))

No dia seguinte à administração do questionário, a professora 

investigadora deslocou-se a cada uma das turmas para obter esclarecimento 

junto de alguns alunos. Em espaço anexo à sala de aula desenvolveu os 

seguintes procedimentos: 

Convidou cada um dos alunos em causa para aí se deslocar 

individualmente; 

 Solicitou a cada aluno a leitura da sua resposta; 

Perguntou ao aluno se entendia que a resposta estava clara; 

O aluno respondeu oralmente e em seguida escreveu de novo a sua 

resposta, a cor diferente, no verso da folha da pergunta em 

causa.
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33..88..33-- QQuueessttiioonnáárriioo aaooss ppaaiiss//eennccaarrrreeggaaddooss ddee eedduuccaaççããoo (( FFaassee IIIIII))

 Os pais/encarregados de educação foram envolvidos como parceiros na 

escola em todo o processo do Trabalho de Campo. Não se entende educação em 

sexualidade sem pais/encarregados de educação, estes são elementos básicos 

para estabelecer parcerias de trabalho neste âmbito. As funções de cada uma 

das partes são complementares, uma não substitui a outra (...) não há competição 

entre o papel que a escola desempenha ou pretende desempenhar e o da família, já que 

dificilmente o substitui integralmente (Educação Sexual na Escola: Linhas Orientadoras, 

2000:54). 

 Porque os pais/encarregados de educação estiveram envolvidos no 

projecto com os seus filhos/educandos foi-lhes pedido que manifestassem a 

sua opinião através de questionário sobre o papel da escola no âmbito da 

Educação em Sexualidade e a participação dos seus filhos/educandos nesta 

iniciativa (Anexo III). Para o efeito foram organizadas sete perguntas. 

Destas, três são de tipo informativo não identificativo como idade, grau de 

parentesco e profissão, as restantes são perguntas fechadas com pedido de 

justificação.

Optou-se pela pergunta fechada com justificação para se ter a garantia 

de se poder ficar com a opinião de todos os respondentes, mesmos daqueles 

que não conseguissem expressar por escrito o que pensavam e/ou sentiam.  
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33..88..33..11-- AAddmmiinniissttrraaççããoo ddoo qquueessttiioonnáárriioo aaooss ppaaiiss//eennccaarrrreeggaaddoo ddee eedduuccaaççããoo

O questionário que foi administrado aos pais/encarregados de educação 

estava organizado em três folhas A4 agrafadas. A sua administração decorreu 

no final do ano lectivo, com iguais procedimentos nas duas escolas : 

No dia da comunicação dos alunos aos pais/encarregados de 

educação, a professora investigadora agradeceu o seu 

envolvimento no projecto, e pediu a sua participação na avaliação 

escrita, através do questionário. 

Os pais/encarregados de educação foram informados que o 

questionário lhes chegaria através do/a seu/sua filho/a 

educando/a.

No primeiro dia de aulas após a comunicação, cada aluno levou 

para casa um questionário dentro de uma bolsa plástica A4, com 

indicação oral e escrita onde se pedia a devolução do mesmo, no 

prazo de três dias. 

Todos os questionários foram devolvidos às respectivas 

professoras colaboradoras, uns entregues directamente pelos 

pais/encarregados de educação, outros pelos alunos, dentro do 

prazo estabelecido. 
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CAPÍTULO IV 

CAPÍTULO IV - METODOLOGIA E PROCESSO DE ANÁLISE 

Procede-se, neste capítulo, à descrição da metodologia utilizada na 

presente investigação. Esta foi concebida para analisar em primeiro lugar a 

existência das ideias prévias dos alunos sobre os conteúdos do tema em estudo 

e posteriormente, após a implementação do Trabalho de Campo, verificar se o 

programa implementado tinha contribuído, ou não, para a construção de 

conhecimentos. 

Para o efeito, procedeu-se à administração de dois questionários aos 

alunos participantes, cujas respostas foram sujeitas a uma análise 

interpretativa  através de uma abordagem qualitativa (Fase III). 

44..11-- MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA

 A evolução do estudo de fenómenos educativos numa perspectiva 

científica reforçou a necessidade de analisar os problemas de forma rigorosa 

e prática, o que “permitiu a exploração e reflexão sobre  as questões 

metodológicas” contribuindo para uma aproximação da investigação no âmbito 

da acção educativa (Alvarenga, 2002). 

O projecto pelo qual se constituíram os dados deste estudo 

desenvolveu-se segunda uma lógica de investigação-acção no sentido de 
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promover a investigação, a inovação e a formação de competências dos sujeitos 

participantes em “colectivo”. Nesta perspectiva, foi ao encontro do 

pensamento de Esteves (1986) para quem a investigação-acção é o: 

(...) processo colectivo, que instaura novas regras de acção, com 

repercussão, quer na comunidade de investigadores e técnicos, quer nos 

grupos, instituições e população em estudo (...) (1986:271). 

É um estudo que se integra no quadro da investigação interpretativa da 

educação ( Martins, 1989; Teixeira, 2000; Sá e Varela, 2004). Para além disso, 

tem a particularidade de a professora investigadora ter participado com os 

alunos em todas as sessões de trabalho.

Ao integrar o processo de ensino e de aprendizagem em contexto de 

sala de aula, o investigador poderá implementar “novas regras de acção” e 

centrar a sua atenção no modo como os alunos constroem os conceitos e os 

significados e no modo como estes vão sendo geridos em pequeno grupo e ou 

em contexto de turma (Sá, 2002a).  

Interagindo com o sujeito participante, o investigador vai dando 

especial atenção ao “significado” dos acontecimentos no decorrer da acção e, 

por isso, faz “parte da realidade a investigar”. 

44..11..11-- AAbboorrddaaggeemm QQuuaalliittaattiivvaa

O processo de investigação-acção de que se fala anteriormente 

desenvolveu-se ao longo do Trabalho de Campo. Aí, foi possível assumir a 

teoria na prática e reflectir sobre a experiência à luz da teoria. 
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Optou-se pela abordagem qualitativa, por se considerar que seria a mais 

adequada ao tipo de trabalho desenvolvido, quer pelo envolvimento da 

professora investigadora no processo, quer pela abrangência que teve a 

implementação do programa de educação em sexualidade e, ainda porque se 

corrobora com o pensamento de Alvarenga (2002) quando afirma: 

Para a metodologia qualitativa, investigar é compreender a conduta 

humana a partir dos significados e das intenções dos sujeitos que intervêm 

no cenário educativo. Segundo esta perspectiva epistemológica, o objectivo 

principal da investigação qualitativa é procurar interpretar e compreender 

os fenómenos educativos e não encontrar explicações de tipo causal 

(2002:147). 

Vários autores abordam as metodologias qualitativas (Lessard-Hébert, 

Goyette e Boutin, 1994, Bogdan e Biklen, 1994; Carmo e Ferreira, 1998; 

Alvarenga, 2002) em diferentes perspectivas; embora, em todos eles, 

sobressaia um traço em comum: a observação participada do investigador e a 

procura do significado das percepções individuais dos sujeitos; o que  não 

significa ausência de rigor na actividade desenvolvida pelo investigador. 

 Carmo e Ferreira (1998:179 e 180)  designam várias características 

para os “métodos qualitativos”. Das referidas por estes autores destacam-se 

as que foram tidas em conta no desenvolvimento do estudo que se apresenta. 

São: “Indutiva”, “Holística”, “Naturista”, “Humanista” e “Descritiva”. Explica-

se em seguida cada uma destas:  

“Indutiva” – Os investigadores a partir das categorias de 

conteúdo definidas para o estudo “desenvolvem conceitos e 
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chegam à compreensão dos  fenómenos”, não necessitando de 

“verificar hipóteses”. 

“Holística” – Os sujeitos intervenientes no estudo “são vistos 

como um todo”, não havendo, por isso, necessidade de definir 

variáveis.

“Naturista” – O investigador procura situações que sejam 

“fontes” de dados “naturais” e também procura interagir com os 

sujeitos.

“Humanística” – O investigador procura conhecer o sujeito como 

pessoa.

“Descritiva” – Esta deve ser rigorosa e “resultar directamente 

dos dados recolhidos”.  

Os mesmos autores defendem que neste tipo de abordagem o 

investigador “interessa-se” pelo processo de investigação e “respeita tanto 

quanto possível” a forma de registo “dos dados recolhidos”, quando dizem: 

Os investigadores interessam-se mais pelo processo de investigação do que 

unicamente pelos resultados ou produtos que dela decorram.

(...)

Os investigadores analisam as notas tomadas em trabalho de campo, os 

dados recolhidos, respeitando, tanto quanto possível, a forma segundo a 

qual foram registados ou transcritos (Carmo e Ferreira, 1998:180). 

A opção por este tipo de abordagem, também se deve ao facto de a 

investigação ter sido conduzida segundo padrões e critérios dos sujeitos 

participantes. Os alunos disseram o que gostariam de saber sobre “Reprodução 
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Humana” e também disseram o que sabiam sobre este tema quando 

responderam ao questionário (Anexo II) administrado pela professora 

investigadora, após desenvolvimento do Trabalho de Campo (T.C.).

Pretendia-se verificar/avaliar, no início do T. C. as  ideias prévias dos 

alunos mas também se pretendia verificar se os alunos construíram 

conhecimento, ou não, com a sua participação no programa de Educação em 

Sexualidade. Era importante para a investigadora perceber se as actividades 

propostas teriam sido as mais adequadas tendo em conta a construção do 

conhecimento sobre “Reprodução Humana”.   

Pela análise do desenvolvimento da implementação do Trabalho de Campo, 

julga-se poder atribuir a este estudo as características para a investigação 

qualitativa definidas por Bogdan e Biklen (1994:47-51) ou seja, foi uma 

investigação onde: 

a fonte directa dos dados foi o ambiente natural e a 

investigadora foi um elemento interveniente; 

os dados recolhidos foram de palavras e imagens e não em 

números, por isso, é descritiva; 

a investigadora interessou-se mais pelo processo do que pelos 

resultados ou produtos;

não foram recolhidos dados ou provas com o objectivo de 

confirmar ou infirmar hipóteses; 

a investigadora estabeleceu estratégias e procedimentos com os 

sujeitos.
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Cumpriu-se, assim, o pensamento de Gauthier (citado por Lessard-

Hébert, Goyette e Boutin, 1990:47), ao dizer: 

A tradição de investigação qualitativa, em ciências sociais, consiste 

essencialmente em estudar e em interagir com as pessoas no seu terreno, 

através da sua linguagem, sem recorrer a um distanciamento que levaria ao 

emprego de formas simbólicas estranhas ao seu meio. 

44..11..22-- AAnnáálliissee ddee ccoonntteeúúddoo

 Vários autores referem este tipo de análise segundo a sua perspectiva, 

mas todos convergem para o essencial quando dizem “é procurar informações” 

num documento, “é uma técnica de investigação” que permite ao investigador 

fazer “identificação sistemática e subjectiva” do conteúdo de um documento. 

 Para Mucchielli (1988) (citado por Teixeira, 2000:125), 

Analisar o conteúdo (de um documento ou de uma comunicação) é 

procurar as informações que aí se encontram, atribuir o sentido ou os 

sentidos ao que é apresentado, formular e classificar tudo o que contém 

esse documento ou essa comunicação.

Segundo Ghiglione e Matalon (1993:197), 

Análise de conteúdo é uma técnica para fazer inferências por identificação 

sistemática e objectiva das características específicas de uma mensagem. 
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No mesmo sentido, Vala (1986:104-105) acrescenta: 

Como técnica pode integrar-se em qualquer dos grandes tipos de 

procedimentos lógicos de investigação e servir igualmente os diferentes 

níveis de investigação empírica. (...) Quando falamos em níveis de 

investigação empírica, referimo-nos à hierarquia de objectivos do trabalho 

de investigação: descrever fenómenos (nível descritivo), descobrir 

covariações ou associações entre fenómenos (nível correlacional), 

descobrir relações de causa-efeito entre fenómenos (nível causal). 

Berelson (1952, 1968) (citado por Carmo e Ferreira 1998:251) 

definiu Análise de Conteúdo como uma “técnica de investigação que 

permite fazer uma descrição objectiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto das comunicações, tendo por objectivo a sua 

interpretação”.  

Por sua vez, Quivy e Campenhoudt (1998:227) referem-se a este tipo de 

análise dizendo: 

O lugar ocupado pela análise de conteúdo na investigação social é cada 

vez maior, nomeadamente porque oferece a possibilidade de tratar de 

forma metódica informações e testemunhos que apresentam um certo grau 

de profundidade e de complexidade como, por exemplo, os relatórios de 

entrevistas pouco directivas. Melhor do que qualquer outro método de 

trabalho a análise de conteúdo (ou, pelo menos, algumas das suas 

variantes) permite, quando incide sobre um material rico e penetrante, 

satisfazer harmoniosamente as exigências do rigor metodológico e da 

profundidade inventiva, que nem sempre são facilmente conciliáveis. 
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 Segundo Martins (1989), Carmo e Ferreira (1998) e também Quivy e 

Campenhoudt (1998) não existe um único método para fazer Análise de 

Conteúdo, pode falar-se em “métodos” de análise. Entre os vários métodos ou 

técnicas aplicadas na investigação existe o método de construção de categorias 

de resposta ou inventários conceptuais que permite fazer inferências, 

“identificando objectiva e sistematicamente” (Carmo e Ferreira, 1998). As 

características específicas da mensagem permitem ao investigador inferir os 

significados das respostas e conhecer/interpretar os aspectos do 

conhecimento revelados pelo aluno através das respostas às questões que lhe 

foram colocadas.

Conclui-se, portanto, que apesar de não haver um método de análise de 

conteúdo, há técnicas de investigação que permitem, por via de um processo 

indutivo, fazer análise através da identificação “sistemática e objectiva” do 

conteúdo dos documentos em estudo com alguma “complexidade e 

profundidade” Quivy e Campenhoudt (1998) e, ainda, conduzir a investigação 

segundo padrões e critérios dos próprios sujeitos.

44..22 -- AANNÁÁLLIISSEE DDEE CCOONNTTEEÚÚDDOO:: PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS

Não existindo um método para fazer análise de conteúdo, optou-se, 

neste estudo, pelo modelo de construção de Categorias de Resposta (CR) que 

se baseia numa série de pressupostos, critérios e procedimentos já utilizados, 

em outras investigações realizadas anteriormente e em diferentes áreas de 

estudo (Martins, 1989; Serrano, 1996, Rebelo, 1998; Teixeira, 2000).  
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O estudo que se apresenta não tem como preocupação central conseguir 

quantificações quanto aos resultados obtidos: os dados e a sua interpretação 

são essencialmente de natureza qualitativa e interpretativa. Por isso mesmo, 

se destinam a demonstrar as CR construídas a partir das respostas dos alunos 

para cada Categoria de Conteúdo.  

Segundo Grawitz (1993)  (citado por Carmo e Ferreira, 1998:255), 

As categorias são “rubricas significativas, em função das quais o conteúdo 

será classificado e eventualmente quantificado. 

Finalmente, ajuda a avaliar se o conjunto de estratégias desenvolvidas 

foi adequado, ou não, para atingir os objectivos enunciados. 

 A prática da análise de conteúdo consiste essencialmente na 

“classificação” e na “ categorização” (Vala, 1986); em que a “classificação” 

compreende a definição das categorias de conteúdo e a “organização” consiste 

na formulação das CR.

Para o efeito, foram desenvolvidos vários procedimentos 

nomeadamente:

1º - Elaboração de um questionário recorrendo à selecção e organização 

de um conjunto de perguntas que os alunos colocaram sobre 

“Reprodução Humana” (Capítulo III, subsecção 3.4.4.1) tendo em conta 

os conteúdos do mesmo tema que constam do programa do Estudo do 

Meio para o 3.º ano do 1.º CEB. 

2º- Adopção do quadro conceptual segundo a perspectiva ideográfica de 

em que o estudo seria conduzido segundo padrões e critérios dos 

próprios sujeitos (Driver e Easley, 1978 referido por Teixeira 

2000:126).
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3º- Definição das Categorias do Conteúdo.

Para Teixeira (2000:128),  

(...) a utilização deste método de análise pressupõe que sejam definidos os 

temas de conteúdo sobre os quais se pretendem conhecer as concepções (...) 

das crianças. 

A cada categoria de conteúdo corresponde uma série de atributos 

definicionais, que são os conceitos biológicos que, ao nível do tema 

“Reprodução Humana” do programa do 3.º ano do 1.º CEB, suportam cada uma 

das respostas previstas.  

Apresentam-se, em seguida, as Categoria de Conteúdo e respectivos 

conceitos biológicos evidenciando as perguntas do questionário (Anexo II) 

administrado aos alunos: 

 Categoria de Conteúdo FECUNDAÇÃO: 

Conceitos biológicos: 

pénis, vagina, relação 

sexual, espermatozóide, 

óvulo, trompa de Falópio, 

fusão do espermatozóide 

com o óvulo e ovo.

1) Como se faz um bebé? 

2) Porque nascem bebés 

gémeos?
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Categoria de Conteúdo GESTAÇÃO: 

Categoria de Conteúdo IDENTIFICAÇÃO SEXUAL: 

Conceitos biológicos: 

cordão umbilical, alimentação e 

respiração intra-uterina, saco 

de líquido amniótico/saco de 

águas, útero, placenta, 

embrião/ feto, orifício vaginal/ 

vagina/barriga

2) Por onde é que os bebés se alimentam 

quando estão na barriga da mãe? 

3) Imagina como eras na barriga da tua mãe 

e faz o desenho. (Não te esqueças de o 

legendar).

4) Por onde nascem os bebés? 

5) Porque é que os bebés nascem com um 

cordão?

7) Desenha dois bebés nus, um do sexo 

masculino e outro do sexo feminino. (Não 

te esqueças de fazer a legenda). 

Conceitos biológicos:

      Pénis, escroto e a vulva. 



134

44..22..11-- CCaatteeggoorriiaass ddee RReessppoossttaa

A definição das categorias de conteúdo é fundamental para se realizar 

análise de conteúdo das respostas dos alunos. É em função de cada categoria de 

conteúdo que se organizam as Categorias de Resposta (CR). 

Segundo Carmo e Ferreira (1998:255) as categorias devem ser: 

“exaustivas”, “exclusivas”, “objectivas” e “pertinentes”: 

i) “Exaustivas”, porque todo o conteúdo do objectivo de 

investigação deve ser incluído nas categorias.

ii) “Exclusivas”, “os mesmos elementos devem pertencer” apenas a 

uma e “não a várias categorias”. Estas terão de se excluir 

mutuamente. 

iii) “Objectivas”, as características de cada categoria devem ser 

claras, por conseguinte sem “ambiguidade”. 

iv) “Pertinentes”, devem estar de acordo com os objectivos da 

investigação e com o “conteúdo que está a ser classificado”. 

As CR não correspondem a respostas únicas, elas são uma representação 

das ideias dos alunos e, portanto, são estabelecidas a um nível mais geral do 

que a resposta individual. A sua construção é um processo indutivo que tem 

como base os dados extraídos das respostas ao questionário. Cada resposta 

apenas pode pertencer a uma das categorias conteúdo. 
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44..22..11..11-- CCoonnssttrruuççããoo ddaass CCaatteeggoorriiaass ddee RReessppoossttaa

A construção CR deste estudo passou por um processo indutivo que teve 

na base os dados extraídos das respostas ao questionário e assentou em 

quatro pressupostos:  

- o aluno diz o que sabe, escrevendo o que pensa da melhor 

forma que é capaz; por isso são aceites os seus 

argumentos; 

- todo o conteúdo de resposta é relevante para a análise; 

- as expressões dos alunos utilizadas nas respostas 

representam as suas ideias e por isso é utilizada a 

linguagem do respondente, tanto quanto possível;

- o aluno pode não saber a resposta. 3

Segundo Teixeira (2000: 131),

(...) as categorias de respostas (CR) são hipóteses de concepções inferidas 

pela investigadora/formadora, a partir da análise das respostas dadas (...) 

a uma ou várias  questões do questionário (...) e relativas a uma 

determinada categoria de conteúdo. 

Na construção das Categorias de Resposta procedeu-se do seguinte 

modo:

i) Leitura cuidadosa das respostas de cada um dos alunos tendo como 

objectivo uma primeira identificação da informação nelas contida. 

3  Na primeira administração do questionário vários alunos disseram que não sabiam a resposta. 
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ii) Selecção dos extractos de informação que correspondiam a 

resposta ou tentativa de resposta à questão apresentada. 

iii) Listagem dos extractos seleccionados usando, tanto quanto 

possível, a linguagem utilizada pelos respondentes. 

iv) Organização dos extractos seleccionados em relação a cada 

uma das categorias de conteúdo. 

v) Construção das CR através de um processo inferencial onde 

foram tidos em conta os atributos que distinguem as 

respostas dos alunos da resposta que se considera ser 

cientificamente adequada. 

44..22..11..22-- CCrriittéérriiooss nnaa ffoorrmmaaççããoo ddaass CCaatteeggoorriiaass ddee RReessppoossttaa

Na formação das Categorias de Resposta foram tidos em conta os 

seguintes critérios: 

- só foram aceites as respostas cujos argumentos 

respondiam ao solicitado; 

-  as situações em que o aluno não respondeu, classificaram-

se como “Não Responde”.

- em “Outra” colocou-se a resposta que é única numa 

categoria; isto é, não existia qualquer resposta 

semelhante. Um aluno respondeu: “Os bebés alimentam-se na 

barriga com um saquinho que está ao pé deles.”  (4F) 

- em “Não Identificadas” incluíram-se as respostas que não 

foram reconhecidas como resposta às questões colocadas. 
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Por exemplo, na questão dois do questionário (Anexo II), 

quando se pergunta “por onde se alimentam os bebés 

quando estão na barriga da mãe”, houve quem respondesse: 

“Os bebés alimentam-se” ( 21M). 

44..33 -- SSUUJJEEIITTOOSS PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS NNOO EESSTTUUDDOO

Como foi referido no Capítulo III (subsecção 3.2.2) o Trabalho de 

Campo decorreu em duas turmas com alunos do 3º ano do 1º CEB, mas como o 

tempo que a investigadora dispunha para a realização do estudo era escasso, 

optou-se pela análise das respostas dos alunos da sala A (N=21).  

O questionário (Anexo II) foi aplicado, no início e no fim do Trabalho de 

Campo, ou seja na primeira aula após os alunos terem dito o que queriam saber 

sobre “Reprodução Humana” e, no final do ano,  uma semana após a 

apresentação da sua comunicação aos pais/encarregados de educação. Esta 

situação também foi determinada pelo factor tempo como se explicará no 

Capítulo VI (secção 6.1). 

 Os procedimentos tidos na aplicação dos questionários explicam-se no 

capítulo III (subsecções 3.8.2.1, 3.8.2.1.1, 3.8.2.2 e 3.8.2.2.1). 

A caracterização, quanto ao sexo e à idade, dos alunos cujas respostas 

aos questionários foram consideradas no presente estudo, encontra-se na 

tabela seguinte.
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Tabela 4.1 – Caracterização dos alunos em relação ao sexo e à idade. 

Aluno Sexo
Idade
Anos

1 F 8 
2 F 8 
3 F 9 
4 F 8 
5 F 8 
6 M 9 
7 M 11 
8 M 8 
9 M 8 
10 M 8 
11 F 8 
12 M 8 
13 M 8 
14 F 8 
15 M 8 
16 M 8 
17 M 8 
18 F 8 
19 F 8 
20 M 8 
21 F 8 

44..44 -- OOSS OOBBJJEECCTTIIVVOOSS DDOO EESSTTUUDDOO

Com a finalidade de analisar os contributos específicos do programa do 

Trabalho de Campo (T.C.) na construção de conhecimentos no âmbito da 

Educação em Sexualidade enunciaram-se três objectivos: 

1º - Identificar as ideias prévias dos alunos antes da implementação do 

Trabalho de Campo. 

2º - Identificar as concepções dos alunos após o trabalho de Campo. 
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3º - Avaliar o impacto do conjunto das actividades do programa do 

Trabalho de Campo na construção do conhecimento. 

44..55-- RREESSPPOOSSTTAASS AADDEEQQUUAADDAASS

Tendo em vista a consecução dos objectivos e a facilitação da análise 

interpretativa das respostas dos alunos, foram elaboradas as respostas 

consideradas cientificamente adequadas para as questões do questionário. 

 O nível de elaboração do conteúdo das respostas adequadas (RA) define 

o nível de análise a efectuar. Na elaboração das RA foram tidos em conta os 

atributos definicionais que as suportam. 

 Refira-se ainda que, para a análise das respostas à segunda 

administração do questionário (após implementação do Trabalho de Campo), se 

elaborou uma outra versão de RA, designada por “metas a atingir”. 

Para cada uma das questões colocadas no questionário aos alunos existe 

uma resposta considerada cientificamente adequada. 

EEmm sseegguuiiddaa,, aapprreesseennttaamm--ssee aass rreessppoossttaass ccoonnssiiddeerraaddaass cciieennttiiffiiccaammeennttee

aaddeeqquuaaddaass ((RR..AA..)) aa ccaaddaa uummaa ddaass qquueessttõõeess ddoo qquueessttiioonnáárriioo aaddmmiinniissttrraaddoo aaooss

aalluunnooss ssoobbrree RReepprroodduuççããoo HHuummaannaa..
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Tabela 4.2- Respostas ao questionário consideradas cientificamente adequadas, 

adaptado de Teixeira (2000: 149, 150) Fase III (Antes do 

desenvolvimento do Trabalho de Campo) 

Questões Respostas adequadas 

1- Como se faz um bebé? Durante o acto sexual, o homem introduz o pénis na 

vagina da mulher e deposita aí os espermatozóides. O 

homem possui espermatozóides e a mulher óvulos. O 

bebé é o resultado da  união de um espermatozóide com 

um óvulo. 

2- Por onde é que os bebés se 

alimentam quando estão na barriga 

da mãe? 

Os “bebés” quando estão no ventre da mãe alimentam-se 

através do cordão umbilical. 

3- Imagina como eras na barriga da 

tua mãe e faz o desenho. (Não te 

esqueças de o legendar) 

O “bebé” no útero materno. Poderá desenhar e/ou 

legendar o cordão umbilical e o saco amniótico. 

4- Por onde nascem os bebés? Os bebés nascem pela vagina. 

5- Porque é que os bebés nascem 

com um cordão? 

Os “bebés” nascem com um cordão, porque é através 

dele que se alimentam e respiram enquanto estão no 

útero materno. 

6- Porque nascem bebés gémeos?  Nascem bebés gémeos, porque dois espermatozóides se 

unem a  dois óvulos ou porque ocorre a duplicação de um 

ovo após a junção de um óvulo com um espermatozóide. 

7- Desenha dois bebés nus, um do 

sexo masculino e outro do sexo 

feminino. (Não te esqueças de 

fazer a legenda.) 

Representa um menino e uma menina nus indicando na 

menina a vulva e no menino o pénis. 
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44..66 -- MMEETTAASS AA AATTIINNGGIIRR NNOO DDOOMMÍÍNNIIOO DDOOSS CCOONNTTEEÚÚDDOOSS CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS SSOOBBRREE

RREEPPRROODDUUÇÇÃÃOO HHUUMMAANNAA,, AAPPÓÓSS OO DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO DDOO TTRRAABBAALLHHOO DDEE

CCAAMMPPOO

Todas as actividades do T.C. foram desenvolvidas no sentido da 

construção de conhecimento numa perspectiva de transversalidade curricular. 

Porém, o tratamento de dados recaiu sobre o conhecimento construído no 

âmbito da “Reprodução Humana”, por isso, considerou-se que, provavelmente, 

as respostas dadas pelos alunos ao questionário administrado após a 

implementação do Trabalho de Campo seriam mais elaboradas e, 

consequentemente, integrariam novos conceitos. Nesse sentido, e tendo em 

vista a análise interpretativa das suas respostas, foram elaboradas “metas a 

atingir” pelos alunos, no domínio dos conteúdos científicos para o tema em 

análise – “Reprodução Humana”. 

 Apresenta-se em seguida, a tabela 4.3 com as respectivas metas a 

atingir.
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Tabela 4.3- Metas a atingir no domínio dos conteúdos científicos sobre 
Reprodução Humana, no final do final do Trabalho de 
Campo, adaptado de Teixeira (2000: 151, 152) 

Questão Metas a atingir 

1 – Como se faz um bebé? 

 O homem possui espermatozóides. A mulher possui óvulos. 

Todos os meses o ovário da mulher liberta um óvulo  que 

passa para a trompa. No acto sexual o homem introduz o 

pénis na vagina da mulher e deposita aí o esperma que 

contém  espermatozóides. Estes deslocam-se através do  ao 

útero para a trompa de Falópio. Se um espermatozóide 

encontrar aí um óvulo une-se a ele e dessa junção resulta um 

ovo. Este começa a dividir-se originando em primeiro lugar o 

embrião que, por sua vez, se desenvolve e forma o feto.   

2 – Por onde é que os bebés se 

alimentam quando estão na 

barriga da mãe? 

 Os “bebés” antes de nascer ( primeiro embrião depois feto) 

recebem a alimentação do sangue da mãe, através do cordão 

umbilical. Um extremidade do cordão está ligada à placenta 

no útero da mãe e a outra está ligada ao umbigo do bebé. 

3 – Imagina como eras na 

barriga da tua mãe e faz o 

desenho. (Não te esqueças de 

fazer a legenda). 

 Desenha o “bebé” no útero materno (em posição fetal) em 

qualquer uma das etapas de desenvolvimento intra-uterino: 

embrião ou feto. Desenha e indica: 

- o saco com o líquido amniótico onde está envolvido o 

bebé,

- a placenta; 

- o cordão umbilical; 

- útero.

Este deve ligar a placenta localizada junto do útero materno 

e o umbigo do “bebé”.  
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4 – Por onde nascem os bebés? 

Quando se aproxima a hora do parto (o momento da 

expulsão do “bebé” do útero materno para o exterior) a 

vagina da mãe dilata-se para o bebé poder sair. Se isso não 

acontecer o bebé nasce pela barriga (cesariana) com a 

intervenção do médico. 

5 – Porque é que os bebés 

nascem com um cordão? 

 Durante o tempo de vida no útero materno o “bebé” 

alimenta-se, respira e excreta através do cordão umbilical. 

Quando nasce o médico ou enfermeiro corta o cordão que o 

liga à mãe, porque, a partir desse momento, já não precisa 

de se alimentar, respirar e excretar através do cordão 

umbilical. 

6 – Porque nascem bebés 

gémeos? 

Os bebés gémeos podem ser verdadeiros gémeos 

(homozigóticos) ou falsos gémeos (heterozigóticos).  

São gémeos verdadeiros se quando se der a fusão de um 

espermatozóide com um  óvulo se se verificar a duplicação 

dos mesmos. 

 São gémeos falsos se dois óvulos forem expulsos do ovário 

e se cada um deles for   fecundado por um espermatozóide. 

Estes formam dois ovos que dão origem a dois embriões. 

7 – Desenha dois bebés nus, um 

do sexo feminino e outro do 

sexo masculino. (não te 

esqueças de fazer a legenda). 

 Desenha um menino e uma menina nus, indicando o sexo. 

 Na menina, indica ou legenda a vulva com grandes lábios, 

pequenos lábios, clitoris, orifício vaginal e orifício urinário. 

 No menino, indica ou legenda o pénis e o escroto. 
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44..77–– CCRREEDDIIBBIILLIIDDAADDEE EE TTRRAANNSSFFEERRIIBBIILLIIDDAADDEE DDOOSS RREESSUULLTTAADDOOSS

O presente estudo iniciou-se com o levantamento de ideias prévias dos 

alunos e confinou com a identificação de conhecimento construído pela 

participação num programa elaborado especialmente para o efeito. 

 O instrumento de recolha de dados (questionário) respondido 

individualmente não se destinou à avaliação de percursos individuais, mas à 

avaliação da construção do conhecimento do grupo/turma, através do processo 

de análise interpretativa das respostas dos alunos. 

 Neste contexto, Sá e Varela (2004:30) é oportuno quando pergunta: 

- aquilo que o investigador elabora como representação dos 

significados e processos de construção corresponde, de facto, aos 

significados e processos de construção dos sujeitos participantes, 

tal como ocorrem no terreno de investigação?

Como se disse anteriormente (subsecção 4.2.1.1), na formação das CR 

deste estudo foram aceites os argumentos dos alunos e considerado relevante 

todo o conteúdo das respostas, daí que tenham sido salvaguardadas as opiniões 

dos respondentes. 

É inquestionável que, em investigação científica qualquer que seja a 

metodologia aplicada, haja critérios de cientificidade que têm de ser 

garantidos. São disso exemplo a validade interna e a validade externa.

Sá e Varela (2004) apresentam uma versão diferente de validade 

interna e validade externa quando dizem que a credibilidade “é um critério que 

se contrapõe ao critério da validade interna do paradigma positivista”. 
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Os mesmos autores afirmam que:  

(...) a realidade a investigar são as construções de significados e os 

processos de construção por parte dos sujeitos participantes, algo que vai 

sendo criado no desenvolvimento da investigação (2004:29). 

O processo de construção do conhecimento não foi objecto de análise 

interpretativa neste estudo, mas dele se foi dando conta ao longo desta 

dissertação e de um modo particular no Capítulo III. Todavia, as CR formadas 

a partir das respostas ao inquérito após T.C. com os critérios anteriormente 

descritos dão conta do conhecimento que os alunos construíram. 

Para além do rigor que existiu na formação das CR, este estudo também 

contou com a presença constante da professora investigadora na sala de aula 

para interpelar/solicitar, ouvir, observar os sujeitos de modo a poder elaborar 

uma “representação dos significados” muito próxima da dos sujeitos 

participantes.

Nesse sentido, Sá (citado por Sá e Varela 2004:32) diz: 

(...) é fundamental a adopção de um processo de validação recorrente na 

identificação das construções dos alunos, como parte integrante do 

processo ensino-aprendizagem. Nesse processo de formulação de 

inferências quanto aos significados construídos pelos alunos, convergem 

cinco modalidades básicas: i) interpelar os alunos com as questões; ii) 

ouvir os alunos nas discussões interpares; iii) observar as acções dos 

alunos; iv) ouvir os alunos falar em reacção às evidências com que se 

confrontam; e v) solicitar aos alunos que comuniquem as suas ideias 

através do desenho. 
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No que se refere à transferibilidade, segundo Sá e Varela (2004:33) 

esta “contrapõe-se à validade externa ou à generalidade. Ora, neste estudo 

apresentam-se os resultados obtidos a partir da implementação de um 

programa que foi elaborado e orientado “com intencionalidade, interesse, 

expectativas, teorias e modelos” (Silva, 1997:III-49). Para além disso, trata-

se de um estudo que incide sobre o trabalho desenvolvido pela professora 

investigadora e pela professora colaboradora com um determinado grupo de 

alunos com objectivos definidos, e em que todas actividades foram orientadas 

no sentido de “melhor potenciarem as capacidades de pensamento e de aprendizagem 

dos alunos” (Sá e Varela, 2004:33). 

 Deste modo, a investigadora não pode ter a pretensão de propor a 

outros investigadores, ou professores que generalizem todas as eventuais 

contribuições do presente estudo para outros contextos (Silva, 1997:III-49). 

A este respeito, Guba e Lincoln (citados por Sá e Varela, 2004:33) 

dizem:

O que está em jogo, quanto à formulação de juízos de transferibilidade, 

consiste em estabelecer com clareza todas as hipóteses do estudo e fornecer 

uma extensiva e cuidadosa descrição do tempo, do lugar, do contexto, da 

cultura em que aquelas hipóteses foram consideradas relevantes. O 

construtivista não estabelece os limites de confiança do estudo. Em vez 

disso, compete-lhe apresentar uma informação tão completa quanto for 

possível de forma a facilitar juízos de transferibilidade da parte de outros 

que desejem aplicar o estudo nas suas próprias situações (ou em situações 

em que tenham interesse).
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CCAAPPÍÍTTUULLOO VV

CAPÍTULO V - RESULTADOS DO ESTUDO 

Apresentam-se, neste capítulo, os resultados da análise das respostas 

dos alunos ao questionário que lhes foi administrado antes e após o 

desenvolvimento do Trabalho de Campo. Estes resultados foram obtidos 

através de análise interpretativa de cada uma das respostas organizadas em 

Categorias de Conteúdo.  

55..11–– CCAATTEEGGOORRIIAASS DDEE RREESSPPOOSSTTAA OOBBTTIIDDAASS AATTRRAAVVÉÉSS DDEE AANNÁÁLLIISSEE NNTTEERRPPRREETTAATTIIVVAA

As Categorias de Resposta (CR), que se apresentam ao longo deste 

capítulo, foram obtidas através de análise interpretativa das respostas dos 

alunos ao questionário (Anexo II), sobre Reprodução Humana, organizadas em 

três categorias de conteúdo: Fecundação, Gestação e Identificação Sexual. 

55..11..11-- CCaatteeggoorriiaass ddee RReessppoossttaa ddaa ccaatteeggoorriiaa ddee ccoonntteeúúddoo FFeeccuunnddaaççããoo,,

aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

À semelhança de Teixeira (2000), na análise das respostas 

compreendidas na categoria de conteúdo Fecundação foram tidos em conta 

dois atributos: fecundação e fecundidade. 
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Para analisar as respostas referentes ao conteúdo Fecundação, 

consideraram-se como critérios: a noção de fecundação e a intervenção ou não 

das células sexuais na fecundação.

Quanto à razão de nascerem gémeos foi tido em conta a referência ao 

número de células sexuais envolvidas. 

  Em relação à fecundidade, na análise das respostas foi considerado a 

existência ou não da relação sexual para que surja um novo ser. 

Da análise das respostas dos alunos, relacionadas com a categoria de 

conteúdo Fecundação, obtidas antes da implementação do T.C., surgiram 

quatro categorias de resposta (CR). 

Seguidamente apresenta-se cada uma das CR ilustradas com exemplos 

das respostas dos alunos. 4

CR1 - Junção de um bichinho com o obolu/ovinhos 

Seguem-se as respostas dos alunos: 

O bebé faz-se de um bichinho que vai aos ovinhos (...). (3F, 1) 

 Um bebé forma-se por um bichinho que sai dos testículos e entra

pela bengina junta-se a um obolu e forma-se em bebé.  (17M, 1) 

Esta CR foi organizada a partir de uma resposta e um extracto de 

resposta que indicam a existência de duas sementes na fecundação, mas 

apenas referem o nome de uma delas – o óvulo, (Anexo IX, tabela 5.1.1).

4  Na construção das CR transcrevem-se os vocábulos dos alunos tal como se apresentavam no seu registo. 
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 CR2 - Só a mãe intervém 

 Registam-se as respostas dos alunos: 

O bebé faz-se na barriga da mãe. (2F,1 e 9M,1) 

O bebé faz-se de um bichinho que cresce na barriga da mãe. (18F, 1) 

O bebé faz-se na barriga da mãe e no estômago. (19F, 1)

As respostas dos alunos que contribuíram para a elaboração desta 

categoria apenas indicam um interveniente na fecundação – a mãe, (Anexo IX, 

tabela 5.1.2). 

 CR3 - Junção do sexo/pénis com a vagina

 Seguidamente, apresenta-se o registo das respostas dos alunos: 

O bebé faz-se com o pénis e com a vagina. (8M, 1) 

Os bebés fazem-se com o sexo.  (10M, 1) 

O pénis contém um líquido que deposita na vagina. Uma parte  

desse líquido vai para o ventre onde o bebé começa a crescer (...). (12M, 1) 

O bebé faz-se com o pénis e a vagina juntos.  (15M, 1) 

As quatro respostas que constituem esta categoria evidenciam a 

existência de sexo, (Anexo IX, tabela 5.1.3). 
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CR4 – Formam-se bebés gémeos quando dois/dois ou três 

bichos/bixitos/bichinhos chegam/acham/entram no óvulo  

As respostas dos alunos são as seguintes: 

Alguns bebés nascem gémeos porque chegam dois bichos.  (3F, 6) 

PPoorrqquuee eennttrraamm ddooiiss oouu ttrrêêss bbiixxiittooss,, eeuu qquuee jjáá nnããoo sseeii oo nnoommee ee ffiiccaamm

gémeos.  (14F, 6) 

Porque há uns bichinhos por dentro da barriga da mãe e na barriga da

mãe existe um óvulo, é o que os bichinhos procuram, e se dois bichinhos 

acham o óvulo nascem gémeos. (20M, 6) 

Estas três respostas fazem pressupor que na fecundação de gémeos 

existem dois espermatozóides, (Anexo IX, tabela 5.1.4). 

Outras

 Definiu-se por “outras” as respostas de dois alunos cujas ideias se 

diferenciam das restantes. 

 Apresentam-se em seguida as respostas: 

O bebé forma-se com os permatesóides que o homem forma. Quando o 

homem faz amor com a sua mulher, o permatezóide passa para a mulher e 

junta-se com o óvulo, forma-se o ovo. O ovo vai-se partindo em 2, 4, 8 

partes e daí o ovo vai crescendo e forma bebé. (1F, 1) 

O bebé faz-se com uma semente e depois vai-se desenvolvendo. (4F, 1) 
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Aspectos referidos na resposta do aluno (1F): 

i) Faz prever relação sexual, (...) Quando o homem faz amor com a 

sua mulher ...

ii) Existem duas células sexuais, (...) o permatezóide e o  óvulo, ...

iii) Há formação do ovo após a fecundação, (...) forma-se o ovo. (...) 

 Não identificadas 

 Por “Não identificadas” consideraram-se as respostas por ausência de 

evidências relativas à formação de gémeos. 

 As respostas são as seguintes:  

Algumas mães têm gémeos porque essas mães querem. (4F,6) 

Porque nascem no mesmo dia e ao mesmo tempo. (6F,6) 

Porque acontece. (8M,6) 

Porque a mãe pode ter uma doença. (9M,6) 

Os bebés nascem com a cabeça pegada ou  a barriga. (10M,6) 

 Não responde 

A falta de resposta foi considerado como “não responde”. Houve alunos 

que na administração do questionário, antes da implementação do T.C. não 

responderam:, (nove na pergunta 1 e treze na pergunta 6). Alguns disseram que 

não sabiam a resposta, porque eles próprios tinham feito a pergunta na aula 

anterior.
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A síntese das CR sobre a categoria de conteúdo Fecundação, antes do 

desenvolvimento do T.C. encontra-se na tabela 5.1.5 (Anexo IX). 

55..11..22-- RReefflleexxããoo ssoobbrree ooss rreessuullttaaddooss ddaa aannáálliissee ddaa ccaatteeggoorriiaa ddee ccoonntteeúúddoo

FFeeccuunnddaaççããoo,, aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

Antes do desenvolvimento do Trabalho de Campo (T.C.) nenhum aluno 

evidenciou ideias que estivessem completamente de acordo com as respostas 

adequadas (RA) para as questões da categoria de conteúdo fecundação                   

(Capítulo IV, tabela 4.2 e subsecção 4.5.). No entanto, em relação a noção de 

fecundação a resposta do aluno 1F aproximou-se bastante da resposta 

adequada.

Há diferenças relacionadas com os critérios de análise acima referidos 

nas 4 CR. Assim: 

i) em CR1 “junção de um bichinho com o obolu/óvulo/ovinhos”, nesta 

CR a diferença existe apenas na designação da célula sexual 

feminina (para uns é óvulo, para outros são ovinhos); 

ii) em CR2 - “Só a mãe intervém”, uns dizem “cresce”, na barriga da 

mãe, outros dizem “faz-se” e um terceiro alude ao estômago; 

iii) em CR3 - “junção do sexo/pénis com a vagina”, a única diferença 

é que todos referem o nome do órgão sexual masculino e feminino 

à excepção de um que alude que “é com o sexo”; 

iv) em CR4 – “formam-se bebés gémeos quando dois/dois ou três 

bichos/bixitos/bichinhos chegam/acham/entram no óvulo”, há 

diferença no número de espermatozóides e só um refere o óvulo. 
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 Como se observa existem 4 CR. A CR1, “ junção de um bichinho com o 

óvulo/ovinhos” conta com a concepção de 2 alunos. As CR2, “só a mãe intervém” 

e CR3 “ junção do sexo/pénis com a vagina”, foram  formadas com o contributo  

das concepções de quatro alunos. A CR4, ”formam-se bebés gémeos quando 

dois/dois ou três bichos/bixitos/bichinhos chegam/acham/entram no óvulo” 

foi formada com o contributo das respostas de 3 alunos. 

A resposta, do aluno (1F) por ser a única que se aproxima da resposta 

adequada e se diferenciar das restantes foi colocada em “outras”, tabela 5.1.5 

(Anexo IX). 

Em relação à intervenção das células sexuais/sementes na fecundação 

(Anexo IX, tabela 5.1.6), verifica-se que apenas um aluno identifica as duas 

células (1F); um outro refere a existência de duas sementes, mas apenas 

identifica correctamente o óvulo, (17M); ainda outro aluno alude a duas 

sementes mas não as identifica (3F); dois alunos (4F e 18F) referem uma 

semente mas esta não é identificada. Um número de sete alunos não fazem 

referência a qualquer célula e nove não respondem. 

A mesma questão se coloca em relação às respostas da pergunta 6 do 

questionário (Anexo II), uma vez que se trata da formação de gémeos. Como 

se pode observar na tabela 5.1.7 (Anexo IX) há dois alunos (14M e 20M) que 

referenciam duas sementes mas só identificam o “óvulo” e, apenas um faz 

referência a uma semente que não identifica (3F). 

Quanto à fecundidade (Anexo IX, tabela 5.1.8) há cinco alunos (1F, 8M, 

10M, 12M, e 15M) que admitem a existência de relação sexual para que ocorra 

a fecundação; um aluno (17M) faz supor que existe, seis alunos não fazem 

qualquer referência ao acto sexual.   
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Recorde-se que, antes do desenvolvimento do T. C., nove alunos não 

responderam à pergunta 1 (Como se faz um bebé?) (Anexo IX, tabela 5.1.6) e 

treze não respondem à pergunta 6 (Porque nascem bebés gémeos?), (Anexo 

IX, tabela 5.1.7). Os próprios alunos no momento de responderem ao 

questionário disseram que não sabiam. 

 Através da observação dos resultados obtidos antes do desenvolvimento 

do T.C. constata-se que os alunos têm ideias acerca da fecundação. Isto 

significa que os alunos através das interpretações do quotidiano construíram 

as suas ideias ou “teorias informais”. O aluno (1F) apresenta um conceito de 

fecundação muito próximo da resposta cientificamente adequada. 

Provavelmente algum contacto com o saber formal no seu quotidiano ajudou na   

construção das suas ideias.  

Esta referência, poderá significar que o início do ensino das ciências o 

mais cedo possível, ajudará a entender melhor o mundo em que se vive e 

permite a construção de conhecimentos simples para, mais tarde, compreender 

e integrar conteúdos mais complexos. 

A propósito do ensino das ciências, recorde-se Martins (2002:39,40) 

quando diz: 

O contacto com formas de interpretar a natureza deve ser iniciado nos 

primeiros anos, altura em que a curiosidade natural vai desabrochando. 

Privar as crianças do acesso a formas científicas de pensar é privá-las de 

uma parcela importante das sociedades contemporâneas. Seria pois uma 

forma de discriminação social (2002:39). 

     (...) 
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Estimular o gosto pelo estudo das ciências, aprendendo o que é básico e 

aprendendo como esse saber é importante, será fundamental para ajudar 

alguns a gostarem de continuar a estudar ciências  e a aprofundar 

conhecimentos técnicos. É hoje aceite por muitos que o gosto pela ciência 

se desenvolve desde muito cedo (2002:40).  

55..11..33-- CCaatteeggoorriiaass ddee RReessppoossttaa ddoo ccoonntteeúúddoo FFeeccuunnddaaççããoo,, aappóóss oo

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

Da análise realizada, após a implementação do T.C., obtiveram-se cinco 

CR que serão apresentadas em seguida e ilustradas com algumas das respostas 

dos alunos: 

CR1 – Na relação sexual o homem deposita os espermatozóides na 

vagina da mulher, estes vão à procura/ao encontro do óvulo 

na trompa de Falópio até que um encontra o óvulo e 

entra/dá-se a junção das duas sementes.  

Registam-se alguns exemplos de respostas que constituem esta 

categoria:

O pénis entra na vagina da mulher e deposita milhões de espermatozóides 

que vão à procura do óvulo até que um espermatozóide entra no óvulo. (2F) 

(...) milhares de espermatozóides que vão à procura do óvulo, quando 

encontram o óvulo dá-se a fusão das duas sementes e aí faz um bebé. (3F)
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(...) os espermatozóides vão à procura do óvulo que está na trompa de 

Falópio para ver se vem algum espermatozóide. O espermatozóide entra no 

óvulo e faz-se um bebé. (4F)  

 (...) Eles vão à procura do óvulo encontram-no e o rabo fica de fora e a 

cabeça entra. O espermatozóide entra e fecunda-o (...).  (9M) 

O pai introduz o pénis na vagina da mãe e saem milhões de 

espermatozóides (...)  os espermatozóides vão à procura do óvulo e só pode 

entrar um (...). (17M) 

O homem introduz o pénis na vagina da mulher e deposita um líquido  

chamado esperma que contém milhões de espermatozóides. Estes fazem 

uma corrida e sobem para a trompa de Falópio. (19F) 

O homem coloca o pénis na vagina da mulher e deposita milhões de 

espermatozóides que através do útero vão para a trompa de Falópio à 

procura do óvulo da mulher.( 21F) 

Incluíram-se nesta CR as respostas dos alunos que consideram a relação 

sexual e a junção da célula sexual masculina (espermatozóide) com a célula 

sexual feminina (óvulo) necessárias para que aconteça a fecundação, (Anexo X, 

tabela 5.2.1). 

CR2 -  O espermatozóide fecunda o óvulo, o óvulo fecundado/ovo 

 vai fixar-se nas paredes do útero.  
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 Registam-se três exemplos de resposta: 

(...) Os espermatozóides fazem uma corrida para ver quem chega 

primeiro ao óvulo. O primeiro a chegar entra no óvulo e perde a cauda. 

Assim, o óvulo fecundado (ovo) fixa-se na parede do útero onde o bebé se 

forma. (12M) 

O homem introduz o pénis na vagina da mulher e larga um líquido que 

contém milhões de espermatozóides. Estes vão todos à procura do óvulo 

para a trompa de Falópio que sai dos ovários. Depois de um deles fecundar 

o óvulo, o ovo vai para o útero (...). (13M) 

O homem deposita na vagina da mulher milhões de espermatozóides que 

vão à procura do óvulo nas trompas de Falópio, depois de o óvulo ser 

fecundado vai para as paredes do útero para se desenvolver. (20M) 

Nesta CR incluíram-se as respostas dos alunos que aludem à junção das 

duas células sexuais e à deslocação do ovo para as paredes do útero, (Anexo X, 

tabela 5.2.2).

CR3 – Um espermatozóide entra no óvulo, se este se dividir em duas

grandes partes/duas partes iguais grandes nascem gémeos 

verdadeiros.

Registam-se alguns exemplos de resposta:

Nascem bebés gémeos, porque um espermatozóide entra num 

 óvulo e ele divide-se em duas partes grandes. (1F) 
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(...) um óvulo sai do ovário e um espermatozóide entra no óvulo e óvulo 

divide-se em duas partes iguais (...). (6F)

Nascem bebés gémeos verdadeiros quando sai um óvulo e um 

espermatozóide entra e se o óvulo se dividir em duas partes grandes. (11F) 

Os bebés gémeos verdadeiros nascem quando um óvulo já fecundado se

divide em duas partes grandes. (12M) 

Nesta CR foram incluídas as respostas dos alunos que referem o número 

de células sexuais e a primeira divisão celular na formação de gémeos 

verdadeiros, (Anexo X, tabela 5.2.3). 

CR4 – São dois espermatozóides e dois óvulos, entra um 

espermatozóide em cada óvulo, nascem gémeos 

falsos/diferentes  

Seguem-se alguns exemplos de resposta: 

(...) são dois óvulos e outros dois espermatozóides. Entra um em cada óvulo 

e saem dois bebés gémeos falsos. (7M) 

porque dois óvulos saem e dois espermatozóides vão e um entra num e o 

outro entra no outro, fazem bebés gémeos falsos. (9M) 

 (...) os bebés diferentes nascem quando dois espermatozóides entram em 

dois óvulos. (12M)

Nascem bebés gémeos porque dois espermatozóides fecundam dois óvulos. 

(16M)
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Nascem bebés gémeos falsos, porque saem dois óvulos e um 

espermatozóide entra em cada um. (19F) 

Nascem bebés gémeos falsos, porque um espermatozóide entra num óvulo e 

o outro entra no outro óvulo. (20M)

Incluíram-se nesta CR as respostas dos alunos que referem a existência 

de dois óvulos e dois espermatozóides, para que haja a formação de gémeos 

falsos ou diferentes, (Anexo X, tabela 5.2.4). 

CR5 - Dois espermatozóides e um óvulo. O óvulo divide-se em duas 

  grandes partes  

 Apresentam-se, em seguida, as respostas que constituíram esta 

categoria:

Nas bebés gémeos porque entram dois espermatozóides no óvulo. (2F) 

Entram dois e o óvulo divide-se em duas partes. (4F) 

Porque dois espermatozóides entram no óvulo e este divide-se em duas 

grandes partes. (15M) 

(...) porque entram dois espermatozóides, o óvulo divide-se e formam bebés 

gémeos verdadeiros. 21F 

Nesta CR integraram-se as respostas dos alunos que evidenciam que 

dois espermatozóides entram apenas num óvulo e formam-se gémeos, (Anexo 

X, tabela 5.2.5). 
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  Outra

 Foi classificada de “outra” uma resposta por ser a única que refere a 

divisão celular do ovo resultante da fusão do espermatozóide com o óvulo. 

Eis a resposta: 

O bebé faz-se quando o homem introduz o pénis na vagina da mulher e 

depois deposita aí milhões de espermatozóides. Estes vão ao encontro do 

óvulo. Quando o encontram juntam-se e formam um ovo. Este divide-se em 

duas, quatro, ...  e é a partir daí que se começa a fazer um bebé. (1F)

 A síntese de todas as CR em relação ao conteúdo Fecundação, após 

desenvolvimento de T.C., encontra-se na tabela 5.2.6 (Anexo X).  

55..11..44-- RReefflleexxããoo ssoobbrree ooss rreessuullttaaddooss ddaa aannáálliissee ddaa ccaatteeggoorriiaa ddee ccoonntteeúúddoo

FFeeccuunnddaaççããoo,, aappóóss oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

 Nas respostas ao questionário, administrado após o desenvolvimento do 

T.C. houve alunos que evidenciaram ideias que se aproximaram das respostas 

adequadas (Capítulo IV, tabela 4.2, secção 4.5). No entanto, não houve 

respostas que chegassem a atingir o nível das metas previsto após a 

implementação do T. C. (tabela 4.3, secção 4.6, Capítulo IV). 

 Da análise evidenciaram-se 5 CR relativas à categoria de conteúdo 

fecundação: CR1 “ na relação sexual o homem deposita os espermatozóides na 

vagina da mulher, estes vão à procura/ao encontro do óvulo na trompa de 

Falópio até que um encontra o óvulo e entra/dá-se a junção das duas 

sementes”; CR2 “ o espermatozóide fecunda o óvulo, o óvulo fecundado/ ovo 
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vai fixar-se na parede do útero”; CR3 “um espermatozóide entra no óvulo, se 

este se dividir em duas grandes partes/duas partes iguais grandes, nascem 

gémeos verdadeiros”; CR4 “são dois espermatozóides e dois óvulos, entra um 

espermatozóide em cada óvulo, nascem gémeos falsos/diferentes” e CR5 “ dois 

espermatozóides e um óvulo, o óvulo divide-se em duas grandes partes.” 

Nas CR1 e CR2 existem diferenças em relação aos critérios de análise 

referidos na secção 5.1. 

Assim:

i) Em CR1: “na relação sexual o homem deposita milhões de 

espermatozóides na vagina da mulher, os espermatozóides vão à 

procura/ao encontro do óvulo até que um entra/encontra o 

óvulo/dá-se a fusão das duas sementes”; as diferenças situam-se 

ao nível do discurso, a maioria explicita que existe relação sexual, 

mas dois alunos fazem supor que existe. Também quando referem 

a “ fecundação”,  uns dizem que o “espermatozóide junta-se ao 

óvulo”; outros referem que “encontra o óvulo” e ainda há um que 

diz que se “dá a fusão das duas sementes”. Em algumas respostas 

está implícito que o espermatozóide se encontra com o óvulo na 

trompa de Falópio, noutras não há referência ao local de encontro 

das duas células. 

ii) Quanto à CR2: “o espermatozóide fecunda o óvulo, o óvulo 

fecundado/ovo vai fixar-se nas paredes do útero”,  dois alunos 

referem “ovo” e um alude “óvulo fecundado”.  
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Na tabela 5.2.6 (Anexo X) apresenta-se a distribuição dos alunos por CR 

identificadas para a categoria de conteúdo Fecundação, após o 

desenvolvimento do T.C.. 

 Verifica-se que todos os alunos evidenciam uma concepção de 

fecundação de acordo com a resposta adequada (tabela 4.2, secção 4.5), 

havendo alguns que se aproximaram da meta a atingir (tabelas 43, secção 4.6). 

Quanto à “fecundação” verifica-se que todos os alunos (20 em CR1 e 1 

em Outra) evidenciaram a existência de duas sementes/células sexuais o 

espermatozóide e o óvulo e referiram o encontro/junção das duas. Para além 

da referência às células sexuais e da sua junção, três alunos aludem que o 

óvulo fecundado/ovo se desloca para as paredes do útero para aí se fixar.

Esta situação, no nosso entender, foi favorecida pelo facto de a 

administração do questionário ter sido feita uma semana após a comunicação 

aos pais/encarregados de educação. Considera-se, esta situação, uma limitação 

do estudo que será abordada no capítulo VI, secção 6.1. 

Em relação à fecundidade:  

- 19 alunos referem-se à relação sexual para que possa acontecer 

a fecundação e 2 alunos (4F e 8M), fazem supor que existe 

relação sexual (Anexo X, Tabelas: 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.6). 

Já quanto à formação de gémeos (Anexo X, tabela 5.2.7) os alunos 

distribuem-se deste modo: 

- 15 alunos identificaram as duas células sexuais (óvulo e 

espermatozóide) e a divisão do óvulo fecundado em duas 

grandes partes, para a formação de gémeos verdadeiros;
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- 11 alunos dizem ser necessário dois espermatozóides e dois 

óvulos para que aconteça a formação de gémeos falsos; 

-  8 alunos, dos 21 (7M, 8M, 9M, 10M, 11F, 12M, 18F, 20M) 

identificaram o número de células sexuais quer na formação 

de gémeos verdadeiros, quer na formação de gémeos falsos; 

-  há 4 alunos que não identificam correctamente o número de 

células na formação de gémeos. 

 Perante os dados apresentados verifica-se que 15 alunos responderam 

de acordo com a resposta cientificamente adequada (Capítulo IV, tabela 4.2, 

secção 4.5) e 8 destes aproximaram-se das metas a tingir (Tabela 4.3, secção 

4.6); conclui-se, portanto, que os alunos construíram conhecimentos 

significativos em relação a estes conteúdos e provavelmente a maioria 

encontrou as respostas para a sua questão inicial – “Como se faz um bebé?”. 

55..22-- CCAATTEEGGOORRIIAASS DDEE RREESSPPOOSSTTAA OOBBTTIIDDAASS NNAA AANNÁÁLLIISSEE DDAA CCAATTEEGGOORRIIAA DDEE

CCOONNTTEEÚÚDDOO GGEESSTTAAÇÇÃÃOO

 Para análise das respostas compreendidas pela categoria de conteúdo 

“Gestação”, também à semelhança de (Teixeira, 2000), foram determinados 

três atributos: os anexos embrionários (cordão umbilical, saco de líquido 

amniótico/saco de águas, placenta, embrião/feto), a alimentação e respiração 

intra-uterina e o local da saída do bebé (orifício vaginal/vagina/barriga). Estes 

atributos foram considerados na análise das respostas dos alunos. 

Em relação à alimentação e respiração intra-uterina, considerou-se a 

indicação ou não do cordão umbilical aliado a estas funções. 
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No que respeita aos anexos embrionários, considerou-se a sua 

presença/ausência nos desenhos elaborados e a sua relação entre os anexos 

representados. 

Quanto ao tipo de parto, a análise incidiu sobre a indicação do(s) local 

(ais) “por onde nascem os bebés” com referência ou não ao parto natural ou 

parto por cesariana. 

55..22..11-- CCaatteeggoorriiaass ddee RReessppoossttaass ddaa ccaatteeggoorriiaa ddee ccoonntteeúúddoo GGeessttaaççããoo,, aanntteess

ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

Da análise das respostas dos alunos que compreendem o conteúdo 

Gestação antes do desenvolvimento do T.C. resultaram cinco categorias de 

resposta que se apresentam em seguida. 

CR1- Os bebés alimentam-se pelo cordão umbilical/bilical, umbigo/ 

embigo, uma tripa ligada ao estômago da mãe. 

 Deixa-se o registo de alguns exemplos de respostas: 

Os bebés quando estão na barriga da mãe alimentam-se pelo

cordão umbilical.  (1F) 

Os bebés quando estão ligados à mãe alimentam-se por o embigo, que tem 

uma tripa ligada ao estômago da mãe. (8M) 

Os bebés alimentam-se pelo cordão que está na barriga deles. (11F) 
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Os bebés alimentam-se pelo cordão umbilical (cordão que está ligado ao 

umbigo do bebé).  (12M) 

Os bebés quando estão na barriga da mãe alimentam-se pelos cordões. 

(18F) 

Os bebés alimentam-se pelo cordão que está ligado ao umbigo. (19F) 

Estão incluídas nesta CR as respostas dos alunos que consideram que, 

durante o período de Gestação, os bebés se alimentam pelo cordão umbilical ou 

umbigo e estão ligados à mãe, (Anexo XI, tabela 5.3.1). 

  CR2- Os bebés nascem com um cordão, porque os alimentos da  

mãe vão por aí/passa o comer do bebé.

Seguidamente, apresentam-se alguns exemplos de resposta: 

Os bebés nascem com um cordão, porque quando a nossa mãe come 

alguma coisa os alimentos vão por o cordão.  (2F) 

Os bebés nascem com um cordão, porque quando eles estavam 

dentro da barriga da mãe tinham um cordão onde passava o comer 

para o bebé.   (3F) 

Os bebés nascem com um cordão, porque alimentam-se por aí. (8M) 

Os bebés nascem com um cordão, porque era por lá que eles se 

alimentavam. (9M) 

Porque esse cordão está ligado ao envigo da mãe. (10M) 
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Os bebés nascem com um cordão, porque na barriga da mãe 

precisam dele para se alimentarem    (12M) 

Os bebés nascem com um cordão, porque quando as mães comem a 

comida vai pelo cordão até ao umbigo.   (19F 

Nesta CR foram incluídas as respostas dos alunos que consideram que os 

bebés nascem com o cordão umbilical, porque se alimentam através dele 

quando estão no ventre da mãe, (Anexo XII, tabela 5.3.2).

Em seguida apresentam-se alguns exemplos das suas concepções 

relacionados com a vida intra-uterina: 

1F
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12M

11F
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16M

18M
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Em todos os exemplos de concepções apresentados (1F, 12M, 11F, 16M, 

18M) existe a representação do cordão umbilical com ligação a mãe. O aluno 

(1F) representa a placenta e a bolsa, para além do cordão umbilical. As 

representações destes cinco alunos indiciam que, provavelmente, poderá ter 

havido contacto prévio com bibliografia da especialidade. 

 CR3- Os bebés nascem pela barriga ou pela vagina/pipi/papoila. 

Seguidamente apresentam-se alguns exemplos das suas respostas: 

Os bebés nascem pela barriga da mãe ou nascem pela vagina.    (1F) 

  Os bebés nascem pelo pipi ou pela barriga. (3F) 

  Os bebés nascem pela barriga ou pela papoila no meio dos pés. (7M) 

Se o tipo de parto for cesariana os bebés nascem pela barriga, se o tipo de 

parto for ventosa os bebés nascem pela vagina.   (12M)

Nesta CR incluíram-se as respostas dos alunos que admitem dois tipos 

de parto: “cesariana” e parto “natural”, (Anexo XI, tabela 5.3.3).   

  CR4- Os bebés nascem pela barriga da mãe. 

Registam-se duas respostas como exemplo: 

Os bebés nascem pela barriga. (2F) 

Os bebés nascem pela barriga da mãe. (9M) 
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Na CR4 incluíram-se as respostas dos alunos que referem apenas o 

parto por “cesariana”, (Anexo XI, tabela 5.3.4) .

  CR5- Os bebés nascem pela basina/bengina/bexiga. 

As respostas são as seguintes: 

Pela basina da mãe.  (15M) 

Os bebés nascem pela bengina.   (17M) 

Os bebés nascem pela bexiga. (20M) 

Na CR5, apresentam-se as respostas dos alunos que referem apenas o 

parto “natural”, (Anexo XI, tabela 5.3.5).

 Outras 

 As resposta dos alunos que representam ideias diferentes das 

anteriores, por serem únicas, foram classificadas de “Outras”. 

 Apresentam-se em seguida: 

Os bebés quando estão na barriga da mãe alimentam-se pelo coração.     

(2F, 2) 

Os bebés alimentam-se na barriga com um saquinho que está perto deles.   

(4F, 2) 

A mãe come e depois o alimento vai por aí e vai até ao bebé e os bebés 

comem.  (6, 2F) 
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O bebé alimenta-se com o sangue da mãe.  (15M, 2) 

Se o tipo de parto for cesariana os bebés nascem pela barriga, se o tipo de 

parto for ventosa os bebés nascem pela vagina. (12M, 4) 

Por uns ossos que se abrem quando os bebés nascem.  (13M, 4) 

Não Identificadas 

Em “não identificada” foram classificadas as respostas que não se 

identificam com o conteúdo da resposta que se pretendia obter. 

 São as seguintes: 

O bebé alimenta-se.  (21F, 2) 

Porque ainda são pequeninos. (4F, 5) 

Se não tivessem cordões morriam.  15M, 5) 

Não Respondem 

Em não respondem, colocaram-se os alunos que não responderam.  

À pergunta dois não respondeu o aluno 7M, o mesmo aconteceu com o 

aluno 14 F na pergunta quatro, já à pergunta cinco não responderam oito 

alunos: (1F, 5F, 6F, 7M, 14F, 18F, 20M, e 21F) 

 Em anexo XI (tabela 5.3.6) encontra-se a síntese das CR compreendidas 

pelo conteúdo Gestação, antes do desenvolvimento do T.C.. 
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55..22..22-- RReefflleexxããoo ssoobbrree ooss rreessuullttaaddooss ddaa ccaatteeggoorriiaa ddee ccoonntteeúúddoo GGeessttaaççããoo,,

aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

Antes do desenvolvimento do T.C. não houve respostas de alunos que 

estivessem completamente de acordo com as respostas adequadas (RA) na 

categoria de conteúdo Gestação (Capítulo IV, tabela 4.2 secção 4.5). No 

entanto, no que se refere ao tipo de parto existem respostas que se 

aproximam da R.A.. 

 Da análise resultaram 5 CR, nomeadamente: CR1, “os bebés alimentam-

se pelo cordão umbilical/bilical/embigo/umbigo/tripa ligado ao estômago”;CR2, 

“os bebés nascem com um cordão, porque os alimentos da mãe vão por aí/passa 

o comer do bebé”; CR3, “os bebés nascem pela barriga ou pela 

vagina/pipi/papoila”; CR4, “os bebés nascem pela barriga” e CR5, “os bebés 

nascem pela basina/bengina/bexiga”.  

  Em todas as CR existem diferenças relativas aos critérios de análise 

que se prendem com o vocabulário que os alunos utilizaram para designar uma 

mesma coisa. 

Os resultados da análise demonstram que uma parte significativa dos 

alunos (15) referem a existência do cordão umbilical/cordões por onde o bebé 

supostamente está ligado à mãe e se alimenta durante a gestação. Há ainda um 

aluno (6F) que alude à alimentação do bebé fazendo referência à comida 

quando diz:   “A mãe come e o alimento vai por aí e vai até ao bebé e os bebés comem”.

 Já o aluno (15F) parece ter uma concepção diferente do anterior 

quando diz que “o bebé se alimenta pelo sangue da mãe”.

 Relativamente ao parto ( Anexo XI , tabela 5.3.7) 6 alunos admitem dois 

tipos de parto: “natural” e por “cesariana”; 10 alunos aludem apenas à 
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“cesariana” e 3 ao parto “natural”.  O aluno (13M) parece admitir o parto 

“natural” quando diz que é “por uns ossos que se abrem quando o bebé nasce”.

Na tabela 5.3.6 (Anexo XI) sintetiza-se o seguinte: para a formação da 

CR1, “os bebés alimentam-se pelo  cordão umbilical/bilical/ umbigo embigo  

uma tripa ligada ao estômago da mãe”, contribuíram as concepções de 15 dos 

21 alunos que participaram no estudo; a CR2, “os bebés nascem com um cordão, 

porque os alimentos da mãe vão por aí/passa o comer para o bebé”, foi 

constituída com as concepções  de 9 alunos; a CR3: “ os bebés nascem pela 

barriga ou pela vagina/pipi/papoila” contou com a resposta de 6 alunos; a CR4, 

“os bebés nascem pela barriga”, contou com a resposta de 10 alunos e  3 alunos 

contribuíram para a CR5. 

Como já foi referido anteriormente há um grupo de 10 alunos que não 

responderam a algumas das perguntas que constituem a categoria de Conteúdo 

Gestação.
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55..22..33-- CCaatteeggoorriiaass ddee rreessppoossttaa ddoo ccoonntteeúúddoo GGeessttaaççããoo,, aappóóss oo

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

Da análise das respostas do conteúdo Gestação, após o desenvolvimento 

do T.C. resultaram três CR que se apresentam em seguida: 

 CR1 - O bebé alimenta-se e recebe o oxigénio pelo cordão

umbilical que está ligado à placenta. 

Alguns exemplos das suas respostas: 

“ Os bebés  pelo cordão umbilical  recebem o oxigénio e o alimento.   (3F) 

“Quando o bebé está na barriga da mãe alimenta-se pelo cordão 

umbilical.”  (8M) 

“Quando está dentro da barriga da mãe o bebé alimenta-se pelo cordão 

umbilical que está ligado à placenta.”  (16M) 

Nesta CR incluíram-se as respostas dos alunos que consideram que, 

durante o período de gestação, “o bebé se alimenta e recebe o oxigénio pelo 

cordão umbilical que está ligado à placenta”, (Anexo XII, tabela 5.4.1).

Seguem-se alguns exemplos das suas concepções sobre a vida intra-

uterina:
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a) – Representam o bebé com o cordão umbilical ligado à 

placenta situada numa parte do útero. 

1F

10F



176

12M

14F
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Nos exemplos apresentados (1F, 10F, 12M, 14F) observa-se a presença 

do feto e alguns anexos embrionários: o cordão umbilical ligado à placenta e a 

bolsa de água/saco de líquido amniótico envolvendo o bebé. 

b) Representação do feto com o cordão umbilical ligado à  placenta 

que se  situa em volta do útero. 

19F

 Neste exemplo também é possível verificar a presença do feto com o 

cordão umbilical ligado à placenta e o saco de líquido amniótico.  
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 CR2- Os bebés nascem com um cordão, porque era por ele que estavam 

ligados à mãe, recebiam as substâncias nutritivas/se alimentavam, 

recebiam o oxigénio/respiravam e excretavam/ 

faziam chichi e cocó. 

Apresentam-se, em seguida, alguns exemplos das suas respostas: 

Os bebés nascem com um cordão, porque dentro da barriga da mãe era por 

ele que estava ligado a ela e também recebia o oxigénio e as substâncias 

nutritivas que a mãe comia.   (1F) 

Os bebés nascem com o cordão umbilical, porque enquanto está lá dentro 

precisa dele para se alimentar.   (9M) 

Os bebés nascem com um cordão, porque quando estão dentro da barriga 

da mãe têm de ter cordão para excretar, respirar e receber o alimento.   

(11F) 

Os bebés nascem com um cordão, porque é por onde se alimentam.   (13M) 

Os bebés nascem com um cordão, porque é para através dele receberem o 

alimento, o oxigénio e para fazerem o cocó e o chichi.   (19F) 

 Incluíram-se nesta CR as respostas dos alunos que admitem que “os 

bebés nascem com o cordão umbilical, porque era por ele que estavam ligados à 

mãe, recebiam as substâncias nutritivas/se alimentam e excretavam/faziam 

chichi e cocó”, (Anexo XII, tabela 5.4.2).  
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CR3- Os bebés nascem pela barriga ou pela vagina. 

Em seguida, apresentam-se alguns exemplos das suas respostas: 

Há duas maneiras para os bebés nascerem uma é pela vagina outra é pela 

barriga.  (3F) 

Os bebés nascem pela vagina ou pela barriga da mãe.  (10M) 

Os bebés nascem pela barriga (cesariana) ou pela vagina (normal, com 

fórceps, com ventosa e pélvico).  (12M) 

Desta CR fazem parte as respostas dos alunos que admitem dois tipos 

de parto: “cesariana” ou pela barriga e parto “natural” pela vagina, (Anexo XII, 

tabela 5.4.3). 

55..22..44-- RReefflleexxããoo ssoobbrree ooss rreessuullttaaddooss ddaa aannáálliissee ddaa ccaatteeggoorriiaa ddee ccoonntteeúúddoo

GGeessttaaççããoo,, aappóóss ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

Após a implementação do T. C. houve alunos que evidenciam ideias de 

acordo com as respostas adequadas às questões envolvidas na categoria de 

conteúdo Gestação ( Capítulo IV, tabela 4.2 , secção 4.5).Também existem 

algumas respostas próximas das metas a atingir ( Capítulo IV, tabela 4.3, 

secção 4.6). 

No entanto, na CR2: “os bebés nascem com um cordão, porque era por 

ele que estavam ligados à mãe, recebiam as substâncias nutritivas/se 
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alimentavam, recebiam o oxigénio/respiravam e excretavam/faziam chichi e 

cocó” existem algumas diferenças relacionadas com os critérios de análise 

referidos na secção 5.2 ou seja, todos os alunos referem que é pelo cordão que 

se alimentam os bebés na barriga da mãe e apenas alguns acrescentam que 

também recebem o oxigénio e excretam (Anexo XII, tabela 5.4.2).

 Como foi descrito anteriormente, existem 3 CR organizadas com o 

contributo das respostas dos alunos. Assim distribuídos: 

i) Para a formação da CR1: “ o bebé alimenta-se e recebe o oxigénio 

pelo cordão umbilical que está ligado à placenta”, contribuíram as 

concepções do total dos alunos (21); 

ii) A CR2: “os bebés nascem com um cordão, porque era por ele que 

estavam ligados à mãe, recebiam as substâncias nutritivas/se 

alimentavam, recebiam o oxigénio/respiravam e excretavam/ 

faziam chichi e cocó”, foi constituída com as respostas de 18 

alunos;

iii) Já a CR3: “os bebés nascem pela barriga ou pela vagina”, resulta 

das respostas de 19 alunos. 

Observe-se que quase a totalidade das respostas dos alunos se 

aproximaram da resposta cientificamente adequada (Capítulo IV, tabela 4.2, 

secção 4.5), estando algumas muito próximas das metas propostas (Capítulo 

IV, tabela 4.3, secção 4.6).

Estes resultados evidenciam que os alunos se envolveram nas 

actividades e construíram conhecimento. O que acontece quando as propostas 

de trabalho vão ao encontro dos seus interesses e têm a intervenção adequada 

do professor.  
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Segundo Currículo Nacional do Ensino Básico: Competências Essenciais

(2001:129)

O conhecimento científico não se adquire simplesmente pelas vivências de

situações quotidianas pelos alunos. Há necessidade de uma intervenção 

planeada do professor, a quem cabe a responsabilidade de sistematizar o 

conhecimento, de acordo com o nível etário dos alunos e dos contextos 

escolares.

55..33-- CCAATTEEGGOORRIIAASS DDEE RREESSPPOOSSTTAA OOBBTTIIDDAASS NNAA AANNÁÁLLIISSEE DDAA CCAATTEEGGOORRIIAA DDEE

CCOONNTTEEÚÚDDOO IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO SSEEXXUUAALL

 Na análise das concepções dos alunos em resposta à questão do 

questionário referente à categoria de Conteúdo “Identificação Sexual” foi 

tido em conta apenas um critério: identificação dos órgãos sexuais externos 

femininos e masculinos.

Nesta análise foi considerado a presença/ausência nos desenhos 

elaborados com a legenda dos nomes dos órgãos. 

55..33..11-- CCaatteeggoorriiaass ddee rreessppoossttaa ddoo ccoonntteeúúddoo IIddeennttiiffiiccaaççããoo SSeexxuuaall,, aanntteess ddoo

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

 Nesta Categoria de Conteúdo, as respostas dos alunos contribuíram 

para a formação de duas CR. 
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 CR1- Pénis/peniz, vagina/bagina/faxiga 

Esta CR foi constituída a partir da legenda dos órgãos sexuais externos 

masculinos e femininos dos desenhos dos alunos. 

Apresentam-se, em seguida, alguns exemplos das concepções dos alunos: 

1F
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8M

         18F 
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Estes exemplos (1F, 8M, 18F) representam as concepções de 15 alunos 

(Anexo XIII, tabela 5.5.3) sobre o órgão feminino e masculino. 

Foram incluídas nesta CR as concepções dos alunos que contém o 

pénis/peniz e a vagina/bagina/faxiga, ( Anexo XIII, tabela 5.5.1). 

CR2- Pila/ pilinha e pipi  

 Foram incluídas na CR2  as concepções de dois alunos que referem o 

órgão sexual masculino “ pila/pilinha”  e “ pipi” órgão feminino”. ( Anexo XIII, 

tabela 5.5.2) 

Segue-se um exemplo 

10M



Educação em Sexualidade: Um Percurso em Cooperação no 1.º CEB 

185

Outra

 Em “Outra”, classificou-se a resposta de um aluno cujos nomes indicados 

para os órgãos sexuais diferem dos apresentados anteriormente.  

Segue-se o seu registo: 

6F

Não identificadas 

 Em “Não Identificadas” foi colocada a representação de um aluno que 

não identificou qualquer órgão sexual, como se pode observar na 

representação seguinte: 
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7

7M

55..33..22-- RReefflleexxããoo ssoobbrree ooss rreessuullttaaddooss ddaa aannáálliissee ddaa ccaatteeggoorriiaa ddee ccoonntteeúúddoo

IIddeennttiiffiiccaaççããoo SSeexxuuaall,, aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee

CCaammppoo

Antes do desenvolvimento do T.C. não houve concepções dos alunos que 

estivessem completamente de acordo com a RA relativamente à categoria de 
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conteúdo Identificação Sexual (Capítulo IV, secção 4.5., tabela 4.2); no 

entanto 15 alunos identificaram correctamente o órgão sexual masculino. 

Da análise resultaram duas CR, nomeadamente: CR1: “Pénis/peniz, 

vagina/bagina/faxiga” em que “pénis/peniz” é um órgão sexual masculino, e 

“vagina/bagina/faxiga” é o órgão sexual feminino e CR2: “Pila/pilinha e pipi”. 

Nesta CR “pila/pilinha é o órgão sexual masculino e” pipi” o órgão sexual 

feminino.

Em relação ao critério definido para analisar as representações não 

existem diferenças entre as respostas de cada categoria. 

Os resultados da análise (tabelas 5.5.1 e 5.5.3, Anexo XIII) mostram 

que a maioria dos alunos (17) identificaram um órgão masculino. No entanto, 

não houve nenhum aluno que identificasse com o nome correcto o órgão 

feminino. Dezasseis alunos chamam vagina/bagina e três referem nomes 

populares usados no seu meio (tabelas: 55.1, 5.5.2 e 5.5.3, Anexo XIII). 

55..33..33-- CCaatteeggoorriiaass ddee RReessppoossttaa ddoo ccoonntteeúúddoo IIddeennttiiffiiccaaççããoo SSeexxuuaall,, aappóóss oo

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

Os resultados da análise revelam 2CR relativas à categoria de conteúdo 

Identificação Sexual.  

 CR1- Pénis, escroto e vulva

Incluíram-se nesta CR (Anexo XIV, tabela 5.6.1) as concepções dos 

alunos que contemplam os órgãos sexuais masculinos (pénis e escroto) e o 
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feminino (vulva), embora a maioria dos alunos tenha representado componentes 

da “vulva”. 

Seguidamente, apresentam-se alguns exemplos : 

21F

15M
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20M
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19F

4F

1F
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8M

18F
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5F

CR2- Pénis, escroto e vagina 

Incluíram-se nesta categoria de resposta os alunos que não 

identificaram correctamente o órgão sexual da mulher e ainda os que 

indicaram apenas o “pénis” no homem. 

 Apresenta-se em seguida um exemplo de cada situação: 
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14F

6M
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55..33..44-- RReefflleexxããoo ssoobbrree ooss rreessuullttaaddooss ddaa ccaatteeggoorriiaa ddee ccoonntteeúúddoo

IIddeennttiiffiiccaaççããoo SSeexxuuaall,, aappóóss oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee

CCaammppoo

Após o desenvolvimento do T.C. existem concepções de alunos que 

evidenciaram ideias de acordo com a resposta adequada para a pergunta 

envolvida na categoria de conteúdo Identificação Sexual (Capítulo IV, tabela 

4.2, secção 4.5), mas também há alunos, embora poucos, cujas respostas não 

evidenciam terem atingido esse nível. 

Existem representações de alunos que demonstram concepções muito 

próximas das metas previstas após a implementação do T.C. (Capítulo IV, 

Tabela 4.3, secção 4.6).

 Da análise das resposta dos alunos resultaram duas CR. A CR1: “Pénis, 

escroto e vulva” (Anexo XIV, tabela 5.6.1) foi composta por 16 respostas de 

alunos que aludem aos órgãos masculinos e feminino. Já a CR2: “Pénis, escroto 

e vagina” foi formada por cinco respostas (Anexo XIV, tabela 5.6.2).

Existem diferenças em relação ao conteúdo das respostas que compõem 

a CR1 (tabela 5.6.1, Anexo XIV) estas situam-se nas 12 respostas dos alunos 

que para além de identificarem a “vulva” também identificaram alguns dos seus 

componentes, tendo cinco deles referido todos os componentes da vulva e os 

restantes (7) apenas referiram alguns (Anexo XIV, tabela 5.6.3). 

Em relação à CR2 também existem diferenças. Há 2 alunos que aludem o 

pénis e o escroto e 3 alunos referem apenas o pénis. Os 5 alunos que 

contribuíram para a formação desta categoria ainda chamam “vagina” ao órgão 

feminino (tabela 5.6.3, Anexo XIV).  
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Perante os resultados apresentados (Anexo IV, tabela 5.6.3) conclui-se 

que os alunos construíram conhecimento. A maioria dos alunos (16) legendaram 

o pénis, o escroto e a vulva; por conseguinte, atingiram a meta prevista após o 

T.C. (Capítulo IV, tabela 4.3, secção 4.6).  

Há ainda a registar o facto de 3 alunos legendaram só o pénis e 5 

designaram por “vagina” o órgão feminino (tabela 5.6.3, Anexo XIV) o que 

revela que nem todos desconstruíram as suas concepções iniciais para no lugar 

destas construírem o conceito adequado. Recorde-se que “vagina” foi o nome 

dado ao órgão sexual feminino por todos os alunos nos dados obtidos antes do 

T.C. (tabela 5.5.3, Anexo XIII). 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO VVII

CAPÍTULO VI - CONCLUSÕES, REFLEXÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste Capítulo referem-se as limitações do estudo e apresentam-se as 

conclusões do mesmo. Continua-se com uma parte da avaliação dos alunos ao 

longo do percurso, a avaliação dos pais/encarregados de educação sobre a 

participação dos seus filhos/educandos no Projecto de Educação em 

Sexualidade. Referem-se algumas das dificuldades sentidas, neste âmbito, por 

um grupo de professores e faz-se uma análise reflexiva sobre o decorrer do 

trabalho. Termina-se com algumas recomendações no âmbito da formação de 

professores.

66..11-- LLIIMMIITTAAÇÇÕÕEESS DDOO EESSTTUUDDOO

 As limitações deste estudo foram fundamentalmente duas: uma de 

natureza institucional e outra de natureza investigativa. 

Em relação à primeira, dado que não era possível à professora 

investigadora implementar o Programa de Educação em Sexualidade com os 

seus alunos, foi preciso encontrar duas professoras do 1.º CEB que 

perfilhassem os princípios pedagógicos da professora investigadora, que 

tivessem alunos do 3.º ano do 1º CEB e quisessem colaborar no trabalho; 

sabendo à partida que apesar da professora investigadora participar nas 
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actividades do projecto com os alunos, a quantidade de trabalho ser-lhes-ia 

acrescida, e consequentemente o seu tempo ficaria mais ocupado. 

Encontradas as professoras colaboradoras era preciso obter, do 

Presidente do Executivo e do Conselho de Coordenação Pedagógica do 

respectivo Agrupamento de Escolas, autorização para desenvolver a 

investigação. Obtida a autorização foi necessário comunicar aos 

pais/encarregados de educação que os seus filhos/educandos iriam estar 

envolvidos num projecto de Educação em Sexualidade e que com eles, na sala 

de aula, também iria estar a professora investigadora a trabalhar em parceria 

com a professora titular de turma. Para o efeito, foi realizada uma reunião em 

cada uma das salas (A e B), conforme foi referido no Capítulo III (subsecção 

3.4.2), com a presença das professoras (investigadora e colaboradora)  

Todos os problemas foram ultrapassados facilmente por várias razões: 

i) pela abertura à inovação dos órgãos responsáveis do Agrupamento; ii) pela 

credibilidade e aceitabilidade existente entre os pais/encarregados de 

educação por estudos ligados à Universidade de Aveiro; iii) por estes 

pugnarem por um ensino de qualidade para os seus filos/educandos; iv) porque 

estavam preocupados com a educação em sexualidade dos seus 

filhos/educandos.

 Ficam alguns testemunhos expressos oralmente nas reuniões de 

apresentação do programa de Educação em Sexualidade em Janeiro de 2004:

Tudo o que for inovação e vier da Universidade de Aveiro é bem vindo. 

(P14)

  Os nossos filhos vão gostar muito, faz-lhes muito bem. (P18)
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Eles precisam de saber a verdade e nós nem sempre lhes sabemos explicar.

(P16)

Professoras, falem com os nossos filhos sobre os assuntos que estamos a 

ouvir na televisão todos os dias. (P4) 

A limitação de natureza investigativa tem a ver com o facto de se 

tratar de uma investigação em que a professora investigadora trabalhou em 

parceria com as professoras colaboradoras em ambas as salas. Se, por um 

lado, o envolvimento da professora investigadora no trabalho directo com os 

alunos a tornou mais conhecedora da realidade e, por isso, mais capaz de 

reflectir com as professoras colaboradoras acerca da decorrência das 

actividades e ajudar na orientação das mesmas de modo a poder desenvolver 

situações oportunas que contribuíssem para a construção de novos 

conhecimentos; por outro lado, ficou com muito pouco tempo disponível para 

operacionalizar a redacção do trabalho daí decorrente.  

Uma outra limitação de natureza investigativa tem a ver com a anterior 

que é a limitação do tempo para apresentação dos trabalhos de Mestrado. 

Após um ano de envolvimento na preparação e implementação do Trabalho de 

Campo, mesmo com pedido de adiamento autorizado, a escassez de tempo levou 

a que a investigadora tivesse de optar por fazer apenas a análise dos 

resultados obtidos dos alunos da turma A, enquanto que o questionário foi 

administrado nas duas turmas em que foi desenvolvido o Trabalho de Campo (A 

e B). Também, o último questionário teve de ser administrado aos alunos uma 

semana após a sua comunicação aos pais/encarregados de educação, situação 

já referida no Capítulo IV, subsecção 4.3.2. Acredita-se que esta situação 

tenha contribuído para valorizar o conhecimento construído pelos alunos e 
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consequentemente alterar os resultados do presente estudo, na medida em 

que tudo tinha acabado de decorrer e o conhecimento estava presente.  

Com outro procedimento, ou seja com a administração do questionário 

após dois meses do término do trabalho, com o período das férias do verão, a 

segunda administração ficaria para o início do novo ano lectivo, finais de 

Setembro, o que não daria possibilidade de a professora investigadora tratar 

os dados e escrever o texto da dissertação de modo a cumprir o prazo de 

entrega instituído pela Universidade de Aveiro. 

 Constitui ainda limitação de estudo o facto da análise de conteúdo das 

respostas dos alunos ao questionário ter sido feita pela professora 

investigadora que esteve envolvida em todo o processo. Não existindo um 

método de análise interpretativa de conteúdo das respostas (Martins: 1989), a 

análise das respostas foi desenvolvido de acordo com o modelo de estudo de 

Teixeira (2000), apesar de o Trabalho de Campo ter decorrido em contextos e 

com alunos diferentes e ter tido outra orientação. 

A este respeito, (Sá e Varela, 2004: 29) dizem: 

Ora, a “realidade” investigada, no paradigma interpretativo, assume 

diferentes formas em diferentes mentes e é dependente das circunstâncias 

específicas do contexto, da história dos participantes e do sistema de 

valores que está subjacente ao processo de interpretação. 

A história de cada processo de investigação é única por diferentes 

razões, como diferente é a “história” de cada sujeito participante. Também há 

sempre um modo pessoal de fazer a interpretação de um texto, neste caso, 

das respostas dos alunos. O mesmo aconteceu em relação à interpretação dos 

desenhos dos alunos, estes apenas foram interpretados sob o ponto de vista 
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dos conteúdos relacionados com o tema “Reprodução Humana” e não foram 

analisados numa perspectiva  psicológica, pois, não era esse o objectivo do 

presente estudo.  

66..22-- CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS DDOO EESSTTUUDDOO

Conforme se referiu no Capítulo I, este estudo, contempla a concepção 

e o desenvolvimento de um programa de Educação em Sexualidade com alunos 

do 3º ano do 1º CEB, com base nas dificuldades sentidas pelas professoras, nas 

concepções dos alunos acerca da “Reprodução Humana”, previamente, 

identificadas e nos conceitos construídos pela sua participação no programa de 

T.C.. Constitui, por isso, um conjunto de actividades assentes na perspectiva 

de mudança em relação ao estatuto que a Educação em Sexualidade tem vindo 

a ter no 1.º CEB. 

Todo o Projecto decorreu num sistema de formação cooperada em que o 

processo de transferência isomórfica aconteceu ao longo de todo o projecto, o 

que permitiu construir o percurso para responder à questão de partida do 

presente estudo (Capítulo III, secção 3.1).  

66..22..11-- AAoo nníívveell ddaass ccoonncceeppççõõeess pprreevviiaammeennttee iiddeennttiiffiiccaaddaass

Os resultados do estudo apresentado no Capítulo V mostram que antes 

da abordagem sobre Reprodução Humana no Programa do Trabalho de Campo, 

os alunos já tinham construído ideias sobre os conteúdos em estudo, 

nomeadamente: “Fecundação”, “Gestação” e “Identificação Sexual”. 
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Quanto à Fecundação: 

Um aluno referiu na sua resposta a intervenção do homem e da mulher e 

a junção do espermatozóide com o óvulo. Quanto aos restantes, há: 

os que fazem referência a duas células às quais chamam 

“bichinho” e “ovinhos” ;  

os que apresentam apenas a mãe a intervir no processo de 

fecundação;

 os que aludem apenas ao sexo para que haja um novo ser: ”O bebé 

faz-se com o pénis e com a vagina”, “O bebé faz-se com o sexo” .

Em relação à formação de gémeos apenas três alunos responderam e 

referiram a entrada de dois “bichinhos” no óvulo, o que está incorrecto.

Em relação à Gestação: 

 A maioria dos respondentes (15) associaram o cordão umbilical à 

alimentação intra-uterina. Nos desenhos, alguns alunos representam o cordão 

umbilical com ligação à mãe (Capítulo V, subsecção 5.2.3) mas, apenas um, fez a 

sua representação estabelecendo relação entre o bebé, o cordão umbilical e a 

placenta. Também em relação à pergunta “ porque é que os bebés nascem com 

um cordão” a maioria refere que é por aí que se alimentam. 

Os alunos que não referem o cordão umbilical manifestam, a seu modo, a 

dependência do bebé em relação à mãe. Houve quem respondesse: “O bebé 

alimenta-se com o sangue da mãe. (15M) 

Quanto ao nascimento, todos sabiam que o bebé sai de dentro da mãe, 

tendo a maioria (16 alunos) referido que o bebé nasce pela barriga, havendo 

entre estes 6 alunos que também apresentam a alternativa da vagina. Quatro 
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alunos fazem supor o parto “natural”. Um diz: “ por uns ossos que se abrem quando 

os bebés nascem”. (13M) 

Quanto à Identificação Sexual: 

No que se refere à identificação sexual verifica-se que 16 alunos 

identificaram correctamente um dos órgãos sexuais externos do sexo 

masculino – o “pénis”; no entanto, nenhum aluno identificou o órgão feminino 

com o nome correcto. Catorze alunos chamaram “vagina/bagina” e três 

designaram por “pipi”.

Identificadas previamente as concepções dos alunos sobre Fecundação, 

Gestação e Identificação Sexual avançou-se no sentido da sua desconstrução, 

através da descoberta de conceitos relacionados com o saber científico, 

podendo, assim, construir o conhecimento cientificamente adequado relativo 

ao assunto em estudo.

Como afirmam Martins e Veiga:  

No ensino das ciências é, por isso, fundamental ter em conta as ideias e as 

explicações sobre os fenómenos naturais que os alunos trazem para a 

escola e que, muitas vezes, não são capazes de explicitar. Estas concepções, 

vulgarmente designadas por concepções alternativas (CA`s), poderão ser 

mais ou menos divergentes dos conceitos cientificamente aceites (1999:12). 
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66..22..22-- AAoo nníívveell ddee ccoonnssttrruuççããoo ddee ccoonncceeiittooss ppeellooss aalluunnooss aaoo lloonnggoo ddoo

TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

Após o desenvolvimento do Trabalho de Campo foi possível verificar, 

pela administração do segundo questionário aos alunos (Capítulo III, subsecção 

3.8.2.2) o efeito da construção do conhecimento através do processo de ensino 

e de aprendizagem realizado com os alunos. Verifica-se um recurso à 

terminologia científica e um nível de explicitação de novas ideias em 

detrimento do uso da linguagem do senso comum e da “não resposta”. Há um 

bom número de respostas que se aproximam das cientificamente adequadas e 

as restantes estão de acordo com as metas previstas para o final do Trabalho 

de Campo.

Relativamente à Fecundação existem cinco concepções. Duas em relação 

à fecundação de um bebé e três em relação à formação de gémeos. Em todas 

as respostas relacionadas com a fecundação de um bebé existem conceitos 

biológicos cientificamente adequados. 

Quanto à formação de gémeos, há concepções no sentido de definirem 

como se formam gémeos verdadeiros e gémeos diferentes/falsos. Apenas 

quatro alunos não identificaram correctamente a sua formação.

Relativamente à Gestação, existem três concepções, duas evidenciam as 

funções do cordão umbilical enquanto o bebé está no ventre da mãe e a 

terceira refere o tipo de parto.

Nas respostas relacionadas com as funções do cordão umbilical todos os 

alunos referem que é através dele que o bebé se alimenta e está ligação à mãe 
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através da placenta. Esta situação é evidente nas suas representações por 

desenho Capítulo V, subsecção 5.2.3. 

Também são evidentes as seguintes concepções: 

 O cordão umbilical é o órgão que está ligado à placenta e por 

ele se alimentam enquanto estão no ventre da mãe.  

Os bebés nascem com um cordão porque precisam dele para 

receberem as substâncias nutritivas e o oxigénio, e para 

excretarem.

A sobrevivência do bebé passa pela existência do cordão 

umbilical. Um aluno refere: “sem ele morriam”.

Quanto às evidências nas representações dos anexos 

embrionários, 17 alunos evidenciam: cordão umbilical, placenta, 

e saco de líquido amniótico/saco/bolsa de águas. A estas 

evidências três alunos acrescentam o útero. 

Quanto ao tipo de parto: 

Vinte alunos evidenciam dois tipos de parto: o parto “natural” e o 

parto por “cesariana”. Um aluno refere apenas o parto “natural 

Quanto à Identificação Sexual 

 Da análise das representações resultaram apenas duas concepções: 

“pénis, escroto e vulva” e ”pénis, escroto e vagina”. Do seu conjunto evidencia-

se o seguinte: 
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Dezoito alunos evidenciaram o “pénis” e o “escroto” como 

órgãos sexuais externos masculinos e, apenas, quinze 

evidenciaram a vulva como órgão sexual feminino externo. 

Como se pode verificar no Capítulo V, subsecção 5.3.3 

houve alunos que representaram componentes da vulva, 

tendo alguns feita a legenda completa dos referidos 

componentes

Cinco alunos ainda mantêm as suas concepções iniciais e 

evidenciam a “vagina” no lugar de “vulva”.

 Saliente-se que, em virtude das limitações do estudo referidas em 6.1, 

(a aplicação do segundo questionário uma semana após a apresentação da 

comunicação aos pais/encarregados de educação) estes resultados poderão 

estar valorizados mas, apesar disso, ainda existem três respostas em que 

apenas está identificado correctamente o “pénis” (Anexo XIV, tabela 5.6.2). 

Os mesmos alunos ( 6M, 7M, 10M) na administração do primeiro questionário 

não identificaram correctamente qualquer órgão (Anexo XIV, tabela 5.5.3).  

Os dados apresentados evidenciam os conteúdos científicos que todos 

os alunos integraram e interiorizaram conceitos e revelam que se apropriaram 

do discurso/vocábulos adequados ao conteúdo estudado. 

 Estes resultados também são o significado do trabalho desenvolvido 

pelas professoras e pelos pais/encarregados de educação e também significam 

que é possível melhorar/evoluir as práticas pedagógicas dos professores 

através de formação continuada, feita em cooperação, abordando problemas 

comuns, reflectindo sobre os sucessos e as dificuldades dos alunos, desde que 

se esteja imbuído de uma perspectiva inovadora.
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Nesse sentido, Sá, 1996 (citado por Sá e Varela, 2004:40) diz: 

O estado de fluxo colectivo numa turma não é algo que possa 

ocorrer de forma espontânea. O professor/educador é o catalisador 

indispensável para o contínuo fluxo do pensamento e acção na sala de aula 

aconteça; requer-se uma clara  intencionalidade pedagógica do adulto e o 

domínio de competências, designadamente a competência do 

questionamento permanente que, em cada situação e momento, fornece o 

estímulo intelectual e a adequação do grau de dificuldade, indispensáveis 

para que as crianças vão evoluindo para patamares cada vez mais 

elevados.

66..33-- OOUUTTRROOSS IINNTTEERRVVEENNIIEENNTTEESS NNAA AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO

 É certo que a interpretação das respostas dos alunos para análise de 

conteúdo foi feita apenas pela professora investigadora, conforme referido na 

secção 6.1, por isso, a análise científica corresponde apenas a uma 

interpretação, quando poderiam existir outras.

Também é certo que o Projecto contou com outros parceiros para além 

dos sujeitos que foram considerados pela análise de conteúdo, razão pela qual 

este estudo conta também com a avaliação feita pelos alunos e pelos 

pais/encarregados de Educação.  

Apresenta-se também as dificuldades sentidas por um grupo de 

professores que foram auscultados nesse sentido. 
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66..33..11-- AAvvaalliiaaççããoo ddooss AAlluunnooss

66..33..11..11-- AAvvaalliiaaççããoo IInnddiivviidduuaall AApprreesseennttaaddaa eemm CCoolleeccttiivvoo àà TTuurrmmaa

 A avaliação quando integrada no processo de aprendizagem deverá ser 

um momento de comunicação para facilitar a construção do conhecimento, na 

medida em que desenvolve mecanismos de interacção entre os alunos, facilita 

ao professor uma visão do processo de construção do conhecimento e permite 

introduzir mecanismos de reforço na continuidade do trabalho.  

Segundo, Jorba e Sanmarti (2003): 

(...) Pensar na avaliação como eixo central do dispositivo pedagógico de 

um currículo é um ponto de vista nada habitual, mas é como encetar um 

dos elementos curriculares que mais pode favorecer uma mudança na 

prática educativa dos professores e no êxito das aprendizagens (2003: 44).

 Se aprender pressupõe um processo pessoal e activo de construção de 

conhecimento, as práticas de avaliação terão de estar inevitavelmente 

associadas ao processo de ensino aprendizagem.  

Como referem ( Martins e Veiga, 1999:139) 

Num paradigma construtivista não faz sentido avaliar somente os produtos 

ou os conceitos, em detrimento dos processos, das atitudes e dos valores 

que se reconhecem como fundamentais na construção do conhecimento 

científico.

 Ora, neste Projecto os alunos participaram activamente no processo de 

planificação, realização,  avaliação e regulação de todas as actividades ao longo 
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do Trabalho de Campo; dito de outro modo, os alunos participaram na avaliação 

do “processo” e na avaliação do ” produto”.

 Recorde-se que do programa de actividades do Trabalho de Campo 

(Anexo III), consta da primeira parte a construção do Livro de Vida. Foi um 

trabalho individual feito com a colaboração dos pais/encarregados de 

educação e professoras. Esta actividade teve pouco trabalho de parceria com 

colegas. Cada aluno ia seguindo a seu ritmo; por isso, foi necessário planear 

momentos de partilha de sentimentos, já que esta actividade tinha como 

grande objectivo o envolvimento dos pais/encarregados de educação e a 

descoberta da teia dos laços afectivos que tinham envolvido o seu nascimento 

e toda a sua vida até ao momento.  

Com este momento de avaliação, pretendia-se levar os alunos a 

reconstruir na sua memória, o percurso feito desde o início do trabalho 

(haviam decorrido 8 sessões) para que em conjunto partilhassem os momentos 

que consideravam mais importantes e os menos importantes.

 A estratégia utilizada foi a seguinte: foram-lhes dados 10 minutos para 

que em silêncio consultassem o seu Livro e tomassem as suas notas, em 

seguida, cada um mostrou o seu Livro aos colegas e disse o que pensava e 

sentia.

As professoras registaram, no quadro, o que os alunos disseram e em 

seguida cada um fez o seu registo em folha colectiva. 

Os registos são os seguintes: 

“Foi interessante, porque aprendemos coisas sobre nós quando éramos 

bebés. Gostei muito de fazer este livro.”1F 
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“Nós demos um pouquinho de trabalho aos pais para escrever algumas 

coisas para o nosso livro. Eu quero continuar a fazê-lo. Gosto muito deste 

livro.”4F

“ Eu acho que valeu a pena levar as folhas para casa para os pais, os avós 

e os irmãos escreverem coisas para nós, porque nós não sabíamos algumas 

coisas. Eu gostei muito do trabalho do livro de Vida.” 5F 

“Eu acho que trabalhámos muito neste livro de Vida e espero que 

continuemos a trabalhar. Eu gostei de fazer o livro.” 6F 

“Eu gostei muito deste Livro de Vida. Eu acho interessante as páginas: Fui 

Crescendo ... e Os meus jogos preferidos.  Devemos continuar a trabalhar 

no Livro de Vida.” 7M 

“Eu gostei de fazer tudo no livro de Vida. Eu acho que valeu a pena fazê-

lo.” 8M 

“Gostei de trabalhar no livro de Vida. Devemos continuar.” 10M 

“Aprendemos muito com o livro de Vida. Devíamos continuar. Eu gosto 

muito deste livro como ele é. 

Eu gostei de tudo, mas o que achei mais engraçado foi fazer outros 

trabalhos com coisas escritas no livro. Como gostei de tudo não sei dizer o 

que não gostei.” 11F 

“ Este ano lectivo, eu acho que nós já aprendemos muitas coisas com o 

Livro de Vida. Este Livro está a ser interessante. Estou a gostar de fazer o 

Livro de Vida.” 12M 
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“ Eu, de todas as coisa que já aprendi, o que acho mais interessante é da 

folha dos avós. Gostei de ouvir as coisas que eles disseram do meu 

nascimento.” 13M 

 “ Eu gostei muito de fazer este Livro, porque nós estamos a aprender mais 

coisas. Eu gosto muito do meu Livro  de Vida.” 17M 

 “Eu acho que, ao longo deste tempo, temos aprendido muito. Valeu a pena 

andarmos a escrever, a falar sobre o livro e a fazer perguntas à mãe e ao 

pai. Já fizemos 16 páginas. Deve faltar pouco tempo para o livro acabar. 

Gosto muito deste trabalho.” 18F 

“Eu gostei muito do livro de Vida e quero continuar o livro. Eu gostei 

muito e gostei das páginas todas.” 19F 

“Eu acho que aprendemos muita coisa com o Livro. Eu gostei muito de 

trabalhar no Livro de Vida e foi muito engraçado. Acho que devíamos 

trabalhar mais.” 20M 

“ Eu estou a gostar muito de trabalhar no Livro de Vida, porque estamos a 

aprender coisas sobre quando éramos bebés que não sabíamos.” 21F 

Foram estes os sentimentos manifestados pelos alunos nesta fase do 

trabalho. As professoras perceberam que os alunos estavam envolvidos, apesar 

das dificuldades manifestadas em organizar em texto escrito as informações 

que iam recolhendo junto dos pais/encarregados de educação, bem como 

reconstituir as recordações das suas relações (Amigos, Ama, Educadora, 

Professora do 1.º ano) para registarem no seu Livro.
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66..33..11..22-- AAvvaalliiaaççããoo ddoo GGrruuppoo eemm CCoommuunniiccaaççããoo ccoomm aa TTuurrmmaa

 Concluído o Livro de Vida, passou-se à segunda parte do programa onde 

se desenvolveu Trabalho de Investigação/Trabalho de Projecto, como se 

explica no capítulo III, subsecção 3.4.4.3. Este é um trabalho de grupo onde 

se estabelece parcerias e se definem as tarefas de cada elemento. No final de 

cada sessão de trabalho, há o registo da avaliação de desempenho de todos os 

elementos do grupo com a sua comunicação à turma (Anexo VI). 

 Esta avaliação é um momento de diálogo reflexão, partilha e confronto 

para clarificar o que esteve bem e o que esteve mal e definir estratégias e 

comportamentos para a sessão seguinte. No final de cada sessão, toda a turma 

tomava consciência do percurso da construção de conhecimento de cada grupo 

e as professores ficavam mais esclarecidas sobre o trabalho desenvolvido e 

com possibilidade de fazer novas propostas, de modo a fazer avançar o 

trabalho de investigação.

No final da comunicação do trabalho de cada grupo à turma, os alunos 

em questão responderam às perguntas de esclarecimento que lhe foram 

colocadas pelos restantes alunos e pelas professoras.  

Em seguida, todos os elementos da turma fizeram a sua avaliação oral 

sobre o que viram e ouviram apontando pontos positivos e negativos. O próprio 

grupo também fez a auto-avaliação do trabalho apresentado; por último, as 

professoras fizeram a sua avaliação do trabalho valorizando os pontos fortes 

e apontando os pontos a corrigir. Todos os dados relacionados com a avaliação 

foram registados em folha própria pelas professoras que foram anexados ao 

contrato do projecto do grupo. Como exemplo deixa-se o registo da avaliação 

do trabalho de um dos grupos de trabalho, (Anexos VI e VII). 
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O momento de avaliação colectiva constitui um processo de interacção 

social, em que o confronto dos pontos de vistas e a tomada de consciência do 

processo até aí desenvolvido conduz à construção de conceitos/conhecimento 

enriquecedores sobre o problema em questão.  

A este propósito, vale a pena recordar Porlán, 1998 (citado por Sá e 

Varela, 2004:37): 

A construção colectiva  de conhecimento escolar realiza-se através de 

processos (...) de inovação e selecção crítica. Quando se gera interesse e a 

estrutura do poder está relativamente partilhada, as possibilidades de 

criação conceptual e de crítica reflexiva dos alunos face a determinados 

problemas aumentam extraordinariamente. A negociação explícita de 

problemas interessantes, significativos e relevantes (quer dizer, que ao 

mesmo tempo se relacionem com os interesses dos alunos e contenham 

potencial para a aprendizagem), a expressão da diversidade de ideias e 

crenças prévias dos alunos (...) e a selecção crítica de algumas delas para 

as contrastar com outras fontes de informação e submetê-las a um processo 

de ecologia conceptual tal como descreve Toulmin (1972) põe em marcha 

um processo colectivo de investigação reflexiva, natural e cooperativa na 

escola...

66..33..11..33-- AAuuttoo--AAvvaalliiaaççããoo

 Aos alunos também foi dada a possibilidade de se auto-avaliarem em 

relação aos conhecimentos construídos ao longo do projecto de <educação em 

<sexualidade. Após a conclusão dos trabalhos foi-lhes entregue uma grelha 

com um conjunto de itens (Anexo IV) para que cada um se posicionasse em 



214

relação ao que considerava ter aprendido. Nestas grelhas fica registado 

apenas a opinião do aluno, o professor não faz qualquer referência. É o que ele 

pensa em relação ao que aprendeu. 

 Este tipo de auto-avaliação quando é feita várias vezes ao longo do ano 

ajuda os alunos a situarem-se perante o programa que têm de saber no final do 

ano e ajuda-os a organizar o seu estudo em função das suas dificuldades. 

Santana (1998) refere-se à auto-avaliação deste modo: 

As grelhas de autoavaliação, que focalizam pequenas unidades didácticas e 

onde os conteúdos são desdobrados, eram também preenchidas 

periodicamente segundo um código de cores. Facilitavam aos alunos a 

apropriação gradual do que lhes era exigido em termos curriculares e 

permitiam uma progressiva tomada de consciência dos aspectos em que 

sentiam maiores dificuldades, mobilizando-os naturalmente, para o 

trabalho sobre esses itens (1998:14). 

66..33..22-- AAvvaalliiaaççããoo ddooss PPaaiiss//EEnnccaarrrreeggaaddooss ddee EEdduuccaaççããoo

 Os pais/encarregados de educação foram parceiros da escola no 

Projecto de Educação em Sexualidade. A eles foi pedida colaboração para a 

elaboração do Livro de Vida, a eles foi pedido o acompanhamento dos 

filhos/educandos ao longo do processo, bem como o diálogo com as professoras 

para qualquer tipo de esclarecimento. Também para eles foi o convite para 

estarem presentes na comunicação que os seus filhos/educandos tinham para 

lhe oferecer. 
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 De acordo com “Educação Sexual em Meio Escolar: Linhas 

Orientadoras”  (2000) 

A família, no entanto, é a instância social com papel mais determinante no 

desenvolvimento e na educação da sexualidade da criança, quer pela 

importância dos vínculo afectivos entre filhos e pais, quer pela influência 

destes como modelos de observação quotidiana, nomeadamente enquanto 

casal (2000:65). 

Como parceiros intervenientes no processo de ensino e aprendizagem ao 

longo do Trabalho de Campo, também lhes foi pedida a sua avaliação do 

trabalho realizado, através de questionário (Anexo III).

Seguidamente dá-se conta de algumas das suas respostas a algumas das 

perguntas.

Em relação à pergunta  se “o filho/a/educando/a tinha beneficiado com 

a participação no Programa de educação em sexualidade, registam-se algumas 

das suas respostas: 

“Sim. Porque conseguiram aprender coisas que  nós pais não lhe 

conseguíamos explicar muito bem.” P4  

“Sim. Considero que a participação do meu filho neste programa foi muito 

importante, porque, para além de conseguirem que as crianças 

aprendessem um tema difícil, o modo como foi sendo feita essa 

aprendizagem ao longo dos meses foi excelente, porque as crianças 

aprenderam a recolher informações, pesquisar, sintetizar, reunir 

informação. Pelo que este método de trabalho lhes vai ficar na memória 

para trabalhos futuros. O meu obrigado às professoras que conseguiram os 

objectivos.” P8
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“Sim.  A minha educanda beneficiou não só pela motivação no projecto, 

mas também pelos conhecimentos adquiridos. Foi inclusive favorável no 

desenvolvimento de alguma aptidão escrita informática ao redigir o texto 

no computador e, ainda, no desenvolvimento de capacidades de expressão 

oral na apresentação do trabalho.” P10  

“Sim. Beneficiou no conhecimento de si próprio, de algumas noções sobre 

a reprodução humana e na relação com os colegas.” P12

“Sim. É sempre importante a abordagem destes temas de forma correcta, 

do ponto de vista científico.” P14

“Sim. Descobriu coisas novas importantes relativas ao funcionamento do 

sistema reprodutor e desenvolveu capacidades de análise, síntese e 

redacção.” P18 

 Quanto à pergunta  se “ as questões da sexualidade devem ou não ser 

abordadas na escola do 1ºCEB, apenas um pai/mãe/encarregado de educação 

respondeu “ não”, mas não justificou. Todos os outros disseram “sim”.  

Seguem-se algumas das respostas dos respondentes que acham que a 

escola deve abordar as questões da sexualidade: 

“Sim. Eu penso que sim, porque hoje em dia as crianças são muito curiosas 

e inteligentes e  isto facilita a abordagem do tema entre pais e filhos. P2 

“Sim.  Porque eles devem adquirir conhecimentos progressivamente.” P3 

“ Sim. Inicialmente achei que era muito cedo, mas foi verificando 

diariamente ( pelas perguntas que o meu filho me fazia) que o tema estava a 

ser bem orientado. As crianças nesta idade concreta (8,9,10 anos) 
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começam a fazer as primeiras perguntas e que sendo informadas pelos pais 

e professores (que são educadores fora de casa) deixarão certamente de ver 

estes assuntos como tabus, facilitando também o trabalho dos pais e a 

comunicação entre eles, tão precisa hoje em dia.” P8

“Sim. Perante a realidade actual, acho importante que sejam ultrapassados 

antigos tabus e que as crianças estejam informadas desde cedo das 

consequências que podem advir e precauções obrigatórias.” P10

“Sim. Desde que essa abordagem seja mediada por formadores capazes e 

com sensibilidade para o tema, atendendo às idades dos alunos do 1.º 

ciclo.” P12

“Sim. A Educação em Sexualidade deve ser abordada desde o início da 

vida de todas as pessoas, obviamente de acordo com o desenvolvimento 

cognitivo e emocional de cada um.” P14

“Sim. A sexualidade é para algumas famílias um tema delicado de 

abordar, é bom que as escolas se encarreguem de formar os alunos. P16

“Sim. Vão encarando com naturalidade a sexualidade e podem começar a 

tratá-la com responsabilidade.” P18 

“Sim. Porque desta forma vai existindo uma sociedade mais civilizada, o 

que é bom.” P19 

 Quanto “às reacções do filho/a/educando/a ao longo do programa”. 

Apresentam-se, em seguida, algumas opiniões: 
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 “No que concerne a aspectos positivos, a minha filha demonstrou interesse 

nas actividades realizadas comentando em casa o que aprendia de novo. 

Revelou também alguma curiosidade em saber mais  ao colocar, em casa 

algumas questões sobre aspectos que não ficaram bem elucidados das 

apresentações a que assistiu. Penso que esta aprendizagem vai ajudá-la a 

conhecer melhor o seu próprio corpo e a ter conhecimentos gerais sobre o 

tema abordado.” P10

“A maneira como ela queria saber tudo sobre o seu nascimento, como ela 

se empenhava em aprender e em apresentar tudo o que trazia para nós 

preenchermos o mais rápido possível à professora.” P11  

“O entusiasmo dele, a vontade de fazer bem e o interesse de trabalhar em 

grupo, além da grande sede de conhecimento sobre o corpo.” P12

O envolvimento dos pais/encarregados de Educação neste Projecto foi 

no sentido do que as “Linhas Orientadoras para Educação Sexual em Meio 

Escolar emanadas pelo Ministério da Educação e Outros” definem para o 

trabalho com os alunos: 

Daí que o diálogo entre família e escola, fundamental em todo o processo 

educativo, adquira uma importância muito especial no âmbito mais 

específico da educação sexual, quer pela ajuda que a escola pode dar aos 

pais na realização dos seus papéis, quer pela necessidade de uma 

cooperação saudável e coerente entre as famílias e a escola para que o 

desenvolvimento da sexualidade das crianças possa ser integrado de forma 

harmoniosa, preparando-as para uma vivência positiva das transformações 

da puberdade (Ministério da Educação e outros, 2000:65). 
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66..44-- OO PPEENNSSAARR EE OO SSEENNTTIIRR DDEE UUMM GGRRUUPPOO DDEE PPRROOFFEESSSSOORREESS DDOO 11ºº CCEEBB FFAACCEE ÀÀ

EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO EEMM SSEEXXUUAALLIIDDAADDEE

   Este estudo, como foi referido no Capítulo I,  decorreu das dificuldades  

sentidas, pela professora investigadora e também pelas professoras 

colaboradoras, em lidar com as questões relacionadas com a Educação em 

Sexualidade, na sala de aula. Ora, com o objectivo de procurar saber se outros 

professores também sentiam dificuldades neste âmbito, foi auscultado um 

grupo de professores, (Capítulo III, subsecção 3.8.1). Através do questionário 

(Anexo I) foi-lhes perguntada a sua opinião sobre a abordagem da Educação 

em Sexualidade no 1.º CEB.

Seguidamente, apresentam-se alguns exemplos de resposta: 

Deve ser abordado no 1.º CEB pois os alunos interessam-se mais cedo pela 

questão, sendo preferível uma abordagem científica e clara na escola. 

(...) A grande dificuldade nesta abordagem é a falta de formação dos 

professores e de material didáctico (para alunos e professores)  disponível 

 e o que há não é divulgado. 

O programa do 1º CEB é pouco “esclarecedor” o tema parece integrado 

no Estudo do Meio, mas não está suficientemente explicito. 

Apesar de serem valores a transmitir principalmente  pela família, a escola 

 sente-se na obrigação de esclarecer os alunos, pois além de ser ainda um 

tabu para alguns pais, infelizmente o diálogo escasseia cada vez mais na 

família. Portanto,” cabe” à escola fazê-lo. 

A abordagem, em minha opinião, deve ser muito simples e superficial e 



220

 com alguns aspectos concretos, apontando alguns aspectos de carácter 

 maléfico e perigos que podem contrair com experiências sexuais, sempre 

 que feitas sem as devidas precauções e conhecimentos e em idades 

inconvenientes. 

Na minha opinião, a abordagem da Educação em Sexualidade só deve se feita 

 de uma forma muito simples que responda às perguntas espontâneas das 

crianças e não vá muito para além disso. Normalmente, as crianças nesta 

idade não necessitam de muitos conhecimentos científicos, ainda se 

satisfazem com informações muito simples. 

Na sequência da opinião dos professores, vale a pena citar Teixeira, 

(2000)

A escola, os professores e as instituições de formação têm esquecido que o 

tema da Reprodução e da Sexualidade adquiriu uma nova visibilidade 

social e política, sinalizável na imprensa diária, nas reportagens e 

programas veiculados pela rádio e televisão, na publicação  de livros e 

materiais didácticos, em conferências e congressos, em novas redes de 

informação e comunicação como a Internet (2000:277). 

 Nos últimos anos, por diversas razões, assuntos relacionados com 

sexualidade têm sido, em Portugal, tema de notícia muito frequente nos meios 

de comunicação social. Esta “nova visibilidade” que a sexualidade tem vindo a 

ter na sociedade portuguesa deverá levar a escola a repensar o espaço que 

dedica à educação em sexualidade dos alunos.  

É certo que não será assunto fácil para a maioria dos professores, como 

não foi para a professora investigadora como já foi referido no capítulo I 

(secção 1.3), quando foi confrontada com problemas concretos dos alunos. 
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Neste sentido existem estudos de investigadores portugueses realizados no 

âmbito de Educação em Sexualidade nomeadamente: Teixeira, 2000 e Sampaio, 

2002, que corroboram a existência de dificuldades por parte dos professores 

para lidar com estas questões.

A sexualidade tem sido objecto crescente de investigação no nosso país 

mas existe carência de estudos no que respeita à fase etária do 1.º CEB (6-11 

anos). Ao realizar a revisão bibliográfica para o presente estudo, a professora 

investigadora encontrou um único estudo realizado no nosso país no âmbito de 

Educação em Sexualidade no 1.º CEB: a investigação de Teixeira (2000). Este 

estudo serviu de guião à investigadora para desenvolver o presente trabalho 

nomeadamente: a) na construção de instrumentos de recolha de dados 

(questionário aos alunos e professores), b) na realização do processo de análise 

dos dados, como aliás foi sendo citado ao longa da dissertação. 

66..55-- AANNÁÁLLIISSEE RREEFFLLEEXXIIVVAA

 Ao trabalho desenvolvido para este estudo subjazem duas “forças” 

coordenadoras: a formação cooperada das professoras e o trabalho com os 

alunos em sala de aula. A primeira decorreu durante dois terços do tempo em 

simultâneo com a segunda; por isso, e pelas suas características isomórficas 

uma não pode ser dissociada da outra. 

Neste projecto foi possível promover o desenvolvimento de 

competências dos sujeitos participantes (professoras e alunos), através do 

processo isomórfico prática-reflexão-prática. 

A reflexão permanente e sistemática, sobre as práticas constituiu o 

“espelho” através do qual, continuamente se analisava o trabalho desenvolvido 
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com os alunos. Ao longo do percurso e muitas vezes, foi necessário aprofundar 

a teorização para construir e reconstruir a prática.  

 Os Princípios Pedagógicos do Movimento da Escola Moderna que estão 

na base da realização de todo o Projecto permitiram estabelecer relações de 

trabalho em parceria/cooperativo que, segundo Vygotsky (1978) desenvolvem o 

limite superior de aprendizagem de um indivíduo, enquanto que as situações de 

aprendizagem individualizadas só permitem alcançar o limite mínimo. 

Ora, de acordo com esta teoria os alunos foram fortemente estimulados 

quer pelos adultos (professoras e pais/encarregados de educação) quer pelos 

seus pares, daí que todos tenham construído conhecimento. Recorde-se que 

fazia parte da turma um aluno ao abrigo do Decreto-Lei 319/91 de 23 de 

Agosto (Capítulo III, subsecção, 3.2.2); este aluno trabalhou intensamente no 

seu grupo desde o início do Projecto e, com o apoio dos colegas e das 

professoras, construiu um nível de conhecimentos e desenvolveu um conjunto 

de competências que, provavelmente, teria sido difícil de conseguir com uma 

modalidade de trabalho onde no lugar de parceria e interacção existisse 

apenas trabalho individual e competição. 

Porém, a dimensão curricular das actividades do Trabalho de Campo não 

se confinaram à elaboração do Livro de Vida e ao estudo da “Reprodução 

Humana” - Estudo do Meio -, mas com estas duas actividades todas as áreas 

curriculares e não curriculares do Programa Nacional do 1.º CEB foram 

trabalhadas numa dimensão transdisciplinar ( Capítulo III, secção 3.5, tabela 

3.6). As áreas curriculares Língua Portuguesa e Expressão Plástica foram 

presença constante, todas as outras também estiveram em momentos 

específicos. 
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Assim, os dados relacionados com o seu nascimento, (peso e medida) 

obtidos na elaboração do Livro de Vida, foram contextualizados na Matemática 

e utilizados como instrumentos ao serviço da compreensão das medidas de 

comprimento e capacidade ou massa. Todos os dados obtidos foram explorados 

para desenvolver competências básicas como foi referido no Capítulo III 

(secção 3.5). Quanto à “Reprodução Humana” deixe-se que os resultados 

obtidos através da análise interpretativa (Capítulo V) falem por si. 

Praticou-se um ensino e aprendizagem dentro do paradigma social 

construtivista em que as oportunidades criadas para a interacção, cooperação 

permitiram desenvolver competências transversais. 

 Mas o Projecto não contribuiu apenas para desenvolver competências 

cognitivas, nele encontra-se uma forte componente de Formação Cívica. Todas 

as actividades do Programa contribuíram, em certa medida, para: i) construir o 

“Eu em relação”, ii) melhorar o conhecimento do corpo; iii) valorizar os afectos, 

iv) compreender a origem de todos nós; v) entender os papéis sociais de ambos 

os sexos.

Conclui-se, portanto, que o Programa de Educação em Sexualidade, 

concebido na Fase II, surtiu efeito e estava adequado aos alunos em causa.

Quanto às professoras, o redobrado trabalho que a participação neste 

projecto lhes trouxe  não causou, em momento algum, desalento ou desânimo; 

bem pelo contrário, foi constante a sua participação na construção e 

reconstrução do processo através da reflexão permanente e da análise crítica 

a todas as estratégias e conceitos introduzidos nas suas práticas, alimentados 

pelo visível envolvimento dos alunos em todas as actividades. 

Os professores têm necessidade de se apoiarem mutuamente para 

vencerem os desafios que a escola dos tempos actuais lhes impõe.  Acredita-se 
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que o sistema de formação, desenvolvido através de uma dinâmica sustentada 

por todos os intervenientes, foi a trave de apoio de todo o trabalho 

desenvolvido nas duas salas de aula e que proporcionou o crescimento individual 

e colectivo de alunos e professoras. 

Para se ter uma ideia da importância que pode ser a autoformação 

cooperada na mudança/evolução na profissão transcreve-se, em seguida, o 

testemunho de uma das professoras colaboradoras: 

Quando fui convidada a participar no projecto de Educação em Sexualidade 

com os meus alunos aceitei o convite com entusiasmo e com a certeza que 

seria uma oportunidade para crescer na profissão. Porém, agora no final, dou 

conta que este percurso feito em conjunto com colegas, alunos e 

pais/encarregados de educação excedeu em muito as minhas expectativas, 

quer em relação ao trabalho realizado pelos alunos, quer em relação ao meu 

crescimento individual e profissional.

Hoje, sinto-me mais capaz para: 

abordar o tema de acordo com o saber cientifico; 

propor actividades aos meus alunos de forma a que construam 

conhecimento sobre “Reprodução Humana”; 

responder às questões que me forem colocadas face a este tema; 

desenvolver actividades em parceria com outros professores e com 

pais/encarregados de educação. 

Neste percurso científico-didáctico construí mais saber/conhecimento e 

ganhei outra postura/atitude em relação à educação em sexualidade.

Pela primeira vez, estudei este tema, em grupo de autoformação cooperada, 

onde pude reflectir as questões sentidas na minha prática, confrontá-las 

com as teorias e voltar a recolocá-las no trabalho com os meus alunos.



Educação em Sexualidade: Um Percurso em Cooperação no 1.º CEB 

225

 Após este testemunho vale a pena citar Esteve (1991) quando diz: 

A inovação educativa está sempre ligada à existência de equipas de 

trabalho que abordam problemas em comum, reflectindo sobre os sucessos, 

adaptando e melhorando as práticas de intervenção (objectivos, métodos e 

conteúdos). O contacto com os colegas é fundamental para a transformação 

da atitude e do comportamento profissional, nomeadamente com os grupos 

portadores de uma perspectiva inovadora, cuja experiência, permite 

visualizar acções e realidades concretas. (Esteve, 1991: 119 e 120)

Por último, os pais/encarregados de educação aceitaram o Programa e 

envolveram-se no percurso com os filhos/educandos, na sua avaliação ao 

trabalho desenvolvido, referem a importância e a necessidade da Educação em 

Sexualidade na escola, o que é indicador de uma atitude favorável em relação à 

Educação em Sexualidade na escola vindo dos próprios que participaram neste 

trabalho.
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66..66-- RREECCOOMMEENNDDAAÇÇÕÕEESS

Neste início do século XXI, em que uma boa parte dos professores 

sente algum desconforto, pelas razões mais diversas, no desempenho da sua 

profissão de docente, os resultados deste estudo mostram que uma dinâmica 

de autoformação cooperada pode ajudar a desenvolver competências 

científico-didácticas que ajudem a vencer o desalento na profissão “ser 

Professor”.

Num tempo em que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia não 

para de influenciar a vida diária das pessoas, nomeadamente no âmbito da 

sexualidade, os professores têm de acompanhar o evoluir do conhecimento, de 

modo a que compreendam as implicações sociais que daí advêm.  

Existem dois tipos de formação de professores. A formação que, pela 

sua natureza, contribui para aumentar o conhecimento dos docentes e a 

formação que implica aquisição de conhecimentos e a mudança de práticas. Uma 

não invalida a outra, mas constata-se que existe, no nosso país, carência de 

formação que implique reflexão-prática-reflexão. 

Nóvoa (1992:28) defende: 

A formação não se faz antes da mudança, faz-se durante, produz-se nesse 

esforço de inovação e de procura dos melhores percursos para a 

transformação da escola. É esta perspectiva ecológica de mudança 

interactiva dos profissionais e dos contextos que dá um novo sentido à 

prática de formação de professores centradas nas escolas.

Os professores que desejam fazer um percurso para mudar/evoluir as 

suas práticas são capazes de se deixar envolver em projectos de inovação e 
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formação continuada tendo em vista o seu desempenho profissional e a 

construção de conhecimento dos alunos numa perspectiva de 

educação/formação para o futuro. Nesse sentido, continuando com Nóvoa 

(1992),

Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e 

criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vista à construção 

de uma identidade, que é também uma identidade profissional (1992:25). 

 Atendendo à complexidade crescente da profissão de docente é 

imprescindível uma formação continuada de qualidade, que vise a 

mudança/inovação de práticas do ensino e da aprendizagem. É inquestionável a 

necessidade de formação no âmbito da Educação em Sexualidade com 

professores do 1.º CEB; para que, sem medos, possam enfrentar os desafios 

diários que lhe são colocados pelos alunos, ajudando-os na construção de 

conhecimento adequado, contribuindo para a formação de cidadãos saudáveis, 

responsáveis e felizes. 

Ainda com Nóvoa (1991): 

(...) qualquer projecto de formação transporta uma utopia, que não é a 

imagem do impossível, mas a introdução no presente de uma outra maneira 

de pensar e viver a profissão (1991:33). 

 Querendo transformar a “utopia” na qualidade de mudar/evoluir as 

práticas pedagógicas recomendam-se o envolvimento em projectos de 

formação. Há projectos de formação que poderão ser de fácil alcance para uma 
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escola ou agrupamento de escolas. Estes poderão ir da formação creditada à 

não creditada.

As modalidades de Oficina de Formação ou Projecto de 

Aprofundamento, em formação creditada, permitem trabalhar no sentido da 

refexão-prática-reflexão, com a mais valia de os professores formandos 

sentirem o apoio do formador e terem a possibilidade de partilhar sucessos 

e/ou fracassos com os parceiros de formação.  

A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços 

de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a 

desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando 

(Nóvoa, 1992:26). 

  Em relação à formação não creditada, é possível organizar colóquios e 

plenários para aprofundamento de um tema. Estes são importantes para a 

formação dos professores mas não acompanham a sua prática. Após a 

formação, os docentes vão sozinhos para as suas salas de aula fazer as 

inovações, mas não têm com quem reflectir e confrontar as suas práticas. Esta 

situação poderá resultar em desalento profissional.  

 Deixam-se algumas recomendações/sugestões que ao serem 

implementadas, porventura, poderão ajudar a desenvolver dinâmicas de 

formação de professores. 

Ao nível dos Órgãos de Gestão: 

1 - Sensibilização dos Órgãos Executivos dos Agrupamentos de Escolas e 

respectivos Conselhos Pedagógicos para a importância da Educação em 

Sexualidade, no sentido de mobilizarem os professores para incluírem 
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nos Projectos Curriculares de Turma e de Escola/Agrupamento 

actividades de Educação em Sexualidade. 

2 - Organização de colóquios, seminários, conferências onde especialistas 

na matéria possam ajudar a reflectir e a compreender conteúdos 

relacionados com o tema. 

3 - Identificação do problema para pedir aos Centros de Formação de 

Professores formação creditada sobre Educação em Sexualidade. 

Ao nível da investigação: 

Em Portugal, apenas se conhece o estudo de Teixeira (2000) a 

nível do 1.º CEB. Por isso, a Comunidade Científica deveria 

procurar implicar mais investigadores em estudos com alunos 

desta fase etária, de forma a que os mesmos possam servir de 

suporte teórico às práticas desenvolvidas pelos professores. 

Por último, em trabalho de parceria entre professores da mesma escola 

ou escolas diferentes é possível desenvolver o programa de Trabalho de Campo 

do presente estudo (Anexo V). Este programa poderá sofrer prováveis 

adaptações ou não.  

Deixa-se uma sugestão de possível adaptação: 

i) Primeira parte: a elaboração do Livro de Vida, é fundamental 

para a descoberta dos afectos, poderá ser desenvolvida no 2º 

ano do 1º CEB; 
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ii) Segunda parte: Trabalho de Investigação/Trabalho de 

Projecto sobre “Reprodução Humana”,  no ano seguinte ao 

trabalho dos afectos, com os mesmos alunos, agora no 3º ano 

do 1º CEB, eles próprios investigam e encontram as respostas 

para as suas questões. 

Esta proposta pressupõe que o/a professor/a pertença a um Quadro de 

Escola ou que se encontre em situação de poder dar continuidade ao seu 

trabalho durante dois ou mais anos. No entanto, os professores que não têm a 

garantia de continuidade numa escola poderão encontrar formas de incluir no 

seu Projecto Curricular de Turma actividades sobre Educação em Sexualidade.

As duas partes do programa contêm os aspectos fundamentais da 

sexualidade humana. Na primeira, a descoberta dos afectos e a relação 

interpessoal; na segunda, o conhecimento do Corpo Humano – Biologia -, por 

isso, não será de excluir qualquer delas. 

 A formação dos professores do grupo a desenvolver este projecto 

passaria por um trabalho de formação cooperada como a que foi desenvolvida 

neste estudo e se descreve no Capítulo II (secção 2.3). É um projecto que 

permite construir conhecimento recorrendo à pesquisa, reflexão e confronto 

com as práticas de sala de aula. 

Cabe ao professor enquanto responsável pelo desenvolvimento de 

competências dos alunos adequar a sua formação ao desempenho da sua 

profissão tendo presente que a formação deve ser concebida com a finalidade 

de melhorar/evoluir as práticas em sala de aula. 

É uma forma de se comprometer numa escola reflexiva indo ao encontro 

do desenvolvimento científico e tecnológico, acompanhando, assim, a evolução 

do conhecimento. 
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AANNEEXXOO II -- QQuueessttiioonnáárriioo aaooss//ààss pprrooffeessssoorreess//aass ddoo 11..ºº CCEEBB

As perguntas  deste questionário foram copiadas de Teixeira (2000:306) 

Este questionário destina-se a todos os professores de 1.º CEB que constituem 

o Conselho de Docentes número dois do Agrupamento de Escolas de Vagos. 

O estudo, no âmbito do qual o questionário é administrado, insere-se num 

projecto de dissertação  do Mestrado  Educação em Ciências no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico a apresentar na Universidade de Aveiro e tem como  finalidade saber se os/as 

professores/as sentem ou não dificuldades ao abordarem, com os/as seus/suas 

alunos/as, temas relacionados com educação em sexualidade. 

 Não há respostas certas ou erradas. Todas as opiniões são igualmente válidas 

e garante-se a sua confidencialidade. 

Agradeço desde já a sua disponibilidade; pois constituirá um contributo 

fundamental para o estudo que se pretende levar a cabo. 

                                                                               Marta Pintor 

Fevereiro de 2004 

Idade _____ 

Sexo ______ 

Anos de serviço no 1.º Ciclo até 31/08/2003 _____________________ 

Situação Profissional _________________________________________

 Locais onde   leccionou/ lecciona  (meio rural/ operário ou urbano).

ANEXO I 
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1 – Qual a sua opinião na abordagem da Educação em Sexualidade no 1.º CEB? 

Justifique a sua resposta. 

2 – Se  aborda/ou a Educação em Sexualidade com os seus alunos gostaria que 

fizesse um relato referindo:  

a) – Anos de escolaridade em que aborda/ou; 

b) – Conteúdos que geralmente aborda/ou; 

c) - Recursos didácticos que utiliza/utilizou; 

d) – Questões levantadas pelas crianças; 

e) - Dificuldades/obstáculos sentidas por si ou pelas crianças e suas 

razões;

f) -  Alguns episódios vivenciados em  sala de aula  e que considera dignos 

de registo. 

( Copiado de Teixeira, 2000) 
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AANNEEXXOO IIII -- QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO AAOOSS//ÀÀSS AALLUUNNOOSS//AALLIINNAASS DDOO 11..ºº CCEEBB

((AAddaappttaaddoo ddee TTeeiixxeeiirraa ,, 22000000))

FFIINNAALLIIDDAADDEE

PPrreennddeemmooss ccoomm eessttee qquueessttiioonnáárriioo ccoonnhheecceerr oo qquuee ssaabbeess ssoobbrree aa oorriiggeemm ddee ttooddooss nnóóss..

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO: 

O Questionário é constituído por sete perguntas distribuídas por três folhas. 

Escreve o teu nome e idade no local indicado em  cada uma das folhas.  

Desejaríamos que escrevesses tudo o que sabes sobre cada questão. 

Se o espaço que deixámos para cada uma das tuas respostas não for 

suficiente, podes utilizar o verso das folhas. 

Não esqueças! Legenda sempre os teus desenhos. 

ANEXO II 
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NOME:____________________________________________________ 

IDADE: _____________                                DATA:____/____/_______ 

1 – Como se faz um bebé? 

2 - Por onde é que os bebés se alimentam quando estão na barriga da mãe? 

3 – Imagina como eras na barriga da tua mãe e faz o desenho. ( Não te 

esqueças de o legendar.) 
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NOME:____________________________________________________ 

IDADE: _____________                                 DATA:____/____/_______ 

4 – Por onde nascem os bebés? 

5 – Porque é que os bebés nascem com um cordão? 

6 – Porque nascem bebés gémeos? 

7 - Desenha dois bebés nus, um do sexo feminino e outro do sexo masculino. 

(Não te esqueças de fazer a legenda.) 1

1   ( As perguntas 3 e 7 foram retiradas na integra de Teixeira (2000), “Reprodução Humana e Cultura 

Científica: um percurso na formação de professores”, (Tese de Doutoramento), policopiada, Universidade 

de Aveiro – Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa)1
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AANNEEXXOO IIIIII -- QQuueessttiioonnáárriioo aaooss PPaaiiss//EEnnccaarrrreeggaaddooss ddee EEdduuccaaççããoo

Este questionário destina-se aos Pais/Encarregados de Educação dos 

alunos do 1.º CEB das escolas de Parada e Calvão, que participaram no 

Programa de Educação em Sexualidade, e tem como finalidade auscultar a 

sua opinião sobre ganhos ou percas  do/a seu/sua filho/a, educando/a pela 

sua participação. 

 Não há respostas certas ou erradas. Todas as opiniões são válidas e 

garante-se a sua confidencialidade. 

 Obrigada pela  colaboração e disponibilidade. 

 A sua opinião é fundamental para o estudo que se pretende levar a cabo. 

          Marta Pintor 

Junho de 2004 

1 – Idade _____ 

2 – Grau de parentesco:  pai           mãe

         Outro: _________________________________

3 – Profissão: ________________________________________

ANEXO III 
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4 – Em sua opinião o seu filho/a educando/a beneficiou com a participação no 

programa de Educação em Sexualidade? (Assinale com uma cruz a resposta 

que considera adequada.) 

 Sim                ;            Não

a) – Qualquer que tenha sido a sua resposta explique porquê.  

5 – Acha que a Educação em Sexualidade deve ser abordada ao longo do 1.º 

Ciclo ? (Assinale com uma cruz a resposta que considera adequada.) 

6

          Sim            ;            Não

a) – Qualquer que tenha sido a sua resposta explique porquê.  

6 – Certamente esteve atento às reacções do seu/sua filho/a, educando/a ao 

longo da realização do programa de Educação em Sexualidade. 

Gostaria que fizesse um relato referenciando algumas manifestações que 

considere importantes realçando: 

a) – aspectos positivos; 

b) – aspectos negativos 
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7 – Gostou da comunicação que os alunos fizeram dos seus trabalhos? 

Sim            ;          Não

7.1 – Se respondeu sim, diga o que mais gostou e porque gostou. 

7.2 – Se respondeu não, registe o que lhe desagradou. 
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AANNEEXXOO IIVV -- AAUUTTOO--AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO

Nome: ___________________________________Data: __________ 

O meu Corpo/Reprodução Humana 

Lê com atenção e coloca uma cruz no lugar certo. 

JÁ SOU CAPAZ DE : Sei
tudo

Sei
apenas
alguma
coisa.

Ainda não 
sei.

Dizer o nome dos órgãos sexuais 
externos femininos. 

   

Dizer o nome dos órgãos sexuais 
internos femininos. 

   

Dizer o nome dos órgãos sexuais 
externos masculinos. 

   

Dizer o nome dos órgãos sexuais 
internos masculinos. 

   

Dizer como se faz um bebé.    

Dizer o nome das células 
sexuais/sementes femininas. 

   

Dizer o nome das células 
sexuais/sementes masculinas. 

   

Dizer o nome do órgão da mulher onde 
se dá a fusão do óvulo com o 
espermatozóide   (a fecundação). 

   

Dizer o nome do órgão onde se fixa o 
ovo e se desenvolve o embrião/feto ( o 
bebé).

   

ANEXO IV 
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Dizer por onde o bebé se alimenta, 
respira e excreta, quando está na 
barriga da mãe. 

   

Dizer para que serve o saco de líquido 
amniótico. 

   

Dizer o tempo em que o embrião/feto 
anda na barriga da mãe. 

   

Dizer por onde nascem os bebés.    

Dizer porque há bebés gémeos.    

Dizer as transformações que se dão no 
corpo do rapaz na fase da puberdade. 

   

Dizer as transformações que se dão no 
corpo do rapariga na fase da puberdade.

   

Dizer porque é que acontece a 
menstruação.

   

Falar do meu corpo.    

Falar com os meus colegas sobre 
sexualidade.

   

Falar com alguns adultos (pais, 
professora) sobre sexualidade. 

   

Reconhecer os perigos de abusos 
sexuais.

   

Reconhecer os inconvenientes das 
relações sexuais antes de ser adulto.

   

Reconhecer que o afecto dos pais é 
muito importante no meu crescimento. 

   

Dizer não, quando não gosto que me 
toquem, abracem ou beijem. 
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AANNEEXXOO VV -- PPRROOGGRRAAMMAA DDEE TTRRAABBAALLHHOO DDEE CCAAMMPPOO

 EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE:

               Estratégias Didácticas para o 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Programa a desenvolver com duas turmas de alunos do 3.º ano de 

Escolaridade do 1.º Ciclo EB (Ensino Básico)

ACTIVIDADE UM

1- Reunião com pais e Encarregados de Educação 

FINALIDADES 

- Informar da realização do projecto de Investiagação-Acção sobre 

Educação em sexualidade, onde estarão envolvidos os seus 

educandos; 

- Apresentar os objectivos do trabalho que se pretende desenvolver; 

-  Pedir-lhes colaboração e envolvê-los no processo; 

Esta reunião será orientada pela professora colaborado com a presença 

professora investigadora. 

ANEXO V 
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ACTIVIDADE DOIS

2- Apresentação do programa de Estudo do Meio aos alunos.

FINALIDADES 

- Dar a conhecer aos alunos o programa do 3.º ano sobre Reprodução 

Humana;

- Permitir que os alunos  se apropriem  dos conteúdos do seu 

programa; 

- Desenvolver competências reflexivas enquanto confronto de ideias e 

opiniões;

2.1 – A professora da turma/professora colaboradora com a ajuda do 

programa de Estudo do Meio traduzido para a linguagem dos meninos exposto 

na sala, pede aos alunos que façam o levantamento dos temas já estudados e 

propõe-lhes  o estudo do tema “Reprodução Humana”. Neste momento informa 

também os alunos de que este trabalho será desenvolvido com a colaboração 

da professora investigadora que estará na sala a colaborar na realização das 

actividades. 

2.2 -  Em grande grupo, e já com a presença do professora 

investigadora, será proposto aos alunos que digam o que gostariam de saber 

sobre este tema. 

 As suas perguntas/questões serão registadas no quadro por uma das 

professoras e depois escritas pelo seu autor numa folha de cartolina. Ao longo 

do trabalho, sempre que um aluno  encontrar resposta para a/as sua/suas 

questões poderá fazer esse registo. 
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Também com algumas das suas perguntas as que forem consideradas 

convenientes será organizado um questionário para levantamento das suas 

ideias prévias.

AACCTTIIVVIIDDAADDEE TTRRÊÊSS

TEMAS:

– Conhecimento e valorização do corpo. 

– Identidade sexual. 

– Relações interpessoais. 

FINALIDADES 

- Tomar consciência das transformações  do  seu corpo desde o 

nascimento.

- Reconhecer o sexo como único elemento de identificação 

relativamente ao género. 

- Desconstruir estereótipos tradicionalmente estabelecidos para  

jogos e brinquedos. 

- Tomar consciência da importância dos  afectos no seu 

desenvolvimento e crescimento. 
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3.1– Cada aluno constrói a sua  “ História de Vida: do seu nascimento 

até ao presente” , em  dois capítulos: 

Primeiro capítulo:  Desde o nascimento à entrada na escola:

Com a colaboração dos pais, que serão informados em reunião para o 

efeito, e  da professora, cada  aluno  faz o registo da sua História de Vida, que  

poderá ser enriquecido com fotos, desenhos e testemunhos dos pais e ou 

familiares.

A cada aluno será dado espaço para recrear a apresentação do formato 

da sua “ História de Vida”. No entanto, para os alunos com mais dificuldades 

e/ou para aqueles cujos pais colaborem menos, ser-lhe-á fornecido um guião 

para facilitar o registo dos dados (Anexo I). 

Na sala, com  a ajuda da professora, organizar-se-á um conjunto de 

perguntas para fazer ao pai e à mãe.

       3.2 – Perguntas relacionadas com o nascimento: 

- Onde nasci? 

- Como é que eu nasci? 

- Como era ? 

- Quanto pesava? 

- Quanto media? 

-  Como fui recebido ( o pai e a mãe ficaram contentes) ? 

- Como me alimentava? 

3.3 – Perguntas relacionadas com o crescimento. 

- Quantos meses tinha quando comecei a andar?

- Quantos meses tinha quando comecei a falar? 

- Quanto meses tinha quando nasceu o meu primeiro dente? 
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3.4– Perguntas para descobrir a origem das características físicas de 

cada um. 

- Com quem sou parecido/a? (no nariz,  na boca, nos olhos, no 

sorriso, no queixo, ... ). 

Segundo capítulo:  Desde o  1.º dia de escola:

 Os amigos que ganhei e os jogos que aprendi, desde a entrada na escola. 

     Os  jogos/brincadeiras que  mais gosta e que mais joga. Com quem joga: 

sozinho, com um grupo do mesmo sexo ou com grupo de meninos e meninas. 

3.5 - Cada  aluno  faz o seu registo e escreve mais uma página da sua 

história.

3.6 - Registo colectivo dos jogos preferidos: em grande grupo, cada 

aluno vai registar as suas preferências numa tabela de duas entradas.

Brincadeiras/

           Jogos

Nomes

Game

boy

Saltar à 

corda

Jogar

à bola 

Brincar

com

bonecas

A  x  x    

B X  X      

C  X  X     

D    X    

E X   X     

F  X       

Fig. 1 (Exemplo de uma tabela a construir com os alunos) 
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3.7 - Esta tabela  ficará afixada na parede da sala e será a base do  

debate em grande grupo, orientado pela Professora que deverá questionar:

- Porque é que há jogos onde só participam meninos? 

- Porque é que há jogos onde só participam meninas? 

- ...

A professora regista a opinião dos alunos/as. 

 3.8 – No final, a professora fará uma síntese, alertando para o facto de 

não existirem jogos e/ou brincadeiras, específicos para cada sexo. 

Seguidamente coloca  uma questão à turma:

Se não há jogos ou  brincadeiras para cada sexo, então o que distinge 

meninos de meninas? 

 Pretende-se com esta discussão que os alunos compreendam que a única 

coisa  que distingue os meninos das meninas é o  sexo. 

3.9 – Realização de uma aula de Educação Físico-Motora onde se 

realizarão alguns jogos.

3.10 – Hoje, como sou? Como me transformei? 

- Quanto peso? 

- Quanto meço? 

- Como me alimento? 

- ...

3.11 – Momento de comunicação à turma:  cada um dos alunos mostra e conta 

aos seus colegas a sua história, dizendo o que gostou mais e o que gostou 

menos.
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O Livro de Vida não fica concluído será para continuar no próximo ano. 

ÁREAS CURRICULARES TRABALHADAS COM ESTA ACTIVIDADE 

a) Disciplinares:

- Língua portuguesa => presente ao longo de todo o processo, quer ao 

nível da comunicação oral, quer ao nível da comunicação escrita. 

-  Estudo do Meio => Trabalha os temas: “A sua identificação” , “O 

passado mais longínquo da criança” e “O seu corpo”. 

- Matemática  => Ordena os acontecimentos por datas (linha do 

tempo),trabalha as medidas de comprimento e peso ou massa. Com o registos 

dos pesos e das medidas explora problemas, organiza  gráficos e tabelas de 

dupla entrada. 

- Educação Artística => Organiza o seu Livro Vida: faz desenhos e

legendas, organiza e cola as fotos. 

 - Educação Físico-Motora => Toda a turma faz jogos de relação e 

descoberta do corpo.

b) Não disciplinares:

- Estudo Acompanhado => Cada aluno terá o acompanhamento e 

orientação individual da professora para organizar textos, 

ordenar acontecimentos e realizar todo o trabalho necessário à 

elaboração dos dados que recolheu. 

- Formação Cívica => Desconstrução dos estereótipos ( jogos de 

meninas/ jogos de meninos). Aprender a respeitar as ideias e os 

gostos das pessoas que gosta muito e das pessoas que gosta 

menos e/ou que não gosta. 
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ACTIVIDADE QUATRO 

4 - Actividades para desenvolver individualmente e em pequenos grupos 

TEMA – Reprodução Humana 

FINALIDADE 

- Identificar as concepções  dos alunos em relação à “origem de  todos nós. 

- Compreender os mecanismos da Reprodução Humana, nomeadamente: a  

fecundação, a gravidez e o parto. 

4.1 – Apresentação das perguntas à turma

A professora repõe as perguntas que foram retiradas das suas 

inicialmente e às quais responderam em questionário. 

a)- Apresenta as perguntas numa lista de cartolina.  

b)- Pergunta-lhes se já sabem a resposta. 

c)- As respostas dos alunos serão registadas em tiras de cartolina e 

colocadas a seguir à pergunta. 

d)- Em seguida será apresentado um conjunto de quatro gravuras 

retiradas legendadas de Cole (2002:5, 6, 7, 11) e diz: a autora  deste livro diz 

que é assim que se fazem os bebés. As vossas respostas estão de acordo com 

ela?

e)- Os alunos confrontam as suas respostas com as da autora. Depois a 

professora pergunta: Então em que ficamos? 

O confronto das suas respostas com a versão de Cole expressa nos 

cartões, servirá  de ponto de partida para  a investigação em  Trabalho de 

Projecto.
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4.2 – Trabalho de Projecto 

Todos os alunos vão investigar para confrontar o seu saber, sobre as 

perguntas a que responderam, com o conhecimento científico.  

a) – Formação de grupos de trabalho ( 3 ou 4 alunos cada). 

b)- Cada grupo  através de consenso, escolhe a questão a investigar ( a 

professora procura que todas as questões fiquem distribuídas pelos grupos). 

c)-  Cada grupo preenche o seu contrato de trabalho (fig.2). 

TTRRAABBAALLHHOO DDEE PPRROOJJEECCTTOO

Tema: __________________________________________________

Participantes: _____________  _______________  ___________ 

___________  ______________ 

Responsável: ______________________________

O que queremos saber: O que já sabemos: Onde vamos procurar: 

- ...

- ...

(a)

Como vamos organizar a 

produção: * 

- ...

- ...

- ...

- ...

Comunicação à turma: * 

- Como?

- Quando?

- ...

Fig. 2 (Adaptado do Movimento da Escola Moderna) 
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(a) -   A professora investigadora terá o cuidado de se inteirar do rigor científico da 

bibliografia que os alunos tragam de casa e/ou bibliotecas.  

Nota:

Antes de iniciar a exploração do tema haverá o cuidado de colocar, na biblioteca de   

turma, livros com informação científica sobre o assunto. 

4.3-  Pesquisa e registo escrito:

 - Em cada sessão de trabalho os grupos vão pesquisando para encontrar 

as respostas para as suas questões. 

-  No final de cada sessão, o grupo faz o registo, em documento próprio 

(fig. 2),   da sua avaliação dizendo o que fez. 

REGISTO DO TRABALHO 

Projecto: _____________________ Responsável: ________________ 

Grupo: __________________________________________________

Início do trabalho: _______________ Terminou em ____/____/_______ 

1.ª sessão 

dia ___/___/_____ 

2.ª sessão 

dia ___/___/_____ 

3.ª sessão 

dia ___/___/_____ 

4.ª sessão 

dia ___/___/_____ 

Fig. 3 ( Adaptado do Movimento da Escola Moderna) 

À medida que o grupo vai avançando na pesquisa, começa a pensar  em 

completar o seu contrato de trabalho (figura 2 *). Como vai organizar a 
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informação. Quando vai comunicar à turma, como vai fazer e que material vai 

precisar.

De acordo com o tema de cada grupo serão dadas algumas sugestões de 

construção de material de suporte à comunicação. ( Anexo II). 

4.4- Comunicação à turma:

- No dia negociado e registado no seu contrato, o grupo faz a sua 

comunicação à turma. Todos os elementos do grupo participam. 

– Após a comunicação do grupo, há um tempo para fazer perguntas 

de esclarecimento ( a turma e a professora faz perguntas ao grupo 

que apresentou o trabalho). 

– Depois dos esclarecimentos  o grupo questiona a turma sobre a 

matéria que apresentou. 

– A professora entra em acção: esclarece questões, acrescenta algo 

que não foi estudado. 

– O grupo distribui uma folha de trabalho com perguntas 

relacionadas com a matéria que expôs. Os elementos do grupo vão 

esclarecendo os colegas que tenham dúvidas. 

– As respostas são corrigidas pelo grupo e pela professora. 

4.5–  Avaliação

A avaliação do produto e da dinâmica de cada grupo deve ser formativa; 

isto é, feita com rigor e de forma positiva, sem deixar de apontar os erros 

e os defeitos, mas também valorizar os aspectos mais conseguidos.  
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4.5.1 - Avaliação da turma:

 Após a comunicação do grupo cada elemento, incluindo a professora, diz 

o que achou do trabalho.  

4.5.2 -  Avaliação do grupo: 

 O grupo fará a sua auto-avaliação dizendo o que correu bem, o que 

correu menos bem, as dificuldades sentidas...

A avaliação é registada pela professora em folha própria (fig. 4). 

AAvvaalliiaaççããoo ddoo PPrroojjeeccttoo AApprreesseennttaaddoo àà TTuurrmmaa

Tema: ______________________________________

Participantes: ______________________________________________

Data da apresentação: ____/____/_____ 

Avaliação da turma Avaliação do grupo Avaliação da professora

Fig. 4 ( Adaptado do Movimento da Escola Moderna) 

5 – Em grande grupo, com a ajuda das professoras, será feita uma 

compilação final,  com o conjunto das  produções do grupos. 



Educação em Sexualidade: Um Percurso em Cooperação no 1.º CEB 

263

ÁREAS CURRICULARES TRABALHADAS COM ESTA ACTIVIDADE 

Disciplinares:

- Estudo do Meio => Estudo do tema Reprodução Humana (função 

Reprodutora/Sexual e alguns órgãos do aparelho genital). 

- Língua Portuguesa => Presente ao longo de todo o trabalho.  

Comunicação escrita: leitura e análise de textos científicos ( ao seu nível)  

escrita e rescrita  de textos com os saberes recolhidos até chegar à 

compilação final. 

Comunicação oral: debate das ideias, avaliação e comunicação à turma, a 

outras turmas da escola e aos pais. 

- Expressão Artística => Organização da produção do grupo e 

ilustração. 

Não disciplinares: 

- Trabalho de Projecto => Existe uma intenção, uma finalidade e um

plano. São os três elementos que um projecto implica em simultâneo 

(Eanes, 2001). 

- Estudo Acompanhado => A professora ajuda o necessário na selecção 

dos conteúdos a retirar dos textos de investigação e na organização 

da informação. 

- Formação Cívica => Entendimento do processo da reprodução humana 

e alguns cuidados a ter com higiene do corpo; e ainda o conhecimento 

de alguns riscos inerentes a determinados comportamentos sexuais. 
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Bibliografia sobre o tema que estará disponível nas bibliotecas de turma: 

- BACIGALUPI, M.; Bini, G.; Constantini, C.; FOSSATI, P. (1993), 

«Como se Fazem os Bebés?», Lisboa – Ulmeiro. 

- COLE, Babett (2002), «A Mamã Pôs um Ovo !» 4.ª edição, Lisboa – 

Terramar. 

- COLE, Babett (2003), «A Mamã Nunca me Disse !», Lisboa – 

Terramar. 

- DÍAZ, José R. Morfa; MARSSI, Caterina Candia; MIGALLÓN, Pilar 

Lopezosa e PALOP, Mercedes Botella (2003), «O Grande Livro da 

Sexualidade», Lisboa – Didáctica Editora. 

- GIOMMI, Roberta;  PERROTTA, Marcello (1993), «Programa de 

Educação Sexual: dos 7 aos 10 Anos», Lisboa – Editora Caminho. 

- GONÇALVES, G. (1990), «Tchim e o Nascimento ... Pim!» , Venda 

Nova – Bertrand Editora.

- HARRIS, Robie H. (1999), «Vamos Falar de como Nascem os 

Bebés», Lisboa – Terramar. 

- TEIXEIRA, Filomena; VEIGA, Luísa (coord.) (1998), «Como as 

Crianças Falam sobre a Reprodução Humana», Coimbra: Escola 

Superior de Educação/Instituto Politécnico de Coimbra. 

- VEIGA, Luísa, TEIXEIRA, Filomena  e COUCEIRO, Fernanda (2001), 

«Educação Sexual no 1.º C.E.B. – Menina ou Menino eis a 

Questão», Volumes I,  Lisboa – Plátano Editora. 
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Legislação consultada: 

- ASSEMBLEIA da República – Lei- n.º 67/98 de 26 de Outubro – 

Diário da República – I Série – A, 247.

- MINISTÉRIO da Educação - Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de 
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ANEXO I – Guião de História de Vida 

TUDO SOBRE MIM 

Chamo-me: __________________________________________
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O MEU NASCIMENTO 

Nasci no dia ____/_____/_____. Às ______ horas. 

no/na____________________________________________________ 

________________________________________________________

Media: ____________________  Pesava:___________________ 

Sou do sexo _________________

E sou o/a 1.º, 2.º, 3.º, 4.º filho/a dos meus pais. (Faz um círculo no ordinal 

correcto.)

Outras situações: _____________________________

Tenho __ irmão/irmãos.         Tenho __ irmã/irmãs. 
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COMO É QUE EU NASCI? 

Pede à mãe e ao pai que escrevam como foi o parto (sua duração, parto 

normal, cesariana,, fórceps, ... ). Pergunta-lhes se choraste logo que nasceste. 

Em Casa 

 ( Neste rectângulo, risca o que não é verdade para ficar correcto.) 

Foi a mãe, a avó, a tia, o pai que  me deu o primeiro banho?

Outra pessoa: _________________________

O pai, a mãe, a avó, a ama dava-me/davam-me o biberão e a papa. 

O pai, a mãe, a avó, a ama mudava-me/mudavam-me a fralda. 

O pai, a mãe, a avó, a ama dava-me/davam-me o banho. 
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Aqui estou eu em bebé com _______ dias/meses de idade.  

Faz o desenho ou cola uma foto. 



Educação em Sexualidade: Um Percurso em Cooperação no 1.º CEB 

271

O que sentiram os meus pais e familiares (avós, tios) com a minha chegada?  

Pede-lhes que escrevam. 
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O que sentiu/sentiram o/a meu/minha meus/minhas irmão/irmã   irmãos/irmãs 

quando eu cheguei? 

Pede-lhes que escrevam ou desenhem, ou então eles dizem e tu escreves. 
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O que sentiram os meus avós? 

Pede-lhes que escrevam, ou eles dizem e tu escreves. 

Avós paternos Avós maternos 
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E eu ... o que senti quando nasceu/nasceram o meu/minha, meus/minhas 

irmão/irmã, irmãos/irmãs? 

Escreve um texto e diz o que sentiste. Se preferires faz um desenho 

com legenda. 
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Como são as minhas relações com o/a os/as meu/meus minha/minhas 

irmão/irmãos/irmã/irmãs?  

(Somos amigos, brincamos juntos ou ao contrário disso ...) 

Escreve um texto e conta. Se preferires faz um desenho com legenda. 
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Como é que eu me portava quando era bebé? 

Pergunta aos pais/familiares se choravas muito, se dormias bem, se gostavas 

do banho, como te alimentavas, ... 

Escreve um  texto com a informação que recolheste. 



Educação em Sexualidade: Um Percurso em Cooperação no 1.º CEB 

277

Fui crescendo... 

A primeira palavra que disse foi ________ . Comecei a falar aos _________ 

meses/anos. 

Engatinhei com _____________. Dei os primeiros passos com _________ 

meses/anos.   

Tinha ________ meses/anos quando  nasceu o meu 1.º dente. 

Eu tinha _______ anos, quando me caiu o meu 1.º dente. 

Já me caíram todos os dentes de leite? ___________ 
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As minhas origens físicas ( com quem sou parecido no nariz, na boca, nos 

olhos, ...). Regista.

Pareço-me com o meu 

pai:

Pareço-me com a minha 

mãe:

 Pareço-me com os avós, 

tios, etc. 
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Com quem e onde cresci... 

Até aos 3 anos estive com a mãe, pai, avó, ama, creche (risca o que não interessa) 

Entrei na Creche com _________________ de idade. 

Fui para o Jardim de Infância com ____________ de idade. 

Quem me levou ao Jardim de Infância pela primeira vez? 

__________________________________________________

Desenha os teus amigos/as do Jardim de Infância ou cola  uma foto.  Se te 

lembrares escreve os seus nomes. 
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ESCOLA DO 1º CICLO 

Entrei na Escola do 1.º Ciclo em ____________________

Quem me levou pela primeira vez? ________________________________

Conta como foi o teu primeiro dia de aulas. 

Desenha os/as teus/tuas amigos/amigas do 1.º ano e o/a professor/a. 

Se te lembrares  escreve os seus nomes. 
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Já ando no 3.º Ano 

Os/as minhas/meus melhores amigos/as são: ________________________ 

Os jogos que mais gosto são: ________________________

Estes são os amigos/as com quem costumo brincar/jogar. 

Desenha-os/as e escreve os seus nomes. 
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Este é o jogo/brincadeira que gosto mais. 

  Desenha os meninos/as a fazerem essa actividade.  
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FUI CRESCENDO 

 Meço ____________ 

 Peso ____________ 

 Sou do sexo ____________ 

O meu dormir é calmo ou agitado? __________________

Choro com facilidade? ____________________________

Compara estes dados com os do teu nascimento. 

Regista as conclusões. 
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Quando eu for adulto, penso que vou ser assim... 

  Imagina-te já homem ou mulher e faz o desenho. 
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ANEXO  II – Guião  de material de apoio às comunicações. 

PPRROOPPOOSSTTAASS PPAARRAA CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO DDEE MMAATTEERRIIAALL DDIIDDÁÁCCTTIICCOO DDEE AAPPOOIIOO ÀÀSS

CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOOEESS

TTEEMMAA :: RReepprroodduuççããoo HHuummaannaa

DDeessttee ddooccuummeennttoo ffaazzeemm ppaarrttee cciinnccoo ssuuggeessttõõeess ppaarraa ccoonnssttrruuççããoo ddee mmaatteerriiaall ddiiddááccttiiccoo,, ccuujjoo

mmaatteerriiaall sseerrvviirráá ddee aappooiioo aaoo ggrruuppoo nnoo mmoommeennttoo ddaa ssuuaa ccoommuunniiccaaççããoo àà ttuurrmmaa,, aaooss

ppaaiiss//EEnnccaarrrreeggaaddooss ddee EEdduuccaaççããoo,, ddooss pprroodduuttooss rreessuullttaanntteess ddaa ssuuaa ppeessqquuiissaa..

AAss pprrooppoossttaass sseerrããoo aapprreesseennttaaddaass aaooss aalluunnooss ppaarraa qquuee ccaaddaa ggrruuppoo ddee ttrraabbaallhhoo ccoonnssttrruuaa oo

mmaatteerriiaall aaddeeqquuaaddoo aaoo tteemmaa qquuee ddeesseennvvoollvveeuu..

FFIINNAALLIIDDAADDEESS NNAA PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA DDOOSS AALLUUNNOOSS

-- AAppooiiaarr ooss//aass aalluunnooss//aass nnaa ccoonnssttrruuççããoo ddooss sseeuuss ccoonnhheecciimmeennttooss..

-- CCoonnttrriibbuuiirr ppaarraa ssiinntteettiizzaarr ooss rreessuullttaaddooss ddaa ssuuaa ppeessqquuiissaa..

-- SSeerrvviirr ddee ssuuppoorrttee ààss ssuuaass iiddeeiiaass nnaa ssuuaa ccoommuunniiccaaççããoo..

-- IIlluussttrraarr aa ssuuaa ccoommuunniiccaaççããoo..
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TTEEAATTRROO DDEE SSOOMMBBRRAASS

TTeemmaa:: FFeeccuunnddaaççããoo

MMaatteerriiaall nneecceessssáárriioo ppaarraa ddeesseennvvoollvveerr aa aaccttiivviiddaaddee::

Como fazer? 

1- Ler com atenção o texto que produziram, a partir das vossas 

pesquisas, sobre Fecundação Humana.

2- Construir uma história a partir dele. 

3- Dividir a história em partes (cenas/actos). 

4- Caracterizar as personagens. 

5- Construir as silhuetas das personagens (em cartão, articuladas e 

coloridas).

6- Construir cenários. 

7- Construir diálogos. 

8- Montar écran. 

9- Ensaiar.

10- Apresentação à turma, aos pais, a outras turmas, ... 

(Adaptado de Gonçalves, J.J.;1997) 

ccaarrttoolliinnaa ggrroossssaa pprreettaa,, ppaappeell cceellooffaannee ddee vváárriiaass ccoorreess,, ppaappeell ddee cceennáárriioo,, ccoollaa,, ffiittaa ccoollaa,, tteessoouurraass,,

xxiizzaattoo,, ppaauuss ddee eessppeettaaddaass oouu ccaanniinnhhaass,, aarraammee ffiinnoo,, aattaacchheess ppeeqquueennooss,, ppiioonneesseess,, cclliippeess,, eelláássttiiccooss,,

ccoorrddeell,, uumm lleennççooll bbrraannccoo ppaarraa oo ééccrraann,, uumm ffooccoo lluummiinnoossoo ((rreeccttrroopprroojjeeccttoorr oouu ccaannddeeeeiirroo))
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CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO DDEE JJOOGGOO

TTeemmaa:: FFeeccuunnddaaççããoo

MMaatteerriiaall nneecceessssáárriioo ppaarraa ddeesseennvvoollvveerr aa aaccttiivviiddaaddee::

Como fazer? 

1- Recortar o círculo em anexo I,  colar em cartolina  e destacar pelo 

picotado. Medir o diâmetro do círculo  recortado.  

2- Desenhar em cartolina outro círculo cujo diâmetro tenha mais dois 

centímetros que o anterior. 

3-  Marcar o centro do círculo maior.

4- Recortar a gravura do anexo II, unir os pontos do centro deste com 

o do círculo maior e colar. Registar na margem a ordem de cada 

acontecimento (1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º 6.º). 

5- Plastificar. 

6- Unir os centros dos dois círculos e fixá-los com um atache. 

7- Jogar em grupos de três ou quatro elementos. O chefe do jogo 

pergunta: Para haver fecundação o que acontece em 1.º lugar? ... 

Adaptado de Veiga; Teixeira e Couceiro,  2001 

« Menina ou Menino eis a Questão», Volumes I e II,  Lisboa – Plátano Editora. 

cartolina, cola, fita cola, tesouras, xizato, ataches pequenos, pioneses, plástico

autocolante, ... 
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Jogo - Anexo I  
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Jogo - Anexo II 

Adaptado de Veiga; Teixeira e Couceiro,  2001 

« Menina ou Menino eis a Questão», Volumes I e II,  Lisboa – Plátano Editora. 
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EELLAABBOORRAARR AACCEETTAATTOOSS

EEssttaa pprrooppoossttaa aaddaappttaa--ssee aa qquuaallqquueerr tteemmaa..

MMaatteerriiaall nneecceessssáárriioo ppaarraa ddeesseennvvoollvveerr aa aaccttiivviiddaaddee::

Como fazer? 

1- Texto:

- fazer a síntese das ideias que se quer transmitir; 

- Escolher cores escuras ou fortes para escrever;

- Colocar uma folha pautada sob o acetato e segurar com clips;

- Escrever a síntese das ideias.

2- Gravuras: 

- Escolher as gravuras de acordo com o conteúdo do tema; 

- Colocar o acetato sobre as gravuras; 

- Decalcar com canetas de acetato; 

- Fazer a legenda da gravura se for necessário; 

- Registar a fonte de onde foi retirada/s a/as gravura/s. 

aacceettaattooss,, ccaanneettaass ddee aacceettaattoo,, rreeccttrroopprroojjeeccttoorr,, eeccrraamm oouu lleennççooll bbrraannccoo
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FIGURA DO CORPO HUMANO 

TTeemmaa:: ÓÓrrggããooss ggeenniittaaiiss iinntteerrnnooss ee eexxtteerrnnooss

MMaatteerriiaall nneecceessssáárriioo ppaarraa ddeesseennvvoollvveerr aa aaccttiivviiddaaddee::

Como fazer? 

1- Deitar um menino e uma menina em cima de uma tira de papel de cenário 

e contornar os seus corpos. 

2- Desenhar os olhos, a boca, e o nariz. 

3-  Colar cada um dos corpos contornados em cartão grosso. 

4- Colorir as gravuras dos órgãos genitais femininos e masculinos internos 

e externos e colar em cartão. 

5- Recortar rectângulos de cartão e escrever o nome de cada um dos 

órgãos genitais. 

6- Situar os órgãos genitais e colar uma tira de fita de velcro. 

7- Colar tiras de fita de velcro no local de cada um dos órgãos genitais. 

8- Colar tiras de fita de velcro no verso de cada cartão com os nomes dos 

órgãos genitais. 

9- Apresentar à turma e usar como suporte para a comunicação do 

trabalho de Projecto.

DDooiiss ccaarrttõõeess ggrroossssooss ddaa ttuuaa aallttuurraa,, ppaappeell ddee cceennáárriioo,, llááppiiss,, bboorrrraacchhaa,, ccoollaa,, ffiittaa ccoollaa,, tteessoouurraass,, xxiizzaattoo,,

ffiittaa vveellccrroo,, llááppiiss ddee ccoorr,, mmaarrccaaddoorreess,, ffoottooccóóppiiaass ddooss óórrggããooss ggeenniittaaiiss iinntteerrnnooss ee eexxtteerrnnooss ffeemmiinniinnooss ee

mmaassccuulliinnooss,, ......
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CARTAZ/POSTER

EEssttaa pprrooppoossttaa ddaappttaa--ssee aa qquuaallqquueerr tteemmaa..

MMaatteerriiaall nneecceessssáárriioo ppaarraa ddeesseennvvoollvveerr aa aaccttiivviiddaaddee::

Como fazer um cartaz/poster? 

1- Pensar na mensagem que se quer transmitir. 

2- Seleccionar textos, gravuras, etc. 

3- Pensar no título. 

4- Montar o cartaz evidenciando a mensagem: 

- Destacando o título; 

- Usando caracteres grandes para se ler bem a alguma distância; 

- Ilustrando com gravura/as adequada/as e sugestiva/as; 

- Escrevendo apenas a/as ideia/as principal/principais que se quer 

comunicar;

- Usando cores e caligrafia que se leia a alguma distância. 

5- Mencionar as fontes de pesquisa livros, internet, revistas, ... 

6- Escrever o nome do/os autor/autores. 

CCaarrttoolliinnaa,, ggrraavvuurraass,, ffoottooss,, llááppiiss,, bboorrrraacchhaa,, ccoollaa,, ffiittaa ccoollaa,, tteessoouurraass,, llááppiiss ddee ccoorr,, mmaarrccaaddoorreess ddee vváárriiaass

ggrroossssuurraass,, ttiinnttaass ppiinnccééiiss ......
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Bibliografia consultada para a elaboração do guião de material de apoio às 

comunicações:

GONÇALVES, José Júlio (1997), “Teatro de Sombras”  (documento 

distribuído em acção de formação) - Lisboa. 

MARQUES, António Manuel, VILAR, Duarte e FORRETA, Fátima (2002) 

«Educação Sexual no 1.º Ciclo – Um Guia para Professores e Formadores», 

Lisboa  - Texto Editora 

VEIGA, Luísa , TEIXEIRA, Filomena e COUCEIRO, Fernanda (2001)  

«Menina ou Menino eis a Questão – Vol. I e II Lisboa – Plátano Editora. 
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AANNEEXXOO VVII –– RReeggiissttoo ddaa aavvaalliiaaççããoo ddooss aalluunnooss ddaass sseessssõõeess ddee TTrraabbaallhhoo ddee

IInnvveessttiiggaaççããoo//PPrroojjeeccttoo,, SSaallaa AA ((uumm eexxeemmpplloo))

Documento  adaptado  do Movimento da Escola Moderna 

ANEXO VI
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Documento  adaptado  do Movimento da Escola Moderna
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AANNEEXXOO VVIIII –– AAvvaalliiaaççããoo ddaa ccoommuunniiccaaççããoo ddee uumm ddooss ggrruuppooss àà ttuurrmmaa ((uumm eexxeemmpplloo))

ANEXO VII
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Documento  adaptado  do Movimento da Escola Moderna
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AANNEEXXOO VVIIIIII –– RREEGGIISSTTOOSS FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCOOSS

aa))-- MMOOMMEENNTTOOSS DDEE TTRRAANNSSCCIICCIIPPLLIINNAARRIIDDAADDEE CCUURRRRIICCUULLAARR

Depois de preenchida a tabela dos jogos preferidos e negociado qual 

deles iria ser jogado na aula de Expressão Físico Motora, os alunos jogam “Às 

Tocas”, no átrio da escola. 

Foto 1 – No jogo das Tocas: Os “coelhos” tentam entrar numa toca antes de serem apanhados.

ANEXO  VIII
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Foto 2 – Permanecem em jogo apenas os “coelhos” que ainda não foram apanhados. 
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Na sala.

Registo colectivo dos dados obtidos para a elaboração do Livro de Vida, 

cada aluno ia fazer o seu registo no quadro. Estes dados, posteriormente, 

foram explorados para trabalhar conteúdos matemáticos. 

Foto 3 – Cada aluno ia registar os seus dados ao quadro (quanto pesava e quanto media quando 

nasceu, quando começou a falar, a andar). 
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Foto 4 – Ilustração do Livro de Vida: a Expressão Plástica foi uma componente muito forte em 

todo o processo. 
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b)- REPRODUÇÃO HUMANA: TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO/TRABALHO DE PROJECTO 

Construção do Material de Apoio às Comunicações 

Cada grupo construiu o seu material. 

ÓRGÃOS SEXUAIS: 

Foto 5– O grupo reforça os traços dos contornos dos seus corpos passados a papel de cenário.
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Foto 6– Os alunos continuam o seu trabalho de reforço dos traços. 

Foto 7– No momento da comunicação aos colegas, o grupo coloca na silhueta os órgãos sexuais 

(internos e externos) movíveis. 
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FECUNDAÇÃO:

Foto 8- Construção do jogo da “Fecundação”. Adaptado de Veiga, Teixeira e Couceiro (2001) 

“Menina ou Menino: Eis a Questão”, V. 1, Lisboa – Plátano Editora. 

Foto 9 – O grupo que estudou a Fecundação e apresentou em sobras chinesas, faz os 

acabamentos da silhueta das trompas de Falópio, do útero, dos ovários e vagina. 
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GRAVIDEZ: 

Foto 10 – Os alunos constroem o poster da “Gravidez”. 

Foto 11 – Continuação da construção do poster da “Gravidez”. 
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Foto 12 – O poster da “Gravidez em fase de conclusão. 

Neste poster os alunos referenciam o desenvolvimento do embrião/feto, ao longo dos nove 

meses, da vida intra-uterina.

O poster sobre a “Gravidez” foi construído com imagens extraídas de Harris, Robie H. (1999), 

«Vamos Falar de como Nascem os Bebés», Lisboa – Terramar. 
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PARTO:

Foto 13 – Construção do poster sobre o “Parto” . 

 Este poster tinha a indicação do parto “natural” e por  “cesariana” e alguma informação sobre 

cada um deles. 
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Foto 14 – Eis um dos dois posters construídos sobre “Parto”. 

As imagens dos posters construídos sobre “Parto” foram extraídas de Veiga, Teixeira e 

Couceiro (2001) “Menina ou Menino: Eis a Questão”, Lisboa – Plátano Editora. 
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AANNEEXXOO IIXX –– TTaabbeellaass rreeffeerreenntteess àà aannáálliissee ddaa CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo

FFEECCUUNNDDAAÇÇÃÃOO,, aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

TTaabbeellaa 55..11..11-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR11 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo FFEECCUUNNDDAAÇÇÃÃOO,,

aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

FECUNDAÇÃO – CR1 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

Junção de um bichinho com o obulo/ovinhos. 

Um bichinho que vai 

aos ovinhos. 

Um bichinho junta-se 

a um obulo. 

3F

17M

AANNEEXXOO IIXX
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TTaabbeellaa 55..11..22-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR22 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo FFEECCUUNNDDAAÇÇÃÃOO,,

aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

FECUNDAÇÃO – CR2 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

Só a mãe intervém. O bebé faz-se na 

barriga da mãe. 

(...) de um bichinho que 

crece na barriga da 

mãe.

(...) na barriga da mãe 

e no estômago. 

2F, 9M 

18F

19M

ANEXO IX
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TTaabbeellaa 55..11..33-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR33 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo FFEECCUUNNDDAAÇÇÃÃOO,,

aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

FECUNDAÇÃO – CR3 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

Junção do sexo/pénis com a vagina. 

O bebé faz-se com o 

pénis e com a vagina. 

O bebé faz-se com o 

sexo. 

8M, 12M, 

15M

10M

ANEXO IX 
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TTaabbeellaa 55..11..44 -- EExxtteennssããoo ddaa CCRR44 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo FFEECCUUNNDDAAÇÇÃÃOO,,

aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

FECUNDAÇÃO – CR4 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

Formam-se gémeos quando dois/dois ou três 

bichos/bixitos/bichinhos chegam/acham/ 

entram no óvulo. 
(...) chegam dois 

bichos.

(...) dois ou três 

bixitos/bichinhos

acham/entram o/no 

óvulo

3F

14F, 20M 

ANEXO IX 
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TTaabbeellaa 55..11..55 –– CCaatteeggoorriiaass ddee RReessppoossttaa eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo

FFEECCUUNNDDAAÇÇÃÃOO,, aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

CATEGORIAS DE RESPOSTA                                   ALUNOS

CR1 - Junção de um bichinho com um óvulo/ovinhos. =>  (3F, 7M) 

CR2 - Só a mãe intervém.                         =>  (2F, 9M, 18M, 19F) 

CR3 - Junção do sexo/pénis com a vagina.     =>  (8M, 10M, 12M, 15M) 

CR4 –Formam-se gémeos quando dois/dois ou três bichos/bixitos/bichinhos chegam/  

       acham/entram no óvulo.                            => (3F, 14M, 20M) 

OUTRAS:

O bebé forma-se com os permatozóides que o homem forma. Quando o homem faz 

amor com a sua mulher o permatozóide passa para a mulher e junta-se com o óvulo que a 

mulher forma. Quando o  permatosóide se junta com o óvulo forma-se o ovo. O ovo vai-se 

partindo em 2, 4, 8 partes e daí o ovo vai crescendo e forma-se o bebé.      => (1F)  

O bebé faz-se com uma semente e depois vai-se desenvolvendo.     => (4F) 

NÃO IDENTIFICADAS (em relação à formação de gémeos). => (4F, 6F, 8M, 9M, 10M) 

NÃO RESPONDEM (em relação à fecundação).  => (5F, 6F, 7M, 11F, 13M, 14F, 16M, 20M, 

21F)

NÃO RESPONDEM (em relação à formação de gémeos).  => (1F, 2F, 5F, 7M, 11F, 12M, 13M, 

15M, 16M, 17; 18F, 19F e 21F) 

ANEXO IX 
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TTaabbeellaa 55..11..66 –– DDiissttrriibbuuiiççããoo ddooss aalluunnooss qquuee iiddeennttiiffiiccaamm ccéélluullaass sseexxuuaaiiss//sseemmeenntteess eemm

rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo FFEECCUUNNDDAAÇÇÃÃOO nnaass ssuuaass rreessppoossttaass,, aanntteess ddoo

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

CÉLULAS SEXUAIS/SEMENTES                            ALUNOS 

Como se faz um bebé? 

Espermatozóide e óvulo intervêm na fecundação. =>  (1F)  

Referencia a duas sementes, mas apenas uma é 

identificada (bichinho e obolu). => (17M) 

Referência a duas sementes não identificadas (bichinho e ovinhos).  => (3F)  

Referência apenas a uma semente não identificada ( bichinho). => (4F, 18F) 

Não há referência à intervenção de células sexuais/ 

sementes na fecundação.          => (2F, 8M, 9M, 10M, 12M, 15M, 19F) 

NÃO RESPONDEM   => (5F, 6F, 7M, 11F, 13M, 14F, 16M, 20M, 21F) 

ANEXO IX 
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TTaabbeellaa 55..11..77 –– DDiissttrriibbuuiiççããoo ddooss aalluunnooss qquuee iiddeennttiiffiiccaamm ccéélluullaass sseexxuuaaiiss//sseemmeenntteess eemm

rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo FFEECCUUNNDDAAÇÇÃÃOO nnaass ssuuaass rreessppoossttaass eemm rreellaaççããoo àà

ffoorrmmaaççããoo ddee ggéémmeeooss,, aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

CÉLULAS SEXUAIS/SEMENTES                            ALUNOS 

Porque nascem bebés gémeos? 

Referência apenas a uma semente não identificada. => (3F)

Referência a duas sementes, mas apenas uma é 

identificada (bixitos/bichinho e óvulo). => (14M, 20M) 

NÃO IDENTIFICADAS => (4F, 6F, 8M, 9M, 10M, ) 

NÃO RESPONDEM  => (1F, 2F, 5F, 7M, 11M, 12M, 13M, 15M, 16M, 17M, 18F, 19F, 21F) 

ANEXO IX 
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TTaabbeellaa 55..11..88 –– DDiissttrriibbuuiiççããoo ddooss aalluunnooss ccoomm rreessppoossttaass iiddeennttiiffiiccaaddaass eemm rreellaaççããoo àà

CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo FFEECCUUNNDDAAÇÇÃÃOO ssoobbrree aa ““IInntteerrvveennççããoo ddaa RReellaaççããoo SSeexxuuaall”” nnaa

FFeeccuunnddaaççããoo,, aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo..

RELAÇÃO SEXUAL                ALUNOS 

Como se faz um bebé? 

A fecundação envolve relação sexual. =>  (1F, 8M, 10M, 12M, 15M) 

A fecundação faz supor relação sexual. => (17M) 

Sem referência a relação sexual. => (2F, 3F, 4F, 9M, 18F, 19F) 

NÃO RESPONDEM:  => (5F, 6F, 7M, 11F, 13M, 14F, 16M, 20M, 21F) 

ANEXO IX 
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AANNEEXXOO XX -- TTaabbeellaass rreeffeerreenntteess àà aannáálliissee ddaa CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo FFEECCUUNNDDAAÇÇÃÃOO,,

aappóóss oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

TTaabbeellaa 55..22..11-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR11 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo FFEECCUUNNDDAAÇÇÃÃOO,, aappóóss

oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo..

FECUNDAÇÃO – CR1 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

Na relação sexual o homem 

deposita os espermatozóides 

na vagina da mulher, estes 

vão à procura/ao encontro do 

óvulo na trompa de Falópio 

até que um encontra o óvulo, 

e entra/dá-se a junção das 

duas sementes.

O homem introduz/coloca/enfia o 

pénis na vagina da mulher e deposita 

milhões de espermatozóides que vão à 

procura do óvulo/vão a correr através 

do útero até às trompas de Falópio, 

até que um entra no óvulo/fecundam o 

óvulo/quando o encontram dá-se a 

junção das duas sementes. 

Quando o menino e a menino se 

juntam, o menino larga um líquido 

chamado esperma. Os 

espermatozóides vão à procura do 

óvulo que está na trompa de Falópio. 

(...)

O homem injecta na vagina da mulher 

um líquido que contém milhões de 

espermatozóides que vão em corrida 

através do útero à procura do óvulo 

nas trompas de Falópio. (...)

2F, 3F, 5F, 

6F, 7M, 9M, 

10M, 11F, 

14F, 15M, 

16M, 17M, 

18F, 19F, 21F 

4F

8M

ANEXO X 
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TTaabbeellaa 55..22..22-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR22 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo FFEECCUUNNDDAAÇÇÃÃOO,, aappóóss

oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

FECUNDAÇÃO – CR2 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

O espermatozóide fecunda 

o óvulo, o óvulo 

fecundado/ovo vai fixar-se 

nas paredes do útero.

Milhões de espermatozóides saem/o pénis 

larga eles correm/vão todos para as 

trompas de Falópio à procura do óvulo, o 

primeiro a chegar entra/fecunda o óvulo. 

O ovo vai fixar-se na parede do 

útero/depois do óvulo ser fecundado vai 

para as paredes do útero. 

12M, 13M, 

20M

ANEXO X
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TTaabbeellaa 55..22..33-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR33 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo FFEECCUUNNDDAAÇÇÃÃOO,, aappóóss

oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

FECUNDAÇÃO – CR3 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

Um espermatozóide entra 

no óvulo, se este se dividir 

em duas grandes 

partes/duas partes iguais 

grandes nascem gémeos 

verdadeiros.

Um espermatozóide entra num óvulo e ele 

divide-se em duas grandes partes. 

(...) é o espermatozóide que entra no 

óvulo. O óvulo divide-se em duas partes 

iguais grandes. 

(...) é quando sai um óvulo e um 

espermatozóide entra, o óvulo divide-se 

em duas partes grandes. 

1F, 3F, 5F, 

6F, 8M, 

9M, 10M, 

11M, 13M, 

14F, 17M, 

19F, 20M 

7M

12M

ANEXO X 



Educação em Sexualidade: Um Percurso em Cooperação no 1.º CEB 

325

TTaabbeellaa 55..22..44-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR44 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo FFEECCUUNNDDAAÇÇÃÃOO,, aappóóss

oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

FECUNDAÇÃO – CR4 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

São dois espermatozóides e 

dois óvulos. Um  

espermatozóide entra em 

cada óvulo. Nascem gémeos 

falsos/diferentes.

Dois espermatozóides e dois óvulos, 

entra um espermatozóide em cada 

óvulo, nascem gémeos falsos/ 

diferentes.

7M 8M, 

9M, 10M, 

11F, 12M 

16M, 18F, 

19F, 20M, 

21F

ANEXO X 
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TTaabbeellaa 55..22..55-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR55 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo FFEECCUUNNDDAAÇÇÃÃOO,, aappóóss

oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

FECUNDAÇÃO – CR5 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

Dois espermatozóides e um 

óvulo. O óvulo divide-se em 

duas grandes partes. Entram dois espermatozóides no óvulo. 

O óvulo divide-se em duas grandes partes 

e entram dois. 

2F

4F, 15M, 

21F

ANEXO X 
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TTaabbeellaa 55..22..66 –– CCaatteeggoorriiaass ddee RReessppoossttaa eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo

FFEECCUUNNDDAAÇÇÃÃOO,, aappóóss oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo..

CATEGORIAS  DE RESPOSTA                                                  ALUNOS 

CR1 – Na relação sexual o homem deposita os espermatozóides na vagina da mulher, 

estes vão à procura /ao encontro do óvulo até que um entra/encontra o óvulo/dá-se a 

junção das duas sementes. 

(2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7M, 8M, 9M, 10M, 11F, 14F, 15M, 16M, 17M, 18M, 19F, 21F) 

CR2 – O espermatozóide fecunda o óvulo, o óvulo fecundado/ovo vai fixar-se nas 

paredes do útero. 

(12M, 13M, 20M) 

CR3 – Um espermatozóide entra no óvulo, se este se dividir em duas grandes 

partes/duas partes iguais grandes nascem gémeos verdadeiros. 

(1F, 3F, 5F, 6F, 7M, 8M, 9M, 10M, 11F, 12M, 13M, 14F, 17M, 19F, 20M) 

CR4 - Dois espermatozóides e dois óvulos, entra um espermatozóide em cada óvulo, 

nascem gémeos falsos/diferentes. 

(7M, 8M, 9M, 10M, 11F, 12M, 16M, 18F, 19F, 20M, 21F) 

CR5 - Dois espermatozóides e um óvulo. O óvulo divide-se em duas grandes partes. 

(2F, 4F, 15M, 21F) 

OUTRA

O bebé faz-se o homem introduz o pénis na vagina da sua mulher e deposita aí 

milhões de espermatozóides. Estes vão ao encontro do óvulo. Quando o encontram 

juntam-se e formam um ovo. Este divide-se em duas, quatro, ... partes. E é a partir daí 

que se começa a fazer um bebé.    (1F) 

ANEXO X
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TTaabbeellaa 55..22..77 –– DDiissttrriibbuuiiççããoo ddooss aalluunnooss qquuee iiddeennttiiffiiccaamm oo nnúúmmeerroo ddee ccéélluullaass sseexxuuaaiiss nnaa

FFoorrmmaaççããoo ddee GGéémmeeooss eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo FFEECCUUNNDDAAÇÇÃÃOO,, aappóóss

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

CÉLULAS SEXUAIS                                                                  ALUNOS  

Porque nascem bebés gémeos? 

Identificação de duas células (espermatozóide e óvulo), na formação de gémeos 

verdadeiros.

(1F, 3F, 5F, 6F, 7M, 8M, 9M, 10M, 11F, 12M, 13M, 14F, 17M, 18M, 20M) 

Identificação de quatro células (2 espermatozóides e 2 óvulos), na formação de 

gémeos falsos. 

(7M, 8M, 9M, 10M, 11F, 12M, 16M, 18M, 19F, 20M, 21F) 

Alunos que identificaram o número de células quer na formação de gémeos 

verdadeiros, quer na formação de gémeos falsos. 

(7M, 8M, 9M, 10M, 11F, 12M, 18F, 20M) 

Alunos que não identificaram nem a formação de gémeos verdadeiros nem falsos. 

(2F, 4F, 15M, 21F) 

      

ANEXO X
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AANNEEXXOO XXII -- TTaabbeellaass rreeffeerreenntteess àà aannáálliissee ddaa CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo GGEESSTTAAÇÇÃÃOO,,

aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

TTaabbeellaa 55..33..11-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR11 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo GGEESSTTAAÇÇÃÃOO,, aanntteess

ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

GESTAÇÃO – CR1 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

Os bebés alimentam-se pelo 

cordão umbilical/bilical,  

umbigo/embigo, uma tripa 

ligada ao estômago da mãe.

Cordão/cordões/cordão

umbilical/bilical. 

Umbigo/embigo tem uma tripa ligada ao 

estômago da mãe. 

Pela barriga da mãe. 

1F, 3F, 11F, 

12M, 14M, 

16M, 17M, 

18F, 19F 

5F, 8M, 

9M, 10M, 

13M

20M

ANEXO XI 
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TTaabbeellaa 55..33..22-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR22 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo GGEESSTTAAÇÇÃÃOO,, aanntteess

ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo..

GESTAÇÃO – CR2 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

Os bebés nascem com um 

cordão, porque os alimentos 

da mãe vão por aí/passa o 

comer do bebé. 

(...) porque se alimentam por aí/ quando a 

mãe come alguma coisa os alimentos vão 

por o cordão/passa o comer para o bebé. 

2F, 3F, 8M, 

9M, 10M, 

11F, 12M, 

13M, 16M 

ANEXO XI 
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TTaabbeellaa 55..33..33-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR33 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo GGEESSTTAAÇÇÃÃOO,, aanntteess

ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo..

GESTAÇÃO – CR3 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

Os bebés nascem pela 

barriga ou pela 

vagina/pipi/papoila.

(...) pela barriga ou pela vagina. 

(...) pela barriga ou pelo pipi.  

(...) pela barriga ou pela papoila no meio 

dos pés.

1F, 4F, 

12M, 18F 

3F

7M

ANEXO XI 
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TTaabbeellaa 55..33..44-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR44 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo GGEESSTTAAÇÇÃÃOO,, aanntteess

ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo..

GESTAÇÃO – CR4 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

Os bebés nascem pela 

barriga da mãe. 

Os bebés nascem pela barriga.

2F, 5F, 6F, 

8M, 9M, 

10M, 11F, 

16M, 19F, 

21F

ANEXO XI 
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TTaabbeellaa 55..33..55-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR55 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo GGEESSTTAAÇÇÃÃOO,, aanntteess

ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

GESTAÇÃO – CR5 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

Os bebés nascem pela 

basina/bengina/bexiga. 

Pela basina da mãe. 

Nascem pela bengina. 

(...) nascem pela bexiga.

15M

17M

20M

ANEXO XI
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TTaabbeellaa 55..33..66 –– CCaatteeggoorriiaass ddee RReessppoossttaa eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo GGEESSTTAAÇÇÃÃOO,,

aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

CATEGORIAS DE RESPOSTA                                             ALUNOS 

CR1 – Os bebés alimentam-se pelo cordão umbilical/bilical/umbigo/embigo uma tripa 

ligada ao estômago da mãe. 

(1F, 3F, 5F, 8M, 9M, 10M, 11F, 12M, 13M, 14M, 16M, 17M, 18F, 19F, 20M) 

CR2 – Os bebés nascem com um cordão, porque os alimentos da mãe vão por aí/passa o 

comer do bebé. 

(2F, 3F, 8M, 9M, 10M, 11F, 12M, 13M, 16M)  

CR3 - Os bebés nascem pela barriga ou pela vagina/pipi/papoila. 

(1F, 3F, 4F, 7M, 12M, 18M) 

CR4 - Os bebés nascem pela barriga.  

(2F, 5F, 6F, 8M, 9M 10M, 11F, 16M, 19F, 21F) 

CR5 - Os bebés nascem pela basina/bengina/bexiga.  

(15F, 17M, 20M) 

ANEXO XI
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OUTRAS

Os bebés quando estão na barriga da mãe alimentam-se pelo coração.     (2F, 2) 

Os bebés alimentam-se na barriga com um saquinho que está perto deles.   (4F, 2) 

A mãe come e depois o alimento vai por aí e vai até ao bebé e os bebés comem.  (6, 2F) 

O bebé alimenta-se com o sangue da mãe.       (15M, 2) 

Por uns ossos que se abrem quando os bebés nascem.  (13M, 4) 

NÃO IDENTIFICADAS 

Os bebés alimentam-se.   (21F,2) 

Porque ainda são pequeninos. (4F,5) 

Se não tivessem cordão morriam. (15M,5) 

NÃO RESPONDERAM  

Pergunta 2 => (7M); 

Pergunta 4 => (14F) 

Pergunta 5=> (1F, 5F, 6F, 7M, 14M, 18F, 20M, 21F) 
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TTaabbeellaa 55..33..77 –– DDiissttrriibbuuiiççããoo ddooss aalluunnooss qquuee rreeffeerreemm oo ttiippoo ddee ppaarrttoo eemm rreellaaççããoo àà

CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo GGEESSTTAAÇÇÃÃOO,, aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee

CCaammppoo

CATEGORIAS DE RESPOSTA                                             ALUNOS 

Por onde nascem os bebés? 

Indicam dois tipos de parto: “natural” e “cesariana”. 

(1F, 3F, 4F, 7M, 12M, 18F) 

Indicam o parto por “cesariana”. 

(2F, 5F, 6F, 8M, 9M, 10M, 11F, 16M, 19F, 21F) 

Indicam o parto “natural”. 

(15F, 17M, 20M) 

ANEXO XI 



Educação em Sexualidade: Um Percurso em Cooperação no 1.º CEB 

337

AANNEEXXOO XXIIII -- TTaabbeellaass rreeffeerreenntteess àà aannáálliissee ddaa CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo GGEESSTTAAÇÇÃÃOO,,

aappóóss oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

TTaabbeellaa 55..44..11-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR11 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo GGEESSTTAAÇÇÃÃOO,, aappóóss oo

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo..

GESTAÇÃO – CR1 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

O bebé quando está na 

barriga da mãe alimenta-se 

e recebe o oxigénio pelo 

cordão umbilical que está 

ligado à placenta. 

(...) pelo cordão umbilical. 

(...) recebe o alimento e o oxigénio. 

(...) alimenta-se pelo cordão 

umbilical que está ligado à placenta. 

(...) alimenta-se pela placenta. 

1F, 2F, 5F, 6F, 

7M, 8M, 9M, 

10M, 13M, 14M, 

15M, 17M, 18F, 

19F, 20M, 21F 

3F

11F, 12M, 16M 

4F

ANEXO XII 
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TTaabbeellaa 55..44..22-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR22 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo GGEESSTTAAÇÇÃÃOO,, aappóóss oo

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

GESTAÇÃO – CR2 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

Os bebés nascem com um 

cordão, porque era por ele 

que estavam ligados à mãe, 

recebiam as substâncias 

nutritivas/alimentavam-se, 

recebiam o oxigénio e 

excretavam/faziam chichi 

e cocó. 

(...) por ele se alimentavam. 

(...) por ele estava ligado à mãe, recebia o 

oxigénio e as substâncias nutritivas. 

(...) para receber o alimento, respirar/ 

receber o oxigénio e excretar/fazer chichi e 

cocó. 

2F, 4F, 6F, 

8M, 9M, 

12M, 13M, 

14F, 17M, 

18F

1F, 3F, 5F, 

7M, 20M, 

21F

11F, 19F 

ANEXO XII 
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TTaabbeellaa 55..44..33-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR33 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo GGEESSTTAAÇÇÃÃOO,, aappóóss oo

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

GESTAÇÃO – CR3 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

Os bebés nascem pela 

barriga ou pela vagina. 

Os bebés nascem pela barriga 

ou pela vagina. 

1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 

6F, 7M, 8M, 9M, 

10M, 11F, 12M, 13M, 

14F, 15M, 17M, 19F, 

20M, 21F 

ANEXO XII 
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TTaabbeellaa 55..44..44 –– CCaatteeggoorriiaass ddee RReessppoossttaa eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo GGEESSTTAAÇÇÃÃOO,,

aappóóss oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

CATEGORIAS DE RESPOSTA                                             ALUNOS 

CR1 - O bebé quando está na barriga da mãe alimenta-se e recebe o oxigénio  pelo 

cordão umbilical que está ligado à placenta.  

(1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7M, 8M, 9M, 10M, 11F, 12M, 13M, 14M, 15M, 16M, 17M, 18F, 

19F, 20M, 21F) 

CR2 - Os bebés nascem com um cordão, porque era por ele que estavam ligados à 

mãe, recebiam as substâncias nutritivas/se alimentavam recebiam o oxigénio 

respiravam e excretavam/faziam chichi e cocó. 

(1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7M, 8M, 9M, 11F, 12M, 13M, 14F, 17M, 18F, 19F, 20M, 21F) 

CR3 - Os bebés nascem pela barriga ou pela vagina. 

(1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7M, 8M, 9M, 10M, 11F, 12M, 13M, 14M, 15M, 17M, 19F, 20M, 21F) 

OUTRAS

Os bebés nascem pela barriga ou pela vulva.  (16M, 4) 

Os bebés nascem pela vagina. (18F, 4) 

Porque se não tivessem cordão morriam.  (15M, 5) 

NÃO IDENTIFICADA      

Os bebés que nascem com um cordão nascem pela barriga.   (16M, 5) 

NÃO RESPONDEU      

Pergunta: 5 => (10M) 

ANEXO XII 
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TTaabbeellaa 55..44..55 –– DDiissttrriibbuuiiççããoo ddooss aalluunnooss qquuee rreeffeerreemm oo ttiippoo ddee ppaarrttoo eemm rreellaaççããoo àà

CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo GGEESSTTAAÇÇÃÃOO,, aappóóss oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

CATEGORIAS DE RESPOSTA                                             ALUNOS 

Por onde nascem os bebés? 

Indicam dois tipos de parto: “natural” e “cesariana”. 

(1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7M, 8M, 9M, 10M, 11F, 12M, 13M, 14M, 15M, 16M, 17M, 19F, 

20M, 21F) 

Indica apenas o parto “natural”.    (18F)

ANEXO XII 
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AANNEEXXOO XXIIIIII -- TTaabbeellaass rreeffeerreenntteess àà aannáálliissee ddaa CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo

IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO SSEEXXUUAALL,, aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo

TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

TTaabbeellaa 55..55..11-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR11 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO

SSEEXXUUAALL,, aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

GESTAÇÃO – CR1 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

Pénis/peniz,

vagina/vagina/faxiga/pipi.
Pénis/peniz, vagina/bagina 

Pénis e faxiga 

Pénis e pipi. 

1F, 2F, 4F, 

5F, 8M, 9M 

11F, 12M, 

13M, 14F, 

16M, 17M 

18F, 19F, 

20M

15M

3F

ANEXO XIII 
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TTaabbeellaa 55..55..22-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR22 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO

SSEEXXUUAALL,, aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo..

GESTAÇÃO – CR2 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

Pila/pilinha e pipi. Pila e pipi 

Pilinha e pipi 

10M

21F

ANEXO XIII 
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TTaabbeellaa 55..55..33 –– CCaatteeggoorriiaass ddee RReessppoossttaa eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo

IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO SSEEXXUUAALL,, aanntteess ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TT..CC..

CATEGORIAS DE RESPOSTA                                 ALUNOS 

CR1 – Pénis/peniz e vagina/bagina/faxiga. 

(1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 8M, 9M,11F, 12M, 13M, 14F, 15M, 16M, 17M, 18F, 19F, 20M) 

CR2 - Pila/pilinha e pipi. 

(10M, 21F) 

OUTRA

Begina e papoila         

(6F)

NÃO IDENTIFICADAS 

(7M)

ANEXO XIII 
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AANNEEXXOO XXIIVV -- TTaabbeellaass rreeffeerreenntteess àà aannáálliissee ddaa CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo

IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO SSEEXXUUAALL,, aappóóss oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo

ddee CCaammppoo

TTaabbeellaa 55..66..11-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR11 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO

SSEEXXUUAALL,, aappóóss oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

GESTAÇÃO – CR1 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

Pénis, escroto e vulva. Pénis, escroto e vulva. 

Pénis, escroto e vulva : orifício 

urinário e clítoris. 

Pénis, escroto e vulva: grandes 

lábios, pequenos lábios e orifício 

urinário.

Pénis, escroto e vulva: grandes 

lábios, pequenos lábios, clítoris e 

orifício urinário/orifício vaginal. 

Pénis, escroto e vulva: grandes 

lábios, pequenos lábios, orifício 

vaginal, clítoris e meato/orifício 

urinário.

2F, 15M, 

16M, 21F 

11F

4F

1F, 9M, 13M, 

19F, 20M 

5F, 8M, 

12M, 17M, 

18F

ANEXO XIV 
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TTaabbeellaa 55..66..22-- EExxtteennssããoo ddaa CCRR22 eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO

SSEEXXUUAALL,, aappóóss oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

GESTAÇÃO – CR2 EXTENSÕES DA CR ALUNOS

Pénis, escroto e vagina 
Pénis, escroto e vagina 

Pénis e vagina 

3F, 14F 

6F, 7M, 10M 

ANEXO XIV 
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TTaabbeellaa 55..66..33 –– CCaatteeggoorriiaass ddee RReessppoossttaa eemm rreellaaççããoo àà CCaatteeggoorriiaa ddee CCoonntteeúúddoo

IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO SSEEXXUUAALL,, aappóóss oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo TTrraabbaallhhoo ddee CCaammppoo

CATEGORIAS DE RESPOSTA                                      ALUNOS

CR1 – Pénis, escroto e vulva. 

Pénis, escroto e vulva.. 

(2F, 15M, 16M, 21F) 

(…) orifício urinário e clítoris. 

(11F)

(...) grandes lábios, pequenos lábios e orifício urinário. 

(4F)

(...) grandes lábios, pequenos lábios, clítoris e orifício urinário/orifício 

vaginal.

(1F, 9M, 13M, 19F, 20M)  

 grandes lábios,  pequenos lábios, orifício vaginal, clítoris e meato/orifício 

urinário.

(5F, 8M, 12M, 17M, 18F) 

CR2 – Pénis, escroto e vagina. 

Pénis, escroto e vagina. 

           (3F, 14F) 

Pénis e vagina 

                               (6F, 7M, 10M) 

ANEXO XIV 


