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1. INTRODUÇÃO 
 
A Sexualidade esteve desde sempre presente na vida dos indivíduos. Está 

associada ao prazer, é inerente ao ser humano e está presente em tudo à nossa 

volta. Encontramo-la nos jornais, nas revistas, nos cartazes publicitários, na 

televisão, na Internet, no rádio, nas conversas de dia-a-dia, quer se trate de 

crianças, jovens, adultos ou idosos, enfim, num sem número de situações da 

nossa vida. Pois, como refere Teixeira (2003:155), a Sexualidade desestabiliza e 

inquieta porque remete para a face libidinosa dos afectos, porque recompõe as 

identidades, porque transgride os papéis da normalidade, porque constitui a mais 

singular expressão da individualidade dos sujeitos. 

No entanto, o modo como a Sexualidade é encarada tem vindo a alterar-se à 

medida que o tempo avança. Anteriormente a Sexualidade era vista unicamente 

com a finalidade da Reprodução Humana. A mulher manifestava uma certa 

inibição em relação ao prazer sexual, enquanto o homem assumia a sua 

masculinidade através do maior número de relações sexuais possível e dando 

muito interesse à parte genital e pouco à parte afectiva. No entanto, estas atitudes 

têm vindo a assumir novos contornos e hoje há uma maior preocupação com a 

qualidade afectiva. Na nossa sociedade homens e mulheres têm o “direito” de 

usufruir do prazer sexual sem preconceitos e receios. A Sexualidade adquiriu uma 

nova visibilidade, passou a ser uma forma privilegiada de mostrar o carinho, o 

afecto e o amor que nutrimos pelos outros. 

No que se refere à Reprodução Humana, a investigação científica e 

tecnológica tem evoluído grandemente e como tal, hoje, graças aos métodos 

contraceptivos ter um filho já pode ser uma opção.  

Por outro lado, os avanços científicos e tecnológicos também fizeram 

emergir na nossa sociedade questões de natureza ética, nomeadamente no que 

se refere às Técnicas de Reprodução Medicamente Assistida e à manipulação de 

embriões nelas envolvidos. 

Estes temas e outros, como são, por exemplo, a Interrupção Voluntária da 

Gravidez e a pedofilia, colocam a Sexualidade como uma área de destaque na 
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nossa sociedade, o que se constata, regularmente, através do tempo de antena 

que os meios de comunicação social lhe atribuem. 

A Sexualidade é uma força viva no indivíduo e é através dela que cada um 

se descobre e descobre os outros. É parte integrante da nossa personalidade e 

permite-nos comunicar, estabelecer laços, dar e receber afecto e prazer. É 

caracterizada por diferentes aspectos consoante a fase de desenvolvimento em 

que o indivíduo se encontra. Por exemplo, as manifestações sexuais, diferem 

conforme se trate de crianças, jovens, adultos ou idosos (López e Fuertes, 1997). 

No entanto, apesar de toda a importância que a Sexualidade assume ao 

longo da vida, esta é uma temática que nem sempre é levada a sério, como o 

deveria ser, e como tal, continua a suscitar, frequentemente, conversas pouco 

dignas na nossa sociedade (Kohner, 1997). 

Os pais só esporadicamente abordam os assuntos relacionados com a 

Sexualidade e fazem-no a pretexto de factores exteriores (Vilar, 2003a). Os 

professores são poucos os que abordam a Educação em Sexualidade em meio 

escolar (Reis, 2003, citado por Vilar, 2003b). Algumas vezes a opção tomada é a 

via do silêncio, que por si só já constitui uma forma de abordar o tema, pois a 

Educação em Sexualidade pode ser feita mesmo quando não temos a intenção 

de a fazer directamente. A Sexualidade é inerente à vida e aos pequenos hábitos 

de todos os dias. As nossas opiniões, os entusiasmos e as críticas em relação a 

determinados acontecimentos e a forma como nos posicionamos perante os 

problemas e valores do mundo, permitem que estejamos a contribuir para uma 

Educação em Sexualidade, ainda que de forma informal. Grande parte do 

desenvolvimento do indivíduo faz-se por imitação e os modelos são sem sombra 

de dúvida os pais e os professores, pois são eles os agentes que mais tempo 

passam com o indivíduo e que simultaneamente mais interagem com ele. 

Obviamente que, a qualidade das relações observadas pelas crianças 

condicionará a sua forma de ser e de estar na vida. Assim, se as relações 

observadas forem afectuosas, manifestarem prazer e alegria, então as crianças 

terão modelos de identificação positivos, o que contribuirá para o seu 

desenvolvimento de forma adequada (López, 1990). É pois importante ter 



Educação em Sexualidade: um contributo para a Formação Inicial de Professores 
 

______________________________________________________________3 

presente que deve haver coerência entre as nossas atitudes, enquanto 

educadores, e entre os valores que pretendemos veicular. 

Portanto, se estamos continuamente a fazer uma Educação Sexual informal, 

ou seja, estamos permanentemente a transmitir normas e valores, é 

imprescindível assumirmos que a Educação Sexual deve ser feita de forma 

explícita, para que consigamos desconstruir e colmatar as falhas inerentes à 

mesma. Só desta forma conseguiremos promover uma Educação Sexualizada e 

contribuir para a formação de crianças e jovens (futuros adultos) com mais 

capacidade de se sentirem bem consigo próprios, de amarem, de se realizarem 

sexualmente e de se sentirem felizes. Pois, se nos aceitarmos tal como somos, 

trocando os nossos medos e angústias por um genuíno conhecimento do nosso 

corpo e pelo prazer de nos relacionarmos com as outras pessoas, e 

simultaneamente formos capazes de entender as diferentes formas da 

Sexualidade, iremos, certamente, construir uma Sexualidade enriquecedora e 

positiva (López, 1990). 

O educadores, independentemente de estarmos a falar de pais ou 

professores, devem acima de tudo, contribuir para que as crianças e jovens 

construam os seus próprios valores, e portanto não lhes devem impor os seus. É 

igualmente importante que a informação veiculada seja correcta, verdadeira, 

isenta de crenças e tabus e que seja feita com vocabulário científico e adequado 

à idade. 

Muitas vezes, crianças e jovens, pensam ter certezas acerca da 

Sexualidade, no entanto, essas certezas não passam de falsas ideias de origem 

diversa (sensorial, cultural e analógica) (Pozo, 1996, citado por Martins e Veiga, 

1999) que lhes foram transmitidas pela sociedade, através de várias fontes, mas 

também através dos media, nos quais se destacam, a televisão, as revistas e a 

Internet. Essas falsas ideias contribuem grandemente para que, enquanto jovens 

e adultos, apresentem comportamentos de risco e maior vulnerabilidade de 

contrair quer uma IST1 ou DST2, quer uma gravidez indesejada. 

                                                 
1 Infecção Sexualmente Transmissível 
2 Doença Sexualmente Transmissível 
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Portanto, se educar é um processo que tem início no nascimento, então, a 

Educação em Sexualidade deve ser integrada desde esse momento. Os pais têm 

nessa altura um maior destaque no âmbito da Educação em Sexualidade, é com 

eles que a criança partilha os momentos afectivos (Vaz, 1996). Mais tarde, 

quando a criança entra na escola surge então o papel do professor enquanto 

agente educativo, no qual se inclui a exigência da abordagem, entre outros, da 

Educação em Sexualidade. 

 

A selecção da Sexualidade como temática a desenvolver na formação inicial 

de professores teve a ver com o facto deste ser um assunto delicado e que traz 

consigo mitos, crenças e preconceitos que precisam de ser desconstruídos, uma 

vez que, segundo Nodim (2001), um terço dos jovens portugueses apresenta 

comportamentos de risco nesta área. Deste modo, emerge a necessidade de uma 

educação formal desde o início da escolaridade, que, obviamente, deve ser 

assegurada pelos professores.  

No entanto, o que se constata pelas suas práticas é que são poucos os que 

a trabalham em meio escolar (Reis, 2003, citado por Vilar, 2003b). Portanto é 

urgente promover formação no âmbito da Sexualidade para professores que 

embora não sendo especialistas em Sexualidade, devem possuir formação 

adequada para o fazer. 

Por outro lado, há que ter em conta que existe enquadramento legal em 

Portugal, no que respeita à abordagem da Educação em Sexualidade em meio 

escolar, quer ao longo da escolaridade, quer na formação de professores, não 

constituindo, no entanto, uma prática generalizada. 

Vejamos a Lei nº 3/84, de 24 de Março onde no 1º artigo o Estado garante o 

direito à Educação Sexual como componente do direito fundamental à Educação 

e no nº 2 do 2º artigo especifica que, os programas escolares incluirão, de acordo 

com os diferentes níveis de ensino, conhecimentos científicos sobre anatomia, 

fisiologia, genética e Sexualidade humanas, devendo contribuir para a supressão 

das discriminações em razão do sexo e da divisão tradicional das funções entre 

homem e mulher. No nº 3 do mesmo artigo refere que, será dispensada especial 
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atenção à formação inicial e permanente dos docentes, por forma a dotá-los do 

conhecimento e da compreensão da problemática da Educação Sexual no que diz 

respeito aos jovens. 

Mais tarde, em 1986, é aprovada a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 

nº 46/86, de 14 de Outubro) – onde no nº 2 do artigo 47º, aparece a possibilidade 

da Educação Sexual ser promovida na escola no âmbito da disciplina de 

Desenvolvimento Pessoal e Social, ou ainda na Área-Escola. Além disso há a 

integração de alguns temas ligados à Reprodução Humana nos currículos de 

algumas disciplinas (…) mas unicamente nos aspectos anátomo-fisiológicos da 

Reprodução Humana, métodos contraceptivos e prevenção das doenças 

sexualmente transmissíveis (…). 

Em 1999 é aprovada a Lei nº 120/99 de 11 de Agosto, - que reforça as 

garantias à saúde reprodutiva através da implementação, nos estabelecimentos 

de ensino básico e secundário, de um programa para a promoção da saúde e da 

Sexualidade Humana, no qual será proporcionada adequada informação sobre a 

Sexualidade Humana, o aparelho reprodutivo e a fisiologia da Reprodução, SIDA 

e outras doenças sexualmente transmissíveis, os métodos contraceptivos e o 

planeamento familiar, as relações inter-pessoais, a partilha de responsabilidades 

e a igualdade entre os géneros. 

A publicação do Decreto-Lei 259/2000 de 17 de Outubro – veio regulamentar 

a aplicação das medidas previstas na Lei nº 120/99 e promover a Educação 

Sexual em meio escolar através da sua integração no Projecto Educativo, feita de 

forma transversal e favorecendo o envolvimento dos alunos, dos encarregados de 

educação e respectivas associações. 

Em 2001 é publicado o Decreto-Lei 6/2001 de 18 de Janeiro – onde a 

Educação para a Cidadania surge como área transversal e privilegiada para o 

desenvolvimento da Educação em Sexualidade. 

Como se pode constatar, não é certamente por falta de legislação que a 

Educação em Sexualidade não esta a ser implementada em todas as escolas do 

nosso país, mas talvez por falta de formação dos professores nesta área. 
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Assim, enquanto docente de uma Escola Superior de Educação pública, 

emergiu como pertinente o meu contributo na formação de futuros professores, 

para que estes desenvolvessem competências no âmbito da Sexualidade, que 

lhes permitisse activar estratégias de auto e hetero-formação traduzidas na 

transformação do conhecimento científico em conhecimento científico-didáctico. 

Todo este processo foi norteado, tendo presente que, a competência não 

exclui, mas exige, a apropriação sólida e ampla dos conteúdos, organizados 

numa síntese integradora, apropriada pelo sujeito, de modo a permitir-lhe 

“convocar” esse conhecimento face às diferentes situações e contextos. A 

competência implica a capacidade de ajustar os saberes a cada situação (Roldão, 

2003: 24). 

O que no entender de Abrantes, diz respeito ao processo de activar recursos 

(conhecimentos, capacidades, estratégias) em diversos tipos de situações, 

nomeadamente situações problemáticas, e sem desprezar que, (…) não se pode 

falar em competência sem lhe associar o desenvolvimento de algum grau de 

autonomia em relação ao uso do saber (ME, 2000: 9). 

 

 

Tendo presente que estamos perante um estudo exploratório que se 

enquadra numa abordagem de natureza qualitativa, esta investigação teve como 

finalidade a concepção, implementação e avaliação de um programa de 

formação, baseado no desenvolvimento de competências para a Educação em 

Sexualidade no meio escolar, que permitisse aos alunos de cursos de formação 

inicial de professores implementarem percursos de auto e hetero-formação, 

visando a transformação do conhecimento científico em conhecimento científico-

didáctico. 

 

Deste modo os objectivos propostos para esta investigação foram: 

 

•Conhecer a formação pessoal e escolar em Sexualidade de alunos que 

frequentam cursos de formação inicial de professores; 
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• Contribuir para a formação baseada no desenvolvimento de competências 

para a Educação em Sexualidade no meio escolar, de alunos que frequentam 

cursos de formação inicial de professores; 

•Reflectir sobre o impacto de um programa de formação, baseado no 

desenvolvimento de competências para a Educação em Sexualidade no meio 

escolar, no que respeita à activação de estratégias de auto e hetero-formação. 

 

Tendo como base a finalidade e os objectivos da investigação, enunciados 

anteriormente, esta desenvolveu-se em três fases : 

 
1ª Fase 

• Análise dos programas das unidades curriculares dos cursos de 

formação inicial de professores da Instituição onde a 

investigadora/formadora trabalha, de forma a saber se contemplam 

ou não conteúdos no domínio da Sexualidade; 

 

• Auscultação da formação pessoal e escolar no domínio da 

Sexualidade de alunos que aí frequentam cursos de formação inicial 

de professores. 

 

2ª Fase 

• Concepção e implementação de um programa de formação baseado 

no desenvolvimento de competências para a Educação em 

Sexualidade no meio escolar, destinado a alunos que frequentam 

cursos de formação inicial de professores. 

 

3ª Fase 

• Avaliação do impacto da formação nesses alunos, através da 

observação da mobilização de competências na activação de 

processos de auto e hetero – formação, quer através das suas 

produções, quer da dinamização, pelos próprios, de um Seminário no 
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domínio da Sexualidade, destinada aos seus pares de outros cursos 

de formação de professores. 

 

A presente dissertação engloba todo este processo e tenta de alguma forma 

explicitar a forma como as várias fases se desenrolaram. Assim sendo, 

apresenta-se uma dissertação constituída por 5 capítulos, cada um deles 

organizado em sub-pontos. 

O presente capítulo constitui a introdução. 
O capítulo 2 é constituído por duas partes. Na primeira aborda-se o conceito 

de Sexualidade e refere-se a forma como este tem vindo a evoluir ao longo do 

tempo, salientando alguns autores e estudos que contribuíram para essa 

mudança. Seguidamente, apresentam-se os riscos actuais associados ao sexo, 

onde a ênfase é colocada em termos da Educação para a Saúde e auto-

protecção. 

Fala-se sobre o risco: 

 

• de contrair uma IST ou DST, onde se dá especial destaque ao 

VIH/SIDA e à prostituição; 

• da ocorrência de uma gravidez indesejada, onde se referem os 

métodos contraceptivos; 

• de práticas pedófilas, no qual se distinguem abusador sexual e 

pedófilo. 

 

Posteriormente aborda-se a questão da procriação medicamente assistida, 

das “barrigas de aluguer”, da “doação de esperma e óvulos, da inseminação post-

morten e da clonagem, sob o ponto de vista ético. Nesta parte fala-se ainda sobre 

a interrupção voluntária da gravidez onde se faz alusão à legislação. 

Na segunda parte do capítulo dois, faz-se alusão à Educação em 

Sexualidade, ao papel dos vários agentes que nela interferem, no qual se destaca 

o papel do professor, e referem-se alguns estudos associados a esta temática. 

No capítulo 3 descreve-se a metodologia utilizada e a forma como foram 

analisados os dados. Apresenta-se a caracterização da população envolvida no 
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estudo, fundamentam-se as opções tomadas a nível da selecção e construção 

dos instrumentos de recolha de dados e sua administração e o programa de 

formação. Apresenta-se o modelo de análise de dados utilizado, na 1ª e 3ª fases 

do estudo, fundamentando as razões da sua escolha e descreve-se a sua 

utilização. 

O capítulo 4 diz respeito aos resultados obtidos durante a investigação ao 

longo das suas várias fases. São expostos os resultados: da análise dos 

programas das unidades curriculares, da entrevista ao professor da disciplina de 

Ciências do Meio Físico e Social IV, da auscultação da formação pessoal e 

escolar dos alunos no domínio da Sexualidade através do questionário I e II e da 

avaliação do impacto da formação através da observação das produções dos 

alunos, do questionário III e das entrevistas a alguns dos que dinamizaram o 

Seminário. 

Para finalizar, no capítulo 5, apresentam-se as limitações e dificuldades do 

estudo, as conclusões e fazem-se algumas recomendações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educação em Sexualidade: um contributo para a Formação Inicial de Professores 
 

______________________________________________________________10 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

No presente capítulo faz-se, primeiramente, uma breve abordagem ao 

conceito de Sexualidade e aos assuntos a ela associados, como a orientação 

sexual, as IST´s e/ou DST´s, nas quais se destaca o VIH/SIDA, os métodos 

contraceptivos, a pedofilia, a prostituição, a procriação medicamente assistida e a 

interrupção da gravidez. Seguidamente, faz-se alusão à Educação em 

Sexualidade, onde se referem os agentes que nela interferem, estabelece-se a 

sua relação com a formação inicial de professores e referem-se alguns estudos 

associados à temática. 

 

 

2.1. A Sexualidade 
 
Se é verdade que a Sexualidade existe desde que existe o ser humano, 

também o é, que o modo como esta dimensão da vida Humana é encarada tem 

sofrido grandes alterações ao longo dos tempos. 

A forma como este conceito tem vindo a evoluir mostra que ao mesmo 

tempo que é influenciado pelas outras dimensões da vida Humana, também as 

influencia. A Sexualidade depende das características de cada indivíduo, mas é 

grandemente influenciada pela cultura, pela religião e pelas crenças inerentes ao 

meio cultural em que o indivíduo se encontra inserido. 

Sendo a Sexualidade Humana um fenómeno complexo que pode ser 

conceptualizado e descrito de várias formas, naturalmente não existe uma 

definição universal para a mesma. Pelo contrário apresentam-se-nos 

variadíssimas definições todas elas bastante coerentes. 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde: 

 

A Sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, contacto, 

ternura, intimidade; que se integra no modo como nos sentimos, movemos, 

tocamos e somos tocados, é ser-se sensual e ao mesmo tempo sexual; ela 
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influencia sentimentos, acções e interacções e, por isso, a nossa saúde física e 

mental. 

Para López (1995:149-150), 

 

É mais fácil dizer o que a Sexualidade não é: 

 

• algo mau, sujo e feio, somente ou principalmente os genitais; 

• uma coisa unicamente de adultos jovens; 

• só para ter filhos, só para homens. 

 

A Sexualidade, pelo contrário, é extraordinariamente ampla: 

 

• afecta todo o corpo; 

• é uma dimensão psicológica e social muito importante, 

• inclui todo um mundo de possibilidades para obter prazer, ter filhos, 

sentir desejo, emoções e afectos em relação a outras pessoas; 

• gera desejo de estar com outras pessoas, abraçar e ser abraçado, amar 

e ser amado, etc.; 

• fomenta e encontra todo o seu sentido unida a sentimentos positivos e 

a vínculos afectivos, como, o enamoramento, que dão sentido à vida e às 

relações. 

 

Se mais definições de Sexualidade fossem apresentadas mais evidentes 

seriam os traços comuns entre elas. De facto, as várias definições apresentadas 

evidenciam que a Sexualidade é algo inerente ao ser humano, que existe uma 

interacção permanente entre os aspectos sexuais e não sexuais, e que a 

Sexualidade é norteada pelo que somos enquanto pessoas, o que por sua vez, 

influencia o modo como pensamos, sentimos e agimos. Como refere Vilar (2003b: 

158) a Sexualidade é mediatizada por todo o crescimento e experiências pessoais 

e integra-se em todos os campos da vida. 
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Ainda que durante muito tempo se tenha considerado que a Sexualidade 

estava apenas ligada ao acto sexual e à procriação, há já algum tempo atrás que 

a Sexualidade é encarada numa perspectiva muito mais abrangente. Como refere 

Michael Bozon (2002, citado por Vilar, 2003b: 160) o repertório sexual alargou-se, 

as normas e trajectórias da vida sexual diversificaram-se, os saberes e as 

representações da Sexualidade multiplicaram-se. 

A partir do início do século XIX a Sexualidade e o comportamento sexual 

passaram a constituir objecto do estudo científico já que a Sexualidade começou 

a ser estudada no âmbito das ciências médicas e biológicas. Os médicos e os 

cientistas tinham a função de ensinar/informar as pessoas sobre a Sexualidade, 

embora nessa altura, o sexo fosse visto apenas como uma função biológica 

(Ogden, 2004). 

Os comportamentos sexuais ligados à Reprodução Humana eram 

considerados como normais, já a masturbação e a homossexualidade eram 

encarados como anormais. Ou seja, o sexo era visto como um impulso biológico 

que precisava de ser expresso, mas apenas dentro dos limites das suas funções, 

isto é, a Reprodução (Ogden, 2004:228). 

No século XX surge uma nova perspectiva no âmbito da Sexualidade. 

Embora o sexo continue a ser encarado como biológico, já é dada grande 

importância ao comportamento sexual ligado ao desejo, ao prazer e à 

masturbação (Ogden, 2004). 

Nos anos 40 e 50 Kinsey realizou um estudo onde analisou dados de 12000 

americanos brancos. Nesse estudo o autor defendeu a ideia de que o impulso 

sexual era uma força biológica e que a expressão desse impulso para obter 

prazer, além de aceitável era desejável. Considerou o sexo pré-matrimonial como 

normal, justificando que os outros animais não se casam e nem por isso deixam 

de fazer sexo, como tal não há diferença no sexo antes e depois do casamento. 

Além disso, nesta investigação o autor sugeria, como aceitáveis, uma 

multiplicidade de expressões sexuais no que se refere à relação sexual e à 

masturbação, quer nos homens quer nas mulheres (Ogden, 2004; Lopez e 

Fuertes, 1997). 



Educação em Sexualidade: um contributo para a Formação Inicial de Professores 
 

______________________________________________________________13 

Kinsey foi também o responsável pela introdução de novos métodos e 

atitudes em relação ao estudo da Sexualidade e chegou a algumas conclusões 

que ainda hoje podem ser consideradas como válidas, designadamente: 

• que a moral “oficial” não é cumprida pela maioria da população (quando 

apresenta os dados sobre a masturbação masculina e feminina); 

• a Sexualidade apresenta características diferentes ao longo das várias 

fases que constituem o ciclo da vida; 

• a Sexualidade feminina existe; 

• os abusos sexuais sobre mulheres acontecem (em proporções idênticas 

às que os investigadores recentes estabelecem); 

• a homossexualidade é perspectivada como sendo um extremo do 

contínuo entre heterossexualidade e homossexualidade; 

• as condutas sexuais variam de pessoa para pessoa e entre classes 

sociais; 

• as disfunções sexuais existem. 

 

(López e Fuertes, 1997). 

 

Mais tarde, nos anos 60, Masters e Johnson realizaram um trabalho onde foi 

dada grande ênfase à actividade sexual. Para estes autores o prazer sexual podia 

ser melhorado através da educação e da terapia sexual, salientando que a 

masturbação era uma componente essencial da Sexualidade. O sexo tinha como 

principal finalidade o prazer e não a Reprodução (Ogden, 2004). Em 1979 

publicaram um estudo sobre a resposta sexual entre homossexuais e no qual 

salientam que a homossexualidade não é nenhuma disfunção ou doença (López e 

Fuertes, 1997). 

No entanto, já em 1973 a homossexualidade e a bissexualidade tinham sido 

retiradas das listas das doenças mentais e só a alteração desta classificação 

permitiu que homossexuais e bissexuais começassem a ser aceites na sociedade 

e se começasse a respeitar a natureza de cada ser humano (Moita, 2003). Apesar 

disso, os indivíduos com orientações bissexuais e homossexuais são 

frequentemente alvo de preconceitos e discriminação, pois, ainda há, quem os 
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considere como detentores de “uma anomalia”, “uma disfunção” ou “um desvio 

sexual” (Moita, 2003). Na opinião de Moita (2003) os resultados destes 

preconceitos e desta discriminação levam muitas vezes ao mal-estar e ao 

sofrimento dos indivíduos pertencentes a estes grupos, como resultado da 

pressão social a que estão sujeitos. A homossexualidade tem de deixar de ser 

vista como um pecado, uma doença ou uma perversão, para passar a ser 

encarada como uma orientação sexual que deve ser respeitada. 

Para Albuquerque (2003: 379) enquanto a homossexualidade não for aceite 

pela generalidade das pessoas, provavelmente nenhuma descoberta científica 

fará diminuir a homofobia, mas pode ser que a descoberta de novos factos sobre 

a orientação sexual Humana possa facilitar a sua aceitação. 

 

Nos anos 70 e 80, Hite publicou um estudo sobre a sexualidade feminina e 

masculina, no qual é dada especial importância quer à Sexualidade enquanto 

actividade quer ao prazer sexual, o que significa que a autora analisou o sexo no 

contexto do prazer e não da Reprodução (Ogden, 2004). 

Nos dias de hoje, o sexo é analisado em termos de promoção da saúde, 

educação para a saúde e autoprotecção (Ogden, 2004:230). Assim sendo, e 

embora ainda se ponha em causa o sexo enquanto actividade, a principal ênfase 

é dada à perigosidade e ao risco que tal actividade pode implicar. 

Para Vilar (2003b) este risco aparece associado, à possibilidade de poder 

contrair uma IST ou DST, das quais se destaca o VIH/SIDA; bem como a 

probabilidade da ocorrência de uma gravidez indesejada e a possibilidade de 

práticas pedófilas. 

 

a) risco de contrair uma IST ou DST 

 

O risco de contracção de uma IST ou DST aparece muitas vezes associado 

a uma vida sexual “desregrada” e como tal é considerado como um “castigo 

divino”, como o caso da infecção pelo VIH/SIDA, muitas vezes encarada dessa 

forma (Pombo, 2003). 
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No entanto, o risco de contágio também está associado ao facto de muitos 

indivíduos contaminados não apresentarem sintomas da doença ou apresentarem 

fracas manifestações desta. Tal situação leva-os por um lado a não procurar 

ajuda médica, uma vez que pensam não precisar dela, e por outro à manutenção 

de comportamentos que contribuem para a propagação da doença. Como é 

evidente, aliado a este facto existe um outro; quanto maior for o número de 

parceiros sexuais que um indivíduo tiver, maior será a probabilidade de contrair 

e/ou propagar a doença. Por outro lado e devido à facilidade com que nos 

deslocamos actualmente, as IST’s ou DST´s deixaram de ser características de 

determinadas zonas geográficas. Importa também dizer que algumas das IST’s ou 

DST´s podem ser transmitidas durante a gravidez, o parto, ou aleitamento, como 

é o caso do VIH/SIDA. 

As IST’s ou DST´s são mais frequentes nos jovens, entre os 15 e os 29 

anos, uma vez que é neste período da vida que existe uma maior actividade 

sexual, aliada ao facto destes possuírem poucos conhecimentos sobre as IST’s 

ou DST´s, bem como acerca do risco da partilha de seringas. Para além disso há 

ainda a considerar a existência de constrangimentos no que diz respeito à 

aquisição de preservativos, por um lado e por outro em falar abertamente sobre o 

seu uso com o parceiro sexual (Pombo, 2003).  

Convém salientar que à excepção de algumas IST´s ou DST´s graves, como 

é o caso do VIH/SIDA, a maioria delas é curável se for detectada a tempo. No 

entanto, para o caso do VIH também já existem medicamentos bastante eficazes, 

que permitem uma melhoria da qualidade de vida dos infectados e 

simultaneamente o aumento da sua esperança média de vida (Nodim, 2001). No 

entanto, segundo a UNAIDS3 em 2004 terão morrido com SIDA cerca de 3,1 

milhões de pessoas, dos quais 2,6 milhões eram adultos e 510 mil eram crianças. 

De todas as IST´s, sem sombra de dúvida que aquela que mais preocupa a 

população é o SIDA. A transmissão do VIH/SIDA dá-se através do sangue, fluidos 

sexuais e leite materno, de indivíduos contaminados. As vias mais comuns são:  

 

                                                 
3 Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. 
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• via sanguínea: através da partilha de seringas e/ou objectos 

contaminados; 

• via sexual: através do sexo vaginal, oral e anal; 

• via materno-infantil: durante a gestação, parto e aleitamento. 

(Nodim, 2001). 

 

No início dos anos 80, quando foi identificado o VIH/SIDA, os infectados 

eram maioritariamente homossexuais. No entanto, esta tendência tem vindo a 

alterar-se ao longo dos tempos. Após os homossexuais, foram os utilizadores de 

drogas intravenosas os mais afectados e presentemente são os heterossexuais 

os que mais padecem com esta doença. Embora a transmissão heterossexual 

fosse vista como tendo pouca importância, a verdade é que ela foi sempre uma 

das que teve maior relevo e actualmente é este o grupo de indivíduos que levanta 

maior preocupação, já que o número de infectados com o VIH/SIDA está a 

aumentar entre os heterossexuais. Deixou de haver grupos de risco para 

passarem a existir práticas de risco. Como elucida Louro (2000:55) de uma 

ameaça inicialmente concebida como restrita aos denominados “grupos de risco”, 

a SIDA converteu-se numa ameaça universal.  

Segundo a UNAIDS, até 31 de Dezembro de 2004, pensava-se que existiam 

no mundo 39,4 milhões de pessoas infectadas com o VIH/SIDA. Destas, 37,2 

milhões eram adultos, dos quais 17,6 milhões eram mulheres e 2,2 milhões eram 

crianças com menos de 15 anos. 

Em 2004, o número de novos casos de SIDA, a nível mundial, rondou os 4,9 

milhões. Destes, 4,3 milhões eram adultos e 640 mil eram crianças. 

Em Portugal pensa-se que existam cerca de 30 mil a 50 mil pessoas 

infectadas com o VIH/SIDA, no entanto até 31 de Dezembro de 2004 só se 

encontravam notificados 25968 casos de infecção VIH/SIDA nos diferentes 

estádios de infecção4. 

Muitos dos indivíduos que estão contaminados com o VIH, os seropositivos5, 

desconhecem-no pelo facto de não apresentarem sintomas e como tal 

                                                 
4 Informação do Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis do Instituto 
Nacional de Saúde. 
5 Um indivíduo seropositivo é portador do vírus da SIDA, mas ainda não manifesta a doença. 
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contaminam outros indivíduos com os quais se relacionam, sem que ambos 

conheçam a situação. 

Sendo a SIDA uma doença incurável, o caso complica-se e a única opção 

será não praticar comportamentos de risco, o que passa inevitavelmente pela 

utilização de preservativo em todas as relações sexuais e por não partilhar 

objectos com sangue com outros indivíduos. 

O ideal seria a existência de uma vacina que permitisse evitar a transmissão 

do VIH/SIDA, no entanto, como não se vislumbra que tal seja possível, nos 

próximos anos, a única forma de evitar a sua progressão é a prevenção. 

Na opinião de Pombo (2003:279) a prevenção das IST e da SIDA deve 

integrar a educação para a cidadania e iniciar-se o mais cedo possível, 

assumindo contudo particular relevo na adolescência” (é nesta altura que 

acontecem as primeiras experiências sexuais e há o primeiro contacto com as 

drogas intra-venosas). Segundo este autor a comunidade deve assumir a 

responsabilidade de criar condições para o êxito dos programas de prevenção e 

percepção do risco das IST’s e em especial do VIH/SIDA. 

A prostituição pelo cariz que apresenta é uma das formas, por excelência, de 

propagação do VIH/SIDA e de outras IST’s. Este facto não está associado à falta 

de informação por parte das prostitutas, em relação à forma de transmissão do 

VIH/SIDA, mas porque muitos dos seus clientes se recusam a utilizar o 

preservativo (Allen Gomes, 2004). Sendo assim, se a prostituição fosse extinta, o 

número de novos casos de infecções por VIH/SIDA provavelmente diminuiria 

grandemente a médio prazo. 

Apesar da liberdade sexual que existe actualmente, a prostituição continua a 

existir e de uma forma cada vez mais sofisticada, o que na opinião de Allen 

Gomes (2004) se deve ao facto da liberdade sexual implicar igualdade e uma 

atenção redobrada em relação às necessidades do outro, o que não significa que 

não continue a haver a separação dos papéis sexuais. A prová-lo está o facto de 

que presentemente na nossa sociedade, a iniciativa do encontro amoroso ainda 

parte, na maioria das vezes, do homem. Por outro lado, liberdade sexual não 

significa sexo sem afecto e como tal nem sempre todas as tentativas de 
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aproximação ao outro são bem vindas, há que ser-se subtil na forma como se 

seduz para não correr o risco de se ser rejeitado (Allen Gomes, 2004: 202). 

Conhecem-se actualmente alguns estudos referentes às prostitutas e aos 

prostitutos, no entanto, praticamente nada se sabe sobre os seus clientes, 

incluindo o motivo pelo qual recorrem à prostituição6. Facto este que 

inevitavelmente condiciona a existência da prostituição, pois se não conhecemos 

as suas causas, não as podemos evitar e muito menos travar esta prática (Allen 

Gomes ,2004). 

Não obstante o referido, na opinião de Allen Gomes (2004:201) a procura de 

prostituição pode dever-se a uma de cinco situações: 

 

1. Alívio sexual – onde a prostituição é encarada, por parte do cliente, 

como um serviço basicamente sexual. Não há envolvimento 

emocional, sedução ou jogo amoroso. Tudo se reduz ao coito e/ou ao 

sexo oral. 

2. Expansão sexual – a prostituição é considerada, pelo cliente, como 

uma experiência sexual agradável e como sendo a única forma de 

satisfazer as suas fantasias eróticas (voyeuristas, feiticistas e 

sadomasoquistas). Quem procura este tipo de prostituição fá-lo 

porque no seu dia-a-dia ainda não conseguiu encontrar alguém que 

partilhe consigo estas fantasias. 

 

3. Divertimento sexual – neste caso a prostituição é vista como uma 

confraternização masculina: despedidas de solteiro, encontros entre 

colegas de profissão. 

 

4. Melhoria de status – as prostitutas são requisitadas como 

acompanhantes do seu cliente em viagens de negócios. Esta situação 

permite ao cliente a aventura sexual e simultaneamente o poder 

apresentar-se acompanhado de uma mulher bonita. Os clientes que 

procuram este tipo de prostituição pertencem aos quadros superiores, 
                                                 
6 Embora haja prostituição em ambos os sexos, o sexo do cliente é na maior parte das vezes 
masculino (Allen Gomes, 2004). 
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são homens de negócios, como tal podem pagar este tipo de 

prostituição. 

 

5. Relações emocionais – o cliente procura a/o prostituta/o não só pelo 

sexo, como também pela proximidade emocional de que necessita. É 

a esta categoria que correspondem a maioria dos clientes habituais. 

Normalmente os clientes são homens imaturos que praticam com a 

prostituta, não só o sexo, como também a sua companhia em 

sociedade. Neste caso a prostituta assume o papel de amante, amiga, 

escrava, dominadora, mãe, filha, de entre outros. 

 

Como não é a produção que gera o consumo, mas é o consumo que 

determina a produção, ou seja, se não houver procura não há oferta (Allen 

Gomes:2004:201) é necessário travar a procura para que a oferta desapareça e a 

prostituição termine. 

 

b) risco da ocorrência de uma gravidez indesejada 

 

É graças aos contraceptivos que actualmente podemos desfrutar de uma 

Sexualidade sem receios, evitar uma gravidez indesejada ou contrair uma 

Infecção Sexualmente Transmissível. O preservativo masculino7 é o único 

contraceptivo que pode ter esta dupla finalidade, por um lado funciona como 

contraceptivo evitando a gravidez e por outro evita que se contraia uma IST 8. 

A contracepção é aceite e praticada de forma generalizada pela população 

portuguesa, ao contrário do que acontecia há três décadas atrás. Ter um filho 

hoje, deixou de ser um destino biológico e passou a ser uma opção, graças à 

contracepção. É através dela que os indivíduos têm a possibilidade de controlar a 

fecundidade e inevitavelmente o número de descendentes, consoante as suas 

possibilidades económicas, pessoais e sociais e em função das suas 

                                                 
7 Uma vez que o feminino não é comercializado em Portugal. 
8 Embora existam outros contraceptivos que também diminuem o risco de contrair uma IST ou 

DST, como são o caso das espumas vaginais. 
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expectativas. A opção de ter filhos é feita de forma racional, o casal controla o 

número de filhos que quer ter e a altura em que os quer ter. 

A contracepção actualmente engloba vários métodos contraceptivos, no 

entanto, convém relembrar que não existe o contraceptivo ideal, existem sim uns 

mais eficazes do que outros e como tal compete a cada casal optar por aquele 

que melhor se ajuste à sua situação. 

Os métodos contraceptivos podem sub-dividir-se em: naturais (muito 

falíveis), de barreira, os químicos, os hormonais e os cirúrgicos. Os métodos 

naturais são o método do calendário, da temperatura, de Billings (ou do muco 

cervical), o coito interrompido e os duches vaginais. Os métodos de barreira são o 

diafragma, o preservativo masculino, o preservativo feminino, a esponja vaginal e 

o dispositivo intra-uterino (DIU). Os métodos químicos dizem respeito aos 

espermicidas. Os métodos hormonais são a pílula, a injecção hormonal e a pílula 

do dia seguinte. Existem ainda os métodos cirúrgicos: a laqueação das trompas 

(no caso da mulher) e a vasectomia (no caso do homem) (Berdún, 2000). 

 

c) a pedofilia 

 

A pedofilia constitui um dos problemas actuais da nossa sociedade. É uma 

parafilia que é caracterizada por um grupo de perturbações do comportamento 

sexual, melhor dizendo um pedófilo define-se como o indivíduo que tem fantasias, 

impulsos ou comportamentos sexualmente excitantes e recorrentes envolvendo 

actividade sexual com crianças pré-puberes (Allen Gomes, 2004: 192).  

Segundo o autor, para que um indivíduo seja considerado pedófilo tem de ter 

pelo menos mais cinco anos do que a criança e ter no mínimo dezasseis anos.  

Há pedófilos que têm uma atracção específica por crianças de um ou de 

outro sexo, no entanto também há os que não têm preferência por um sexo 

específico, assim como alguns deles também possuem uma atracção por crianças 

de uma determinada idade e outros não (Allen Gomes, 2004). 

Um adulto que abusa sexualmente de uma criança é um abusador sexual 

infantil, falta saber se é ou não pedófilo (Allen Gomes e Coelho, 2003:61).  
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Há indivíduos que embora não sendo pedófilos abusam ou abusaram 

sexualmente de crianças, em circunstâncias muito específicas, como sendo o 

excesso de álcool ou o consumo de drogas, normalmente associados a famílias 

disfuncionais ou destruturadas, onde reina a violência doméstica. 

No que respeita à pedofilia esta actualmente é considerada como uma 

doença susceptível de ser tratada. Este tratamento não só significa o bem-estar 

do pedófilo, como também uma maior protecção para as crianças e para a 

comunidade. 

Ressalva-se que o tratamento é complexo e que caso falhe o pedófilo voltará 

à agressão sexual. Por outro lado há a relembrar que só se sabe que determinado 

indivíduo é pedófilo quando este comete o crime e é descoberto. Como tal, na 

maior parte das vezes, só depois de um pedófilo ter abusado sexualmente de 

uma criança poderá usufruir do tratamento, até porque são poucos os pedófilos 

que procuram ajuda médica, pois para eles, o desvio não é um problema, mas 

sim a normalidade. Convém salientar que os abusadores sexuais, pedófilos ou 

não, tanto podem ser homens como mulheres (Allen Gomes, 2004). 

 

 

2.1.1. Sexualidade versus procriação 
 

Dentro da Sexualidade, a Reprodução Humana continua a ter um papel 

preponderante, assegurando a continuidade da vida, contudo, o acto sexual já 

não é visto apenas com a finalidade da procriação. 

Os progressos da Ciência e da Tecnologia contribuíram para que hoje se 

conheça um pouco mais sobre o mecanismo da fecundação. A aplicação de 

novos saberes nesta área permitiu compreender melhor este mecanismo e desta 

forma tornar possível a contracepção, a utilização de Técnicas de Reprodução 

Medicamente Assistida, a conservação de esperma e embriões, por 

congelamento em azoto líquido, e a manipulação de embriões. No entanto, a 

consciência actual é a de que muito está por descobrir no âmbito da Reprodução 

Humana dada a sua complexidade fenomenológica. 
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No que se refere à fecundação, enquanto processo natural, sabe-se hoje 

que para que esta aconteça é necessário a penetração do espermatozóide na 

membrana pelúcida do ovócito, seguida da fusão entre os dois pronúcleos 

(masculino e feminino). Como é evidente para que este mecanismo ocorra, 

enquanto processo natural, é necessário que o homem produza espermatozóides 

em quantidade e qualidade adequadas (diferenciação e a maturação de 1000 

espermatozóides por segundo) e que a mulher liberte ciclicamente um óvulo com 

as adequadas condições de maturação (Santos, 1998). E mesmo que estas 

condições se verifiquem é necessário ter presente que a probabilidade de que 

ocorra a fecundação durante o período fértil da mulher (período que se situa entre 

o 11º e º16º dia de um ciclo de 28 dias, que engloba a ovulação que ocorre por 

volta do 14º dia), sem que o casal recorra à contracepção e em condições 

consideradas normais, nunca ou dificilmente atinge os 100%. Durante o primeiro 

mês a probabilidade da ocorrência de fecundação é de 25%, aos três meses é de 

55% e aos seis meses é de 70% (Moutinho, 2004). 

Nem sempre as condições acima referidas se encontram reunidas e como 

tal nem todos os casais conseguem que ocorra a fecundação, pelo menos através 

do processo natural. 

A este facto há a acrescentar um outro, que tem a ver com a ineficácia da 

Reprodução Humana, visto que uma em cada três gestações alcançadas acaba 

por se perder espontaneamente, sem que na maior parte dos casos seja 

detectada a causa, tratando-se neste caso de um problema de infertilidade 

(Santos, 1998). 

Ou seja, apesar das relações sexuais serem desprotegidas, o óvulo pode 

não ser fecundado por variadíssimas razões e estamos perante um problema de 

esterilidade, ou então, ainda que o seja pode não se desenvolver 

convenientemente e trata-se de um problema de infertilidade (Santos, 1998). 

É perante estas situações que se torna necessário averiguar as causas de 

tal dificuldade e se possível tentar colmatá-las, o que em determinadas situações 

de esterilidade já é conseguido através das Técnicas de Reprodução 

Medicamente Assistida. 
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No entanto, para que estas técnicas possam ser utilizadas há determinados 

requisitos a cumprir. Assim, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu o 

prazo de dois anos de actividade sexual sem recurso a métodos contraceptivos, e 

sem que ocorra gravidez, como o tempo a partir do qual se deve ponderar a 

hipótese de que se trata de um problema de esterilidade no casal e como tal se 

deve começar a averiguar as suas causas para posteriormente o tentar 

solucionar. No entanto, como a idade da mulher é um factor determinante a nível 

da Reprodução feminina, se esta tiver mais de 30 anos, o casal deve procurar 

ajuda especializada ao fim de um ano de actividade sexual desprotegida e da qual 

não tenha resultado uma gravidez. Até porque quando mais tarde for detectado 

um problema de esterilidade do casal mais difícil se revela o seu tratamento. 

Apesar de durante séculos, a ausência de gravidez ter sido atribuída à 

mulher, hoje sabe-se que 40% dos factores de esterilidade são masculinos, 50% 

são femininos e os que os restantes 10% se devem a problemas oriundos dos 

dois elementos do casal ou então não têm uma causa identificável (Santos, 1998). 

Quando a origem da esterilidade está no elemento feminino do casal, podem 

existir várias causas, entre as quais os problemas hormonais que impedem a 

ovulação. A existência de danos ou o bloqueio nas trompas de Falópio, assim 

como um muco cervical demasiado denso (capaz de impedir a passagem dos 

espermatozóides) podem impedir que haja fecundação (Moutinho, 2004). 

No que se refere aos factores masculinos da esterilidade estes normalmente 

estão associados aos espermatozóides. Pode ser devido à ausência de 

espermatozóides, ou a um número reduzido, estes podem ter fraca mobilidade, 

uma anomalia morfológica ou serem incompatíveis com os óvulos da mulher 

(Moutinho, 2004). 

Ainda que aparentemente estas situações possam ser vistas como fáceis de 

identificar, na verdade a identificação do problema de esterelidade leva o seu 

tempo. Existe um conjunto de exames que o casal tem de fazer. Depois de ter 

sido feito o diagnóstico da esterilidade há uma decisão a tomar que passará por, 

tal como considera Moutinho (2004:33), aceitar viver sem filhos ou recorrer à 

ciência para corrigir a natureza. 
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Caso o casal recorra à ciência e em função do diagnóstico que for feito, 

utilizará um dos possíveis tratamentos, no entanto Almeida Santos (1998: 142) 

adverte que as técnicas de Reprodução artificial não são (…) uma panaceia 

universal, nem sequer representam estratégias terapêuticas isentas de risco e 

conflitualidades. (…) o recurso a tais procedimentos só deve preconizar-se depois 

de ensaiadas outras modalidades de tratamento menos agressivas (…). A 

procriação assistida deveria ser a última instância de um processo que viu 

inviabilizadas ou inoperantes algumas etapas terapêuticas prévias menos 

pesadas no ponto de vista físico e psicológico. 

Segundo este autor é também importante que sejam dadas a conhecer ao 

casal todas as etapas de cada uma das possíveis técnicas9 a utilizar no seu caso, 

assim como os riscos, os benefícios e os presumíveis resultados, para que estes 

possam optar por um deles em consciência.  

Na Reprodução medicamente assistida, o processo de diagnóstico e a 

terapêutica levantam questões de ordem ética, que têm a ver com a manipulação 

de gâmetas e de embriões humanos em laboratório, por isso devem ser 

ponderadas todas as situações, de forma a assegurar, tanto quanto possível a 

idoneidade ética de cada acto. 

Como refere Torgal (2003: 254) a medicina da Reprodução é a ciência da 

transmissão da vida, devemos velar para que ela tenha lugar de forma 

quantitativamente adequada mas de forma qualitativamente óptima. 

Se por um lado há situações para as quais não se encontra solução, há 

outras onde as soluções podem ser exageradamente eficazes, como o caso das 

gravidezes múltiplas, que levanta preocupações clínicas, familiares e 

inevitavelmente de ordem ética. Há os embriões excedentários que permanecem 

congelados e dos quais se desconhece o destino, mas que, inevitavelmente, 

passará por uma de três opções: implantação no útero de mulheres de casais 

estéreis, a experimentação ou a destruição (Moutinho, 2004). 

                                                 
9 Fertilização in vitro (FIV), Microinjecção ou Injecção espermática no oócito II (ICSI), 

Transferência Intrafalopiana de Gâmetas (GIFT), Inseminação intra-uterina; Inseminação artificial 

com esperma do dador (IAD); 
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Devido aos problemas de ordem ética que a manipulação dos embriões 

levanta, o Parlamento Europeu elaborou um relatório no qual foi definido que a 

vida Humana começa com a fecundação, assim sendo, qualquer embrião é já 

considerado um ser humano e por isso deve ser preservado e respeitado, quer se 

trate de um embrião concebido dentro do organismo materno, quer em 

laboratório. Posto isto, urge atribuir um estatuto ao embrião, para que através dele 

se possa definir claramente até onde pode chegar a manipulação de embriões. Já 

foram apresentadas várias propostas, mas até agora nenhuma delas foi 

consensual e como tal a discussão continua acesa e parece ser duradoura 

(Moutinho, 2004). 

Além das questões mencionadas anteriormente há outras que também 

levantam problemas de natureza ética e que actualmente preocupam a nossa 

sociedade, tais como “as barrigas de aluguer”10, a doação de esperma11 e 

óvulos12, a inseminação post-morten13 e quem sabe um dia destes a clonagem. 

No caso das “barrigas de aluguer” a questão reside no facto de a mãe 

biológica não coincidir com a mãe portadora, o que eventualmente pode levantar 

algumas questões éticas. Se por um lado a mãe biológica forneceu o óvulo e o 

seu marido o espermatozóide que deram origem ao embrião, por outro foi a mãe 

portadora que permitiu que esse embrião se desenvolvesse e se tornasse num 

novo ser. Como tal são simultaneamente as duas mães de um mesmo ser 

humano. 

No que se refere à doação de esperma ou de óvulos a questão levanta-se 

pelo facto de existirem o pai ou a mãe biológicos (dador de esperma e de óvulos 

respectivamente) e o pai ou a mãe social. Em Portugal e uma vez que não existe 

legislação, a doação de esperma é feita, mas os médicos optaram pelo anonimato 

do dador, de forma a salvaguardar a harmonia familiar e a assegurar que as 

doações de esperma continuem a existir (Moutinho, 2004). 

                                                 
10 maternidade de substituição – quando a mulher não tem um útero capaz de assegurar uma 
gravidez recorre o uma outra que o faça por si, comprometendo-se esta última a entregar o bebé 
na altura do seu nascimento (Moutinho, 2004). 
11 O sémen do dador vai ser utilizado para que ocorra uma gravidez, nos casos em que a 
esterilidade se deve ao elemento masculino (Moutinho, 2004). 
12 Em Portugal não há bancos de óvulos devido à complexidade exigida para os obter e congelar, 
no entanto há relatos de mulheres que “venderam” os seus óvulos (Moutinho, 2004). 
13 Inseminação de um espermatozóide do pai/homem, depois da sua morte, num óvulo da mulher. 
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A inseminação post-morten acontece depois da morte do homem/pai através 

da inseminação de um espermatozóide, até então congelado, num óvulo da 

mulher. A questão que se coloca refere-se à legitimidade que a mulher tem para 

colocar no mundo um filho que nunca conhecerá o pai biológico. 

No que se refere à clonagem, proibida em todo o mundo, a sua aplicação 

seria como que replicar seres humanos e daqui a um século seríamos todos muito 

idênticos ao que somos hoje. Cada ser humano daria continuidade a um outro 

muito semelhante a si e a diferenciação genética acabaria. 

 

Mas, se há casais que desejam muito ter um filho há outros que perante 

essa possibilidade optam por recorrer à interrupção da gravidez por várias razões 

pessoais. 

A interrupção voluntária da gravidez (IVG) é um dos temas que se debate 

actualmente na nossa sociedade14 e onde as opiniões se dividem grandemente. 

Há os indivíduos que são completamente contra a IVG em qualquer situação, 

nomeadamente os que estão ligadas à igreja e para quem qualquer ser humano 

tem direito à vida, em qualquer circunstância, invocando o princípio da 

responsabilidade e o da defesa da vida intra-uterina, independentemente do 

contexto em que ocorreu a gravidez e do impacto desta na vida da mulher. 

Outros há que concordam com a IVG segundo o que está previsto na Lei15, 

ou seja, a interrupção da gravidez é aceite caso se trate de um aborto 

“terapêutico16”, aborto “eugénico17” ou aborto “sentimental18” e desde que 

simultaneamente seja realizado por um médico ou sob sua direcção, num 

estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente reconhecido, com consentimento 

da mulher grávida e com um atestado médico a recomendar que se realize, 

assinado por um médico que não seja o que efectua a intervenção (Melo, 1998). 

                                                 
14 Coloca-se para já a hipótese de um novo referendo sobre o aborto. 
15 Decreto-Lei 400/82, de 23 de Setembro, revisto pelo Decreto-Lei 48/95, de 15 de Março. 
16 quando se prevê que é o único meio para evitar/remover o perigo de morte ou de grave e 
irreversível/duradoura lesão para a saúde física ou psíquica da mulher grávida (a IVG pode 
realizar-se até às 12 semanas de gravidez). 
17 quando se prevê que o nascituro virá a sofrer de uma doença grave incurável, de uma má 
formação congénita (a IVG poderá realizar-se até às 24 semanas) ou se trate de um feto inviável 
(a IVG pode realizar-se em qualquer altura). 
18 quando a gravidez adveio de uma violação ( a IVG pode realizar-se até às 16 semanas). 
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Caso contrário é considerado como um crime contra a vida uterina, que pode ser 

punido com a pena de prisão. 

Há também os defensores de que a interrupção da gravidez deve ser uma 

opção pessoal da mulher e/ou do casal e como tal deve ser liberalizado. No 

entanto, dentro deste grupo de indivíduos há diferentes opiniões em relação à 

“idade máxima” que o embrião pode ter para que se realize a interrupção, sendo 

que a mais defendida (incluindo alguns partidos políticos) são as 8 semanas. Para 

os defensores desta ideia a IVG não é nem pode ser considerada como forma de 

contracepção, mas sim como um último recurso a uma gravidez não desejada. 

Importa relembrar que a IVG não parece ser uma decisão fácil de tomar. Há 

que enfrentar os aspectos legais, os riscos físicos e psicológicos e as 

consequências sociais.  

Sabe-se que actualmente, apesar de ilegais, se praticam muitas interrupções 

da gravidez em Portugal, e que na sua grande maioria podiam ser evitadas se 

existisse uma Educação em Sexualidade eficiente. 

 

 

2.2. Educação em Sexualidade 
 
A Sexualidade é uma dimensão fundamental em cada indivíduo e a sua 

compreensão contribui para uma vivência mais ampla, completa e harmoniosa. 

Em muitas ocasiões a Sexualidade ajuda-nos a reforçar a auto-estima, a nossa 

auto-imagem, e como tal a sentirmo-nos mais vivos. Uma vida sexual positiva 

conduz ao bem-estar e à saúde física e psíquica dos indivíduos (López e Fuertes, 

1997). 

A Sexualidade é uma dimensão do ser humano que está presente, e que vai 

evoluindo, ao longo da vida do indivíduo, desde o momento em que se dá o 

processo de diferenciação sexual, após a fecundação, até à sua morte. 

López e Fuertes (1997) consideram que existem diferentes dimensões que 

estão implícitas no desenvolvimento sexual humano, assim como diferentes 

funções e destinos que este pode vir a assumir. Além de que cada uma das 
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dimensões assume características diferentes, nos indivíduos, nas várias fases da 

vida, desde a infância à velhice. 

Para os autores existem três dimensões da Sexualidade: a biológica, a 

sociocultural e a interpessoal. 

A dimensão biológica da Sexualidade está claramente associada à idade, 

basta que se comparem os diferentes processos sexuais nas várias fases da vida. 

Por exemplo, a nível anatómico, os órgãos genitais internos e externos e os 

caracteres sexuais secundários, vão mudando/evoluindo e assumindo novas 

formas, ao longo da vida do indivíduo.  

A dimensão sociocultural é evidente na maneira como cada cultura ou 

sociedade condiciona a expressão sexual dos seus indivíduos e está intimamente 

associada aos valores, ideias, costumes e à moral que a regem, e que em parte 

determinam as normas que cada um deve respeitar e seguir. Estas normas estão 

relacionadas com os diferentes grupos de idades, de modo que, o que é 

apropriado para um grupo de determinada idade, pode não o ser para outro grupo 

de diferente idade. 

A dimensão interpessoal está associada ao tipo de relações que o indivíduo 

estabelece com as outras pessoas com quem convive e à forma como as 

estabelece, o que mais uma vez, depende em grande parte, da sua idade e do 

seu estádio de desenvolvimento (López e Fuertes, 1997). 

Por outro lado, se considerarmos que os diferentes processos internos 

mediatizam a vivência da Sexualidade, então, também podemos dizer que, tanto 

os processos fisiológicos, como os cognitivos e os afectivos, se encontram 

relacionados com ela (López e Fuertes, 1997). 

Assim, segundo os autores, a nível fisiológico, a capacidade de resposta 

sexual do indivíduo vai sofrendo alterações à medida que este avança na idade. A 

nível cognitivo, a capacidade de compreender e construir a realidade, à nossa 

volta, está grandemente associada à idade. A nível afectivo, os processos e os 

vínculos emocionais que se estabelecem com as outras pessoas combinam-se e 

desenvolvem-se de forma distinta ao longo da vida. 

Se é verdade que a Sexualidade é uma construção individual, progressiva e 

contínua, que cada um de nós vai fazendo ao longo da vida, também o é que, 
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nesta construção, interagem diferentes agentes que, de maneira positiva ou 

negativa, consciente ou inconscientemente, vão contribuir para esta construção. 

Há, deste modo, a aprendizagem que o sujeito realiza, por um lado, e a 

transmissão de normas, valores, crenças, conceitos, que os agentes, presentes 

nos vários contextos em que nos vamos inserindo, vão fazendo mesmo sem a 

intenção de ensinar. 

Para López (1990) os comportamentos sexuais aprendem-se principalmente 

por imitação, uma vez que são apresentados continuamente nos meios de 

comunicação e estão presentes em todos os modelos que interagem com a 

criança, ou seja, as crianças tendem a imitar os seus pais e pares e 

simultaneamente são influenciados pelos media que lhes veiculam opiniões, 

valores e comportamentos. 

Deste modo pode considerar-se que os agentes que intervêm no processo 

de aprendizagem sexual, são todos os que interagem com determinado indivíduo, 

onde se destacam, os media, os pares, os pais, a escola e os professores, que 

imprescindivelmente se devem complementar. 

De entre os media, destacam-se como veículos por excelência das questões 

referentes à Sexualidade, a televisão, o vídeo, as publicações de grande 

circulação e a Internet. Qualquer um destes meios, ocupa um importante papel na 

nossa sociedade, uma vez que permite a circulação rápida de informação, 

produtos culturais, ideias e valores. Como refere Vilar (2003b:164) o seu impacto 

é imenso na propagação das ondas de mudança social, uma vez que é através 

deles que se têm vindo a alterar as condições morais e a debater novos temas 

que até então estavam encobertos, como são o erotismo, a homossexualidade e 

a clonagem. Um exemplo desta situação são as inúmeras telenovelas que várias 

vezes ao dia são transmitidas pelos vários canais de televisão e que quer 

queiramos ou não, despertam a atenção de todos pelos enredos que apresentam 

e acabam por constituir assunto de discussão entre as pessoas. Assim sendo, os 

media acabam por influenciar grandemente a vida dos indivíduos e as suas 

atitudes, o que nem sempre é feito da melhor forma, uma vez que lhes passam 

ideias liberais e permissivas como sendo reais. Além de que a informação que 

nos passam é parcelar, espartilhada, selectiva, superficial, muitas vezes 
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mistificadora e confusa na sua apresentação (Vilar, 2003b:167). Na opinião de 

Vaz (1996) os media veiculam noções reducionistas, perversas, violentas e sem 

contexto afectivo. 

Em suma pode dizer-se que no domínio dos conhecimentos, da literacia e 

das competências a influência dos media é muito redutora e como tal não lhe 

pode ser delegado o papel primordial no âmbito da socialização sexual (Vilar, 

2003b). 

 

Os pares são muitas vezes a principal fonte de informação no que se refere 

à Sexualidade e pode considerar-se que a influência que estes exercem sobre o 

indivíduo é saudável, no entanto estes não podem constituir a principal fonte de 

informação. Para Vaz (1996), caso isso aconteça a situação é preocupante, uma 

vez que nem sempre os pares veiculam informações e práticas correctas, os 

conteúdos transmitidos são por vezes desajustados da realidade e 

estereotipados. Para López (1990) a Educação Sexual intencional deve ir ao 

encontro do que se aprende por experiência e por observação, ou seja, a 

Educação Sexual deve ser feita de modo intencional de forma a colmatar as 

falhas da aprendizagem incidental. 

No estudo realizado por Sousa (2003) a autora verificou que os indivíduos 

que participaram no seu estudo referiram, maioritariamente, que os principais 

agentes de formação/informação face à Sexualidade tinham sido os amigos, em 

1º lugar, em ambos os sexos, depois seguiam-se os media, no caso dos rapazes, 

e no caso das raparigas eram os namorados ou o cônjuge. A escola só aparecia 

em 6º e 7º lugar para rapazes e raparigas respectivamente. 

No entender de Vaz (1996) os pais são os agentes mais importantes na 

aprendizagem sexual, uma vez que constituem os modelos de apego e 

identificação, pois é com eles que a criança estabelece os vínculos afectivos e o 

contacto mais íntimo. No entender do autor, os pais são a fonte de influência mais 

precoce e prevalecente no ser sexuado (1996:18). Portanto considera que é 

fundamental intervir ao nível da educação informal, nomeadamente com os pais, 

uma vez que são uma referência dominante (…) e constituem potenciais 

reguladores da multiplicidade de mensagens, que em simultâneo são transmitidas 
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pelos vários agentes educativos (1996:20). Neste sentido o autor sugere se criem 

programas de Educação Sexual para pais, para que estes consigam discutir com 

os seus filhos os assuntos ligados à Sexualidade. 

Um estudo realizado por Vilar (2003a) que abrangeu 109 jovens com idade 

compreendida entre os 15 e os 20 anos e os respectivos progenitores (150) 

revelou que as questões sexuais são encaradas, no seio da família, de forma 

descontraída e com alguma permissividade. Como refere o autor, neste sentido, a 

Sexualidade parece ter deixado de ser um tema ocultado na comunicação 

intrafamiliar (2003a:356). No entanto, segundo o autor do estudo há uma certa 

informabilidade e irregularidade, já que os temas associados à Sexualidade são, 

na maioria das vezes abordados esporadicamente e a pretexto de um factor 

exterior (a propósito de uma notícia ou de um episódio na televisão). Só numa 

minoria dos casos se constatou a existência de conversas sobre problemas ou 

situações sobre a vida amorosa e sexual dos jovens. Além disso a utilização de 

materiais de apoio, como livros ou revistas, também foram utilizados apenas por 

uma minoria dos progenitores. Por outro lado, a frequência de práticas de 

Educação Sexual intencionais, da parte dos progenitores é baixa e quando é feita 

acontece por volta dos 15 anos e seguidamente esmorece, altura em que os 

jovens se envolvem mais em relações amorosas e sexuais e por isso precisam de 

maior auxílio. As conclusões desta investigação podem revelar efectivamente a 

necessidade de formação dos pais na área da Sexualidade, para que consigam 

aceitar os seus filhos(as) como seres sexuados, discutir com eles os vários 

aspectos da Sexualidade Humana e integrar as mudanças de valores e atitudes 

(Vaz,1996:20). 

A escola, enquanto lugar privilegiado da construção de saberes é, sem 

dúvida, um poderoso agente educativo que proporciona o desenvolvimento global 

do indivíduo. É nela que ocorrem as condições necessárias às aprendizagens 

formais e informais, no âmbito da Educação Sexual (M.E., M.S. e APF:2000). 

Formais, na medida em que se estabelecem e desenvolvem conteúdos tendo 

presente objectivos previamente delineados, é portanto intencional, consciente e 

sistemática até porque a socialização sexual está longe de ser [exclusivamente] 

um processo natural e espontâneo (M.E., M.S. e APF, 2000:25). Informais, uma 
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vez que há a convivência entre os indivíduos que a frequentam e como tal há 

trocas de mensagens e partilha de atitudes e comportamentos, que acabam por 

conduzir o sujeito a aprendizagens que influenciam o seu desenvolvimento sexual 

(M.E., M.S. e APF, 2000). 

Podemos, então, afirmar que é imprescindível que, em contexto escolar, se 

promovam as aprendizagens programadas, dirigidas e intencionais em simultâneo 

com as que ocorrem de forma espontânea e que a escola regule este processo 

para que a Educação Sexual formal e a informal se complementem mutuamente. 

Nodim (2001) realizou um estudo no nosso país com um grupo de jovens de 

idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, dos quais, 80,5 % dos rapazes e 

75,6% das raparigas, já tinham iniciado a actividade sexual. Neste estudo, o autor 

verificou que de um modo geral, os indivíduos com menor escolaridade se 

encontravam numa situação de maior vulnerabilidade ao nível da saúde sexual e 

reprodutiva, já que revelaram ter mais comportamentos de risco do que os outros 

e como tal estão mais susceptíveis a contrair IST´s ou a ficar perante uma 

gravidez indesejada. 

Este estudo evidencia a importância da Educação Sexual em contexto 

escolar e simultaneamente a necessidade de manter as crianças e jovens na 

escola, uma vez que a permanência nesta pode constituir-se como um factor 

protector no que respeita à saúde sexual e reprodutiva (Nodim, 2001). 

Perante os resultados do estudo o autor vem reafirmar a ideia de que uma 

educação sexual unicamente baseada na transmissão de conhecimentos sobre a 

anatomia e a fisiologia do sexo, como muitas vezes é a tentação e o recurso mais 

fácil de alguns educadores, não é suficiente, sendo necessário, se não mesmo 

essencial, a abordagem dos aspectos relacionais e afectivos da Sexualidade 

(2001:176). 

Um estudo realizado por Almeida e outros (2004) no âmbito da fecundidade 

e contracepção revelou que as mulheres com comportamentos sexuais seguros 

são as que possuem mais conhecimentos, as mais escolarizadas e são 

simultaneamente as que correspondem às gerações mais jovens. Estas afirmam 

que a aquisição de conhecimentos relacionados com os mecanismos de 

Reprodução e com os métodos contraceptivos foram adquiridos na escola 
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conjugados com o que se apreende no grupo de amigos e meio familiar. Pelo 

contrário as mulheres mais velhas, que mais riscos correm afirmam que obtiveram 

as informações através das amigas ou das colegas de trabalho. Este estudo 

revela também ele a importância que a escola assume no âmbito da Sexualidade. 

Lemos (2002) realizou um estudo sobre o impacto de um programa de 

educação sexual, em várias turmas pertencentes a uma escola secundária da 

cidade de Coimbra que revelou que as turmas que participaram nos programas de 

formação obtiveram aumentos significativos de conhecimentos relativos à 

Sexualidade, quando comparados com outras que não participaram.  

Sousa (2003) fez uma investigação, onde comparou grupos de jovens que 

frequentaram um programa de educação sexual em Portugal com outros grupos 

que não frequentaram. Os resultados revelaram que o uso do preservativo e do 

método duplo19 é maior nos grupos de indivíduos que frequentaram o programa 

de formação, o que pode ser interpretado como um indicador de maior percepção 

e prevenção de situações de risco, face à Sexualidade, por parte dos indivíduos 

que possuem formação nessa área. O resultado desta investigação vai ao 

encontro das conclusões de outras sobre a avaliação de programas de Educação 

em Sexualidade, onde a frequência desses programas se traduz no aumento dos 

comportamentos preventivos, nomeadamente o uso do preservativo, aquando de 

uma relação sexual (Eggleston e outros, 2000; Kirby, d.; Boyer e outros, 1997, 

citados por Vilar, 2003b). 

Os resultados dos estudos acima referidos evidenciam, de certa forma, a 

importância da Educação em Sexualidade em contexto escolar e vêm reforçar a 

ideia de que o papel da Educação Sexual formal passa pela promoção de 

melhores conhecimentos e de maior literacia sobre a temática da Sexualidade, 

promoção de competências ao nível da assertividade, comunicação e prevenção 

de situações de risco, e promoção do debate (e não endoutrinação) moral 

enquanto factor essencial de formação de valores e atitudes Vilar (2003b:179). 

 

                                                 
19 Designa-se por método duplo a utilização de um método contraceptivo, muito seguro, para evitar 
a gravidez, associado ao preservativo para prevenção das IST´s, ou então, o uso do preservativo 
com a dupla finalidade de evitar a gravidez e a contracção de IST´s. 
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Segundo as Linhas Orientadoras da Educação Sexual (M.E., M.S. e APF, 

2000:26), o desenvolvimento da Educação Sexual na escola passa:  

 

• pela formação dos agentes educativos (educadores, professores, 

profissionais de saúde, psicólogos escolares, auxiliares de acção educativa …); 

• pela abordagem pedagógica de temas da Sexualidade Humana, feita 

em contextos curriculares, extracurriculares, numa lógica interdisciplinar, 

privilegiando o espaço turma e as diferentes necessidades de crianças e jovens; 

• pelo apoio às famílias na Educação sexual das crianças e jovens (…); 

• pelo estabelecimento de mecanismos de apoio individualizado e 

específico às crianças e jovens que dele necessitarem (…). 

 

Deste facto emerge a importância do papel que o professor desempenha 

enquanto agente educativo. Cabe-lhe não só proporcionar que os seus alunos 

aprendam os conteúdos programáticos (conhecimentos) inerentes à Sexualidade, 

como também, trabalhar com eles valores, atitudes, competências e 

comportamentos. 

 

2.2.1. Formação de professores 
 
Embora não exista o professor ideal e não se defenda a existência de um 

professor específico de Educação Sexual, é desejável que este possua 

competências que lhe permitam abordar de forma interdisciplinar esta temática 

com os seus alunos. Assim, é desejável que o professor actue pedagogicamente 

através da partilha e da disponibilização de material de apoio; que utilize 

vocabulário adequado do ponto de vista científico e pedagógico, aborde os 

conteúdos em função da faixa etária e do interesse dos alunos, controle a 

emissão de juízos de valor de forma a proporcionar a identificação de valores 

pessoais, demonstre disponibilidade e interesse pelos problemas dos alunos e 

seja coerente na forma de actuar enquanto professor e na sua maneira de ser 

enquanto pessoa. (Sanders e Swiden, 1995). 
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Obviamente, que para que consigamos que os professores possuam as 

características acima referidas é imprescindível proporcionar-lhes uma formação 

adequada no domínio da Sexualidade, que lhes seja útil a nível pessoal, social e 

profissional, de forma a encararem o assunto com naturalidade e deixá-lo 

transparecer aos seus alunos. 

Um estudo realizado por Teixeira (2000), com futuros professores do 1º 

CEB, que participaram em várias sessões de formação no âmbito da Sexualidade 

e da Reprodução Humana e posteriormente, enquanto professores estagiários, 

trabalharam a temática com crianças do 3º ano de escolaridade, revelou que tanto 

a formação dos futuros professores como a das crianças teve resultados muito 

positivos, o que, mais uma vez, vem acentuar a ideia de que é necessário intervir 

na formação para professores, para que estes promovam uma Educação em 

Sexualidade, de qualidade, com os seus alunos. 

Por outro lado, há a consciência que os manuais escolares constituem o 

recurso por excelência nas salas de aula e que continuam a orientar alguns 

professores sobre o que e como ensinar, o que obrigatoriamente se reflecte na 

forma como os alunos aprendem e no que aprendem (Teixeira e outros, 1999). 

Sabe-se também que a maior parte deles possuem incorrecções do ponto de vista 

científico, ficam aquém do que deve ser abordado nas aulas segundo o que 

preconiza o Programa do 1º Ciclo do Ensino Básico e o Currículo Nacional do 

Ensino Básico e na maior parte das vezes estão descontextualizados em relação 

à população que os utiliza. Todos estes pontos fracos se subscrevem em relação 

à Sexualidade. Vejamos um estudo realizado por Teixeira e outros (1999), onde 

foram analisados vinte e três manuais escolares, do 1º e 3º anos, do 1º CEB, 

onde os tópicos a ter em conta fazem parte do programa do 1º Ciclo e são a 

“Identidade Sexual” e “Função Reprodutora”. As autoras concluíram, que de um 

modo geral, os manuais escolares traduzem uma fraca preocupação com o 

desenvolvimento da temática em causa, esta é abordada superficialmente, e 

evidenciam incorrecções científicas, por isso, pode dizer-se que não são 

adequados à promoção de aprendizagens relativas à Sexualidade. 

Num outro estudo realizado por Teixeira (2000), foram inquiridos vinte e 

quatro professores acerca da inclusão da temática da “Reprodução Humana” no 
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programa de Estudo do Meio do 1º CEB. A autora chegou à conclusão que a 

maior parte dos professores dizem trabalhar a temática ou tê-la trabalhado após a 

sua integração no programa do primeiro ciclo e que são poucos que afirmam tê-la 

trabalhado desde sempre, quando se tornava oportuno. De um modo geral, todos 

abordaram este assunto de forma superficial, dado considerarem-no delicado e 

para o qual têm pouca ou nenhuma formação, aliada ao receio da reacção dos 

pais. A maioria recorre aos manuais escolares. Estes professores consideraram 

que o assunto além de provocar algum riso por parte dos alunos, também os 

motiva. Este estudo mostra a falta de preparação e o pouco à-vontade que os 

professores evidenciam na abordagem da temática da Reprodução Humana. 

Num estudo realizado por Reis (2003, citado por Vilar, 2003b), no qual foram 

inquiridos mais de 600 professores de todo o país, só cerca de um quarto referiu 

já ter participado ou desenvolvido actividades de Educação Sexual para jovens. 

Este resultado evidencia que apenas uma minoria dos professores trabalha a 

Educação Sexual. 

Se, por um lado, os dados dos estudos anteriores mostram que houve 

mudança, por outro, também evidenciam que há muito ainda a fazer.  

 Assim sendo, urge modificar os currículos dos cursos de formação inicial de 

professores, no sentido de formar professores informados, críticos e 

responsáveis, para que estes, face à Sexualidade consigam não só serem os 

construtores do currículo, em função da população com quem trabalham, mas 

também saber escolher/criar os recursos adequados, do ponto de vista científico e 

pedagógico, ao desenvolvimento de acções de Educação Sexual. Pois, como 

refere Zapian (2002:38), conforme o conceito de Sexualidade de que se parta, 

assim será o tipo de educação sexual que se implementa. 

Um outro assunto que nos apraz referir relaciona-se com as políticas 

educativas no âmbito da Sexualidade, já que não basta que existam, que sejam 

consideradas adequadas e suficientes, é necessário que os professores estejam 

dispostos a colocá-las em prática, o que só se consegue com professores 

motivados para o fazer e que possuam formação adequada. Vejamos o caso da 

LBSE20, que prevê que a Educação Sexual seja promovida na escola no âmbito 

                                                 
20 Lei nº 46/86, de 14 de Outubro. 
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do Desenvolvimento Pessoal e Social; o Decreto-Lei 259/2000 de17 de Outubro, 

que promove a Educação Sexual em Meio Escolar através da sua integração no 

Projecto Educativo ou ainda o Decreto-Lei 6/2001 de 18 de Janeiro, onde a 

Educação para a Cidadania surge como área transversal e privilegiada para o 

desenvolvimento da Educação em Sexualidade. O que se passa nestas 

situações, é que apesar de haver legislação específica no âmbito da Educação 

Sexual em meio escolar, esta acaba por ser abordada, apenas, por uma minoria 

dos professores (Reis, 2003, citado por Vilar, 2003b). 

No entender de Coutinho (2004:16), não tem sido fácil promover a Educação 

para a Sexualidade ao nível do ensino básico. São muitos os constrangimentos e 

as dificuldades que se situam em várias áreas, mas que poderão ser minorados 

se a formação de professores decorrer de forma adequada. Este é um dos 

aspectos onde a intervenção se pode tornar mais eficaz, uma vez que professores 

e outros especialistas em educação, fortemente motivados pela relevância do 

assunto, podem dar um contributo fundamental para ultrapassar as áreas de 

bloqueio. 

Como refere Nóvoa (1995:27), em relação ao ensino em geral [o que a 

nosso ver também se aplica à Sexualidade], importa valorizar paradigmas de 

formação que promovam a preparação de professores reflexivos, que assumam a 

responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que participem 

como protagonistas na implementação das políticas educativas. 

No entender de Martins (2002:21-22), e porque são os professores os 

principais agentes de mudança de todo o sistema educativo é preciso introduzir 

na formação dos futuros professores outras dimensões que não a da formação 

disciplinar específica apenas. Há que envolver de forma estruturada (e não 

avulsa), os futuros professores no aprofundamento de temas globais, de cariz 

multi e interdisciplinar (…). 

Assim sendo, no que se refere à formação inicial de professores, importa 

pois, formar profissionais com competência para o exercício das suas funções, ou 

seja, é necessário formar professores que consigam também eles contribuir para 

que os seus alunos construam competências a partir da escola. A construção de 

competências por parte dos futuros professores, passará por uma formação onde 



Educação em Sexualidade: um contributo para a Formação Inicial de Professores 
 

______________________________________________________________38 

se preconiza uma maior articulação, não só entre as diferentes unidades 

curriculares dos cursos, mas também entre estas e a prática profissional 

(Perrenoud, 2001). 

Só desta forma se conseguirá dar resposta às novas e múltiplas exigências 

do ensino, numa altura marcada por profundas modificações científicas, sociais e 

tecnológicas, na qual se exige que os professores conduzam os seus alunos à 

construção de competências, e onde tal construção tem como objectivo permitir a 

cada indivíduo aprender a utilizar os seus saberes para actuar. Saberes estes que 

constituem o ingrediente principal da competência. Pois não existem 

competências sem saberes. Os saberes justificam-se uma vez que são: o pré-

requisito à assimilação de outros saberes, as bases da selecção escolar, as 

fontes de ancoragem identitária e cultural, os materiais para exercer o “saber-

fazer” intelectual, as bases da reflexão sobre a relação com o saber, os elementos 

para fazer funcionar situações de aprendizagem, os elementos de cultura geral e 

os recursos ao serviço da competência (Perrenoud, 2001:13). 

Para Perrenoud (s.d.:153), a competência é definida como uma capacidade 

de acção face a uma situação complexa, singular, que não permite uma reflexão 

serena e tranquila porque é necessário agir, que obriga a agir com incertezas, 

porque não se dispõe de todas as informações e de todos os instrumentos de 

análise. 

Em função das inúmeras definições de competência que se conhecem pode 

considerar-se que um indivíduo tem competência quando perante determinada 

situação, é capaz de mobilizar adequadamente determinados conhecimentos 

prévios, seleccioná-los e integrá-los eficazmente perante uma situação, problema, 

questão, etc. Além de que a competência, uma vez adquirida, não se esquece 

nem se perde (…) mas pode ampliar-se e consolidar-se, sempre (Roldão, 

2003:21), ao contrário dos conhecimentos/saberes, que se esquecem e perdem. 

No entanto, para que se construam competências é necessário que se criem 

condições para tal, uma vez que as competências não se ensinam, constroem-se. 

Dar uma excelente aula não cria competências mas transmite saberes 

(Perrenoud, 2001:23). 
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Importa, pois, que o professor, enquanto profissional, aborde os saberes 

como recursos a mobilizar, trabalhe regularmente por problemas, crie e utilize 

diversos meios de ensino, negoceie e conduza projectos com os alunos, siga uma 

planificação flexível que lhe permita improvisar, estabeleça uma nova via 

didáctica, pratique a avaliação formativa, trabalhe de forma transdisciplinar 

(Perrenoud, 1997, citado por Roldão, 2003).  

Trata-se portanto de um ensino centrado no aluno. Deste modo, os alunos 

sentem que os conteúdos passam a tratar-se enquanto meios necessários ao 

exercício do pensar, mas com finalidades mais definidas e expressas, que não se 

ligam unicamente a produtos acabados do saber e a uma avaliação de índole 

mais classificatória. A informação que se procura nasce mais na discussão dos 

alunos com a ajuda do professor e menos de um processo curricular muito 

estruturado (Cachapuz e outros, 2000:118). 

Como tal, emerge a necessidade de alterar as práticas, através de uma 

mudança de atitudes e processos metodológicos e organizativos, em relação à 

forma como o trabalho com os alunos vai ser desenvolvido. O professor deve 

assumir um papel de atento e intencional organizador de estratégias e de 

actividades que estimulam a problematização e a formulação-síntese das ideias e 

crenças dos alunos (Cachapuz e outros, 2000:122). Os conteúdos abordados 

devem ser de âmbito inter e transdisciplinar, de origem cultural e devem ser 

abordados de forma a dar resposta a problemas reais da sociedade, para os 

alunos melhor compreenderem o mundo e as inter-relações do conhecimento 

científico e tecnológico na Sociedade. 
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3. METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS 
 

Neste capítulo descreve-se a metodologia utilizada no estudo, tendo em 

conta que a sua finalidade é a concepção, implementação e avaliação de um 

programa de formação, baseado no desenvolvimento de competências para a 

Educação em Sexualidade no meio escolar, que permita aos alunos de cursos de 

formação inicial de professores implementarem percursos de auto e hetero-

formação, visando a transformação do conhecimento científico em conhecimento 

científico-didáctico. 

Nele será indicado a caracterização da população envolvida no estudo, a 

fundamentação das opções tomadas a nível da selecção e construção dos 

instrumentos de recolha de dados e sua administração e o programa de 

formação. 

Seguidamente apresenta-se o modelo de análise de dados utilizado, na 1ª e 

3ª fases do estudo, fundamentando as razões da sua escolha e descrevendo a 

sua utilização. 

 

 

3.1. Metodologia 
 

A investigação, de natureza qualitativa, decorreu em três fases em que se 

pretendia: 1ª fase – analisar os programas de unidades curriculares dos cursos de 

formação inicial de professores da Instituição onde a investigadora/formadora 

trabalha e auscultar a formação pessoal e escolar no domínio da Sexualidade de 

alunos que aí frequentam cursos de formação inicial de professores, 2ª fase - 

conceber e implementar um programa de formação; 3ª fase - avaliar o impacto 

dessa formação. 

 

3.1.1. População do estudo 
 

O presente estudo foi implementado no âmbito da disciplina de Meios e 

Técnicas para a Acção Educativa, do plano de estudos do 2º ano, decorreu no 2º 
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semestre do ano lectivo 2003/2004 e incidiu sobre os alunos que faziam parte do 

Curso de Professores do Ensino Básico Variante Educação Musical e 

Português/Inglês da Escola Superior de Educação em que a investigadora 

trabalha.  

Como se pode ver no gráfico 1 a turma era constituída por vinte e três 

alunos (N=23), seis (N=6) do sexo masculino e dezassete (N=17) do feminino. 
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Gráfico 1 

 

 

Na altura em que foi administrado o segundo questionário, a grande maioria 

dos alunos (N=13) desta turma tinha entre 21 a 24 anos. No entanto havia cinco 

(N=5) com idade igual ou inferior a 20 anos, três (N=3) com idade entre os 25 e os 

28 anos e dois (N=2) com mais de 29 anos, como se pode observar no gráfico 2. 
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Gráfico 2 
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Doze (N=12) dos alunos frequentam o Curso de Professores do Ensino 

Básico Variante Português/ Inglês e onze (N=11) do Curso de Professores do 

Ensino Básico Variante de Educação Musical, como mostra o gráfico 3. 
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Gráfico 3 

 

Pela análise dos gráficos 4, 5 e 6 pode ver-se que, dos vinte e três (N=23) 

futuros professores, seis (N=6) frequentaram o agrupamento Científico-Natural no 

Ensino Secundário, e por isso tiveram Biologia como disciplina da componente de 

formação específica, mas destes só cinco (N=5) tiveram CTV21, os restantes 

frequentaram outros agrupamentos ou Cursos Tecnológicos. 
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21 CTV – Ciências da Terra e da Vida. 
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Gráfico 6 

 

3.1.2. Análise dos programas das unidades curriculares e 
auscultação da formação pessoal e escolar dos alunos no 
domínio da Sexualidade (1º fase) 

 

A análise dos programas das unidades curriculares dos Cursos de 

Professores do Ensino Básico Variantes Educação Musical e Português/Inglês 

realizou-se durante o mês de Outubro de 2003. De forma a facilitar esta análise 

pesquisaram-se os currículos dos referidos cursos e organizaram-se as unidades 
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curriculares que os constituem em tabelas, por ano e variante, de forma a 

identificar os que contemplam conteúdos no domínio da Sexualidade22. 

No seguimento desta análise, e porque a mesma suscitava algumas 

dúvidas, foi feita uma entrevista ao professor da unidade curricular: Ciências do 

Meio Físico e Social IV, de forma a conhecer os conteúdos abordados no âmbito 

da Sexualidade durante as aulas dessa unidade e saber se existe ligação entre os 

conteúdos abordados no domínio da Sexualidade leccionados no Departamento 

de Matemática e Ciências da escola onde a investigação está a ser desenvolvida. 

A entrevista foi realizada individualmente em Julho 2004 tendo sido feito o 

registo áudio da mesma com permissão do entrevistado. 

A entrevista semi-estruturada realizou-se de forma flexível, respeitando o 

modo como o entrevistado sentia a necessidade de organizar o seu discurso, não 

sendo feita de acordo com a sequência rígida dos tópicos pré-estabelecidos como 

constam no guião23. Intentou-se permitir ao entrevistado reflectir mais 

calmamente, reunir as suas recordações e, sobretudo, aperceber-se de que 

dispõe de uma importante margem de liberdade (Quivy e Campenhoudt, 

1992:74). 

 

 

A auscultação da formação pessoal e escolar dos alunos que frequentam os 

Cursos de Professores do Ensino Básico, Variantes Educação Musical e 

Português/Inglês realizou-se nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2003 através 

da administração de dois questionários. 

O questionário I24 foi preenchido individualmente e com ele pretendeu-se 

conhecer as ideias, opiniões e atitudes dos alunos face a questões relacionadas 

com a Sexualidade 

O questionário II25 foi preenchido individualmente e através dele pretendeu-

se conhecer a formação pessoal e escolar dos alunos no domínio da Reprodução 

Humana. 

                                                 
22 Ver anexo I 
23 Ver anexo II 
24 Ver anexo III 
25 Ver anexo IV 
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Tendo presente as características deste estudo bem como os dados 

necessários ao seu desenvolvimento, houve a necessidade de administrar dois 

questionários com cariz diferente. 

O questionário I apresentou-se em 10 páginas A4. Na primeira folha do 

questionário estava expressa a sua finalidade e as instruções de preenchimento. 

As páginas seguintes correspondiam ao questionário propriamente dito. 

Para a construção deste instrumento recorreu-se a outro elaborado por 

Nodim (2001) donde foram extraídas e adaptadas algumas questões pela sua 

pertinência no trabalho que se está a desenvolver. 

O questionário I foi organizado em duas partes distintas. A primeira 

destinava-se à recolha de dados pessoais e formação em Sexualidade dos 

indivíduos, tendo em vista a caracterização da população. A segunda permitiu 

conhecer o posicionamento dos indivíduos face a determinadas afirmações sobre 

Sexualidade. 

Em função dos dados que se pretendiam recolher, relacionados com a 

Sexualidade, optou-se por elaborar um questionário maioritariamente com 

questões fechadas, onde se apresenta ao inquirido, depois de se lhe ter colocado 

a questão, uma lista pré-estabelecida de possíveis respostas de entre as quais 

lhe solicitamos que indique aquela(s) que corresponde(m) à sua opinião sobre o 

assunto. Esta estratégia não só leva o inquirido a recordar-se de alguns pontos 

importantes como também poderá evitar a não resposta (Ghiglione e Matalon, 

1993). 

Nas questões abertas é dada a oportunidade ao inquirido de justificar as 

escolhas que fez, de acrescentar outro item a uma lista previamente estabelecida 

ou de completar a ideia da questão anterior. 

Na formulação das questões houve a preocupação de que estas fossem 

claras e precisas, sem qualquer ambiguidade, para que o inquirido soubesse 

exactamente o que se esperava delas. 

A colocação de cada questão foi cuidadosamente escolhida, de forma a ser 

interpretada segundo a posição em que se encontra no questionário. Na opinião 

de Ghiglione e Matalon (1993:123) as questões devem encadear-se umas nas 

outras sem repetições nem despropósitos. 
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Na elaboração do questionário foi tido em conta o nível de formação dos 

inquiridos e houve a preocupação de que as questões correspondessem a 

situações próximas dos mesmos, que fossem ao encontro dos seus interesses, de 

forma a posteriormente os motivar para as sessões de formação. 

Apresenta-se na tabela 3.1 a sequência dos pontos/conteúdos do 

questionário I e as questões que lhe correspondem. 

 
Tabela 3.1 – Sequência dos conteúdos do Questionário I 

Parte I Item/questão 

Dados pessoais 

Sexo 

Idade 

Estado civil 

Relações sexuais 

Parceiro sexual 

Práticas sexuais 

Utilização de contraceptivo 

Métodos contraceptivos 

   Formação em Sexualidade 

Formação em Sexualidade 

Acções de formação em Sexualidade 

 

1 

2 

3 

4 e 5 

6 ,6.1, 7 e 7.1 

8 

9 e 9.1 

10 

 

11, 11.1, 11.1.1 a) e 11.1.1b) 

12 e 12.1 

Parte II Item/questão 

   Ideias, opiniões e atitudes face à Sexualidade 

Doenças Sexualmente Transmissíveis 

Seropositividade 

Transmissão do vírus da SIDA 

Relações Sexuais antes do casamento 

Sexo 

Prostituição 

Aborto 

Homossexualidade 

Pedofilia 

Métodos contraceptivos 

Técnicas de Reprodução Medicamente Assistida 

SIDA/Contracepção/Gravidez/ 

Transmissão do vírus da SIDA pelos progenitores 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1226 

1327 

 

                                                 
26 Corresponde a 15 sub-questões. 
27 Corresponde a 4 sub-questões. 
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Os conteúdos abordados no questionário agrupam-se em 25 itens, num total 

de 32 questões, sendo que as questões 12 e 13 da parte II do questionário são 

compostas por várias sub-questões. 

Uma vez que no questionário foram colocadas questões pessoais do foro 

íntimo optou-se por manter o anonimato dos indivíduos, com o intuito de que 

respondessem com sinceridade. 

Este questionário foi administrado, em simultâneo, a todos os elementos que 

constituem a população, através do método de administração directa e na 

presença da investigadora/formadora. 

Antes de se iniciar o seu preenchimento, foi lida a primeira folha do 

questionário, em voz alta, por um dos elementos da população, de forma a 

esclarecer a finalidade e a forma de preenchimento do mesmo. 

Uma vez que cada indivíduo tem o seu próprio ritmo de trabalho, o tempo 

gasto no preenchimento do questionário não foi o mesmo para todos os 

inquiridos, por isso, à medida que cada um ia terminando o preenchimento do 

questionário este ia sendo recolhido. 

Os dados obtidos foram tratados qualitativamente, tendo-se recorrido a 

gráficos, de forma a torná-los mais perceptíveis e fáceis de interpretar. 

 

 

O questionário II foi extraído e adaptado de um questionário elaborado por 

Teixeira (2000:311-314) por se considerar estar adequado ao estudo que se 

pretendia desenvolver, além de que, a população a quem foi aplicado é idêntica 

àquela a quem se ia administrar (estudantes do ensino superior a frequentar 

cursos de formação de professores). Este questionário teve como finalidade 

auscultar a formação pessoal e escolar dos inquiridos no domínio da Reprodução 

Humana. 

Outros pontos que contribuíram para a escolha deste questionário prendem-

se com as características que o mesmo evidencia, salientadas na investigação 

realizada por Teixeira (2000), e que são: 
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• as questões correspondem a situações próximas dos indivíduos que 

constituem a população e vão ao encontro dos seus interesses; 

• nas questões utilizam-se termos simples e precisos o que as torna 

perceptíveis e fáceis de responder; 

• as questões incidem sobre conceitos básicos relativos à Reprodução 

Humana; 

• as questões são abertas, de maneira a permitir que os inquiridos se 

exprimam livremente, a possibilitar um maior grau de profundidade na informação 

a recolher e a evitar que a investigadora revele as suas concepções. 

 

Os conteúdos abordados no questionário agrupam-se em sete itens, num 

total de onze questões. 

Apresenta-se na tabela 3.2. a sequência dos conteúdos do questionário II e 

as questões que lhe correspondem. 

 
Tabela 3.2 – Sequência de conteúdos do questionário II 

[Fonte: Teixeira, 2000: 80] 

Conteúdos Item/questão 

Ciclo da mulher e menstruação 1/1.1 e 1.2 

Erecção e ejaculação no homem 2/2.1 e 2.2 

Órgãos do aparelho genital da mulher  

e do aparelho genital do homem 

 

3 

Células sexuais masculina e feminina 4 

Ordem de grandeza na produção e libertação 
mensal das células sexuais masculina e feminina 

5 

Fecundação 

Formação de Gémeos 

6/6.1 e 6.2 

6.3 

Fases do desenvolvimento intra-uterino 7 

 

 

Na primeira folha do questionário estava expressa a sua finalidade e as 

instruções de preenchimento. Na segunda solicitava-se que o inquirido indicasse 
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alguns dados pessoais e outros relativos ao seu percurso escolar. As folhas 

seguintes correspondiam ao inquérito propriamente dito. 

A estratégia de administração do questionário II foi em tudo semelhante à 

utilizada por Teixeira (2000). 

Antes de se iniciar o seu preenchimento, foi lida a primeira folha do 

questionário, em voz alta, por um dos elementos da população, de forma a 

esclarecer a finalidade e a forma de preenchimento do mesmo. Nesta altura 

esclareceram-se os inquiridos de que os desenhos/esquemas solicitados 

pretendiam apenas ser esboços legendados. Foi também explicado o modo de 

administração do questionário (folha a folha). 

O questionário II foi administrado, em simultâneo, a todos os elementos que 

constituem a população e na presença da investigadora/formadora. Na 

administração do questionário usou-se o método de administração directa. 

O questionário apresentou-se em cinco folhas soltas A4, de maneira a 

permitir que fossem entregues uma a uma e sempre pela mesma ordem. Esta 

forma de administração do questionário fez com que os inquiridos não se 

dispersassem a ler as questões seguintes e dessa forma pudessem concentrar-se 

nas respostas às perguntas que tinham à sua frente, assim como não permitiu 

que fossem influenciados por respostas que já tinham dado. 

O tempo gasto no preenchimento do questionário não foi o mesmo para 

todos os indivíduos, uma vez que cada um tem o seu próprio ritmo de trabalho, 

assim à medida que cada indivíduo ia terminando o preenchimento da folha cinco, 

o seu questionário era agrupado e recolhido. 

Há a salientar o facto deste questionário ter sido devidamente validado no 

estudo desenvolvido por Teixeira (2000), o que nos permitiu utilizá-lo com 

segurança e economia de tempo. 

Os dados obtidos foram tratados qualitativamente tendo-se recorrido à 

análise de conteúdo. 
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3.1.3. Concepção e implementação do programa de formação (2ª 
fase) 

 

O programa de formação foi concebido pela investigadora/formadora 

partindo do pressuposto de que um programa de formação de professores, no 

âmbito da Sexualidade, deverá contemplar três áreas distintas e complementares: 

 

• Formação pessoal na área da Educação Sexual, na qual sejam 

discutidas as atitudes e valores face à Sexualidade Humana; 

• Formação técnico-científica sobre o desenvolvimento da Sexualidade 

Humana ao longo da vida e as suas diferentes manifestações; 

• Formação pedagógica em metodologias participativas e activas. 

(M.E., M.S. e APF, 2000: 42) 
 

Com base neste pressuposto e tendo presente os conteúdos que já tinham 

sido delimitados para os questionários I e II, definiram-se as estratégias a utilizar, 

técnicas e jogos, tendo em conta que os alunos são os principais interlocutores no 

processo educativo, e prepararam-se os recursos e materiais pedagógicos 

necessários para a realização de cada sessão. 

 

3.1.3.1. O Programa de Formação 

 

O programa de formação28 proposto utiliza metodologias activas e 

participativas de forma a motivar os formandos para a realização das actividades 

propostas e desse modo desenvolverem competências no âmbito da Educação 

para a Sexualidade em meio escolar. 

Para conceber este programa de formação partimos do pressuposto de que 

a Educação em Sexualidade deve desenvolver competências pessoais a vários 

                                                 
28 Ver anexo V. 
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níveis, como a assertividade, capacidade de comunicação, de decisão e de 

aceitação dos outros, a procura de informação e apoio quando necessários (Vaz, 

1996). Deste modo promoveu-se a realização de actividades que privilegiam o 

diálogo, o trabalho em pequenos grupos e o uso de técnicas e jogos que facilitam 

a participação activa dos formandos na construção e desenvolvimento do 

programa de formação (Vaz, 1996). 

 

Para que melhor se perceba o desenrolar das sessões de formação, que 

constituem o programa de formação, descrevem-se de seguida as técnicas de 

pedagogia participativa utilizadas nas mesmas, tendo para tal recorrido a Vaz 

(1996) e a Lopez (1990). 

 

♦ Brainstorming ou “tempestade de ideias” – esta técnica permite 

identificar os conhecimentos dos formandos sobre um determinado 

assunto. É solicitado aos formandos que digam o que sabem ou pensam 

sobre um assunto. Os formandos deixam fluir a sua imaginação e as suas 

sugestões são registadas (sem que seja feito qualquer comentário). A 

partir das ideias de todo o grupo, nasce um conjunto de ideias criativas e 

com sentido que são sujeitas a debate; 

 

♦ Barómetro de atitudes – permite que os formandos se 

posicionem/reposicionem em função das suas opiniões. São colocadas 

nas paredes da sala de aula 5 cartolinas contendo as posições: concordo, 

concordo totalmente, discordo, discordo totalmente e sem opinião.  

São lidas à turma várias frases que exprimem juízos de valor sobre temas 

socialmente polémicos. Posteriormente pede-se aos formandos que se 

desloquem na sala de aula e se coloquem na posição que melhor exprime 

a sua opinião, tendo como referência a escala afixada na parede, à 

medida que cada frase vai sendo lida. O formador pede a participantes 

que estejam em posições diferentes para explicarem, uns aos outros, as 

razões de ser da sua posição. O jogo pode ser repetido de modo a 
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verificar se houve mudanças de posição e debater as razões que levaram 

às mesmas; 

 

♦ História valorativa – permite que os indivíduos emitam a sua opinião face 

a vários comportamentos. É construída uma história de fácil compreensão 

e onde os personagens devem assumir comportamentos claros e 

diferenciados. A cada grupo é pedido que discuta a história e que emita 

uma apreciação (numa escala de 1 a 5), sobre o procedimento ético de 

cada uma das personagens. Cada grupo justifica a sua classificação 

(consensual ou não) e posteriormente realiza-se um debate em 

grupo/turma. 

 

♦ Discussão de caso – permite que os indivíduos opinem sobre 

determinadas decisões a tomar. A situação é discutida em grupo, que 

posteriormente apresenta à turma o ou os vários desenlaces possíveis a 

que chegou. Para terminar, os resultados são discutidos em grupo/turma; 

 

♦ Debate pró e contra – permite a simulação de vários papéis. Formam-se 

grupos de três formandos e distribuem-se-lhes frases polémicas. Um dos 

participantes assume a defesa da opinião da frase, outro assume uma 

posição de discordância e o terceiro funciona como observador. Os 

participantes podem simular posições que não sejam coincidentes com o 

que realmente pensam. No final são relatados os debates pelos 

observadores, nomeadamente os argumentos utilizados e os pontos de 

concordância e discordância. Este procedimento repete-se para cada 

frase. 

 

♦ Pesquisa orientada – desenvolve o gosto pela pesquisa e permite a 

recolha e selecção de material específico. É solicitado aos formandos, 

individualmente ou em pequenos grupos, que façam um trabalho de 

pesquisa onde têm de ter em conta determinados pontos. Os dados 
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recolhidos são organizados e posteriormente apresentados e discutidos 

em grupo/turma. 

 

Além das técnicas atrás descritas recorreu-se a outras estratégias como: 

 

♦ a visualização de um filme, uma vez que os meios audiovisuais permitem 

perspectivar de forma realista, conteúdos, condutas e situações 

relacionadas com a Sexualidade (López, 1990); 

 

♦ o trabalho de grupo, que para López (1990) para além de possibilitar a 

abordagem dos conteúdos, permite trabalhar os procedimentos, as atitudes 

e normas e possibilita a participação de todos os alunos dentro de cada 

grupo; 

 

♦ a discussão em grupo/turma e o debate que permitiram a comunicação 

e a partilha de ideias entre todos os elementos do grupo/turma. 

 

Foram também realizados vários jogos (caça às assinaturas, análise de 

preconceitos e mito ou verdade?) onde o objectivo principal não foi o de encontrar 

um vencedor, mas sim o de permitir a partilha de conhecimentos e opiniões de 

forma lúdica e motivadora, entre todos os formandos. 

 

A escolha destas estratégias prende-se com o facto de que, em Educação 

Sexual, convém que as actividades propostas correspondam a um plano global e 

simultaneamente se combinem e se complementem, de maneira a que não se 

tornem fastidiosas para os alunos (López, 1990). 
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O programa de formação proposto é constituído por treze sessões, num total 

de 30 horas. Todas estão organizadas da mesma maneira, com excepção da 

última, sendo constituídas por: 

 

● tema: que define o assunto que irá ser abordado ao longo da sessão; 

 

● objectivos: apresentados em termos de capacidades e que mostram 

o que se pretende alcançar com o desenvolvimento daquela sessão; 

 

● recursos materiais: constituídos pelos meios que vão facilitar o 

desenvolvimento da sessão. Nos casos em que seja necessário 

utilizar material específico referido no decorrer da sessão, este será 

fornecido em anexo; 

 

● duração: é o tempo aproximado que a sessão pode demorar a 

desenvolver; 

 

● procedimento: é onde se explica a forma como cada sessão deverá 

ser dinamizada, podendo ser constituído por várias actividades; 

 

● bibliografia: é apresentada a bibliografia que pode auxiliar na 

pesquisa sobre o tema a trabalhar na sessão (há determinadas 

sessões onde além da bibliografia aparece a bibliografia específica 

indispensável ao trabalho a realizar em situação de sala de aula). 

 

 

Apresenta-se na tabela 3.3 a sequência das sessões que constituem o 

programa de formação com os temas de cada uma, as respectivas estratégias e o 

número de horas que lhes correspondem. 
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Tabela 3.3 – Sequência das sessões do Programa de Formação 

Sessão Tema Estratégia Nº de 
horas 

I O conceito de Sexualidade 

Brainstorming 

Trabalho de grupo 

Discussão em grupo/turma 

2 

II Opiniões valores e atitudes face à Sexualidade 

Barómetro de atitudes 

História valorativa 

Discussão de caso 

2 

III Contracepção 

Brainstorming 

Pesquisa orientada 

Discussão em grupo/turma 

Debate pró e contra 

3 

IV Doenças sexualmente transmissíveis 

Brainstorming 

Visualização de um filme 

Pesquisa orientada 

Discussão em grupo/turma 

Jogo caça às assinaturas 

5 

V Preconceitos face à Sexualidade Jogo Análise de preconceitos 1/2 

VI Técnicas de Reprodução Medicamente Assistida 

Discussão em pequenos grupos 

Discussão em grupo/turma 

Brainstorming 

Pesquisa Orientada 

2 

VII Mitos da Sexualidade Jogo Mito ou verdade? 1/2 

VIII Ciclo da mulher, menstruação, processo de 
erecção e ejaculação do homem 

Trabalho de grupo 

Discussão em grupo/turma 
2 

IX 
Aparelho genital da mulher e do homem 

Células sexuais da mulher e do homem 

Discussão em grupo/turma 

Trabalho de grupo 
2 

X 
Formação e desenvolvimento do novo ser: 

Fecundação, gravidez, ocorrência de gémeos. 

Trabalho de grupo 

Discussão em grupo/turma 
2 

XI A pertinência da E. S. em meio escolar Debate 1 

XII Preparação do Seminário 
Discussão em grupo/turma 

Trabalho de grupo 
4 

XIII Seminário29 
Exposição, dramatização, debate, 

visualização de um Filme, 
reportagem 

4 

 

                                                 
29 Dinamizado pelos alunos a 7/6/2004. 
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A última sessão do programa de formação corresponde à dinamização por 

parte dos alunos formandos, de um Seminário no âmbito da Sexualidade, 

destinado a outros colegas dos cursos de formação de professores. 

A utilização da formação pelos pares foi a estratégia escolhida, o que serviu 

para avaliar o desempenho dos alunos formandos e simultaneamente promover 

um Seminário no âmbito da Sexualidade, na instituição onde o estudo se realiza, 

a outros alunos que não possuem no currículo qualquer abordagem a esta 

temática. Pois, como refere o Guia Europeu da Educação pelos Pares (Svenson, 

2001:42), a finalidade dos programas de formação em educação pelos pares 

consiste em proporcionar aos jovens, conhecimentos, a necessária compreensão 

dos temas, capacidades e motivação para desenvolver as actividades de 

prevenção. 

Como atrás se referiu, este programa de formação foi implementado no 

âmbito da disciplina de Meios e Técnicas para a Acção Educativa, do plano de 

estudos do 2º ano do Curso de Professores do Ensino Básico Variantes Educação 

Musical e Português/Inglês da Escola Superior de Educação em que a 

investigadora trabalha e decorreu no 2º semestre do ano lectivo 2003/2004. 

À medida que se iam desenrolando as sessões de formação foram-se 

observando as situações didácticas e fez-se um registo das mesmas, o que na 

altura teve apenas um cariz meramente formativo. 

A investigadora/formadora assumiu um papel de mera orientadora na 

procura e construção dos saberes e moderadora nos debates. Os 

alunos/formandos tiveram o papel principal na construção dos seus próprios 

saberes. 

 

A avaliação do impacto do programa de formação foi realizada com base em 

três instrumentos: 

 

♦ Observação das produções dos alunos e da dinamização do Seminário 

junto dos seus pares, de forma a avaliar a mobilização de competências 

no âmbito da Sexualidade; 
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♦ Questionário30 aos participantes no Seminário, visando a avaliação do 

desempenho dos colegas que o dinamizaram; 

♦ Entrevista aos alunos dinamizadores do Seminário, de forma a perceber 

quais os constrangimentos que ainda possuem face à Sexualidade. 

 

Durante a preparação e realização do Seminário foram sendo feitas 

anotações sob a forma de tópicos, que serviram de auxiliar de memória, para 

posteriormente avaliar as produções dos alunos e o seu desempenho enquanto 

dinamizadores do Seminário, no que se refere à mobilização de competências no 

âmbito da Sexualidade. 

 

O questionário III apresentou-se numa folha A4, duas páginas. No início da 

primeira página estava expressa a sua finalidade. De seguida solicitava-se que o 

inquirido indicasse o ano e curso frequentados. O que restava da primeira página 

e a segunda corresponderam ao questionário propriamente dito. 

 

Em função dos dados que se pretendiam recolher, sobre o desempenho dos 

dinamizadores do Seminário, optou-se por elaborar um questionário com 

questões fechadas de forma a objectivar as respostas e a não permitir que estas 

fossem ambíguas. Nos itens 1,2 e 3 o inquirido depois de ter assinalado sim ou 

não, tem a oportunidade de justificar a sua resposta. Nos itens 4 e 5 são utilizadas 

escalas, onde o inquirido deve posicionar a escolha de forma a deixar 

transparecer a sua opinião. 

Na formulação das questões houve o cuidado de assegurar que estas 

fossem perfeitamente compreensíveis para os inquiridos e que ocupassem uma 

posição pertinente umas em relação às outras.  

Os conteúdos abordados no questionário III agrupam-se em 5 itens, num 

total de 10 questões. 

 

 

 

                                                 
30 Ver anexo VI 
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A tabela 3.4. mostra a sequência dos assuntos abordados no questionário 

III. 

 
Tabela 3.4 – Sequência dos assuntos abordados no questionário III 

Assunto Item/Questão 

Concordância com os temas 1./1.1./1.2. 

A abordagem dos temas 2./2.1 

Estrutura do Seminário 3./3.1 

Desempenho dos dinamizadores 4.1/4.2. 

Apreciação global do Seminário 5 

 

O questionário III foi administrado no final do Seminário dinamizado pelos 

alunos. A sua administração foi feita em simultâneo para todos os inquiridos e na 

presença da investigadora/formadora. Na administração do questionário usou-se 

o método de administração directa. Antes de se iniciar o seu preenchimento foi 

explicada a sua finalidade. 

 

As entrevistas individuais permitiram conhecer os constrangimentos que os 

indivíduos ainda possuem face à Sexualidade, ou seja, tentou-se recolher dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspectos do mundo (Bogdan e Biklen, 1999:134). 

 

O critério de selecção dos entrevistados incidiu sobre a disponibilidade 

demonstrada e sobre a representatividade de todos os grupos de formandos. 

Deste modo foram entrevistados cinco indivíduos, um de cada grupo. 

A realização da entrevista ocorreu depois do fim das actividades lectivas, 

num gabinete da instituição onde a investigadora lecciona. 

A cada entrevistado foi proposto o registo áudio da entrevista e todos o 

permitiram. 
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Durante a realização de cada entrevista, apesar de se seguir um guião31, foi 

tido em conta que ao longo das entrevistas exploratórias é importante que o 

entrevistado possa exprimir a sua própria “realidade”, na sua própria linguagem, 

com as suas próprias características conceptuais e os seus próprios quadros de 

referência (Quivy e Campenhoudt, 1992: 73). 

 

Os dados obtidos foram tratados qualitativamente tendo-se recorrido a 

gráficos, no caso do questionário III e à transcrição no caso das entrevistas, de 

forma a facilitar a interpretação dos mesmos. 

 

 

3.2. Análise de dados 
 

De forma a facilitar a apresentação das diferentes análises realizadas 

algumas agruparam-se em função do tipo de instrumento de recolha de dados. 

Assim, a análise da entrevista realizada ao professor (P1) (1ªfase) aparecerá 

juntamente com as entrevistas às alunas (A6F, A11F, A13F e A14F) (3ª fase). A 

análise dos dados do questionário I (1ª fase) surge com a do questionário III (3ª 

fase). Os restantes apresentam-se individualmente. 

 

 

3.2.1. Análise dos dados dos programas das unidades 
curriculares 

 

No que respeita à análise dos dados dos programas das unidades 

curriculares dos Cursos de Professores do Ensino Básico Variantes de 

Português/Inglês e Educação Musical procedeu-se à elaboração de tabelas32 que 

nos permitiram organizar e simplificar a informação. As análises aos programas 

das unidades curriculares foram feitas para cada curso e dentro destes separadas 

por ano lectivo. 

                                                 
31 Ver anexo VII 
32 Ver anexo I. 
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À medida que iam sendo lido o programa de cada uma das unidades 

curriculares ia sendo feito o registo na tabela. No fim de todos os programas 

terem sido lidos e feitos os respectivos registos nas tabelas procedeu-se à análise 

das mesmas, de forma a encontrar as unidades que contemplam nos seus 

conteúdos a Sexualidade. 

 

3.2.2. Análise das entrevistas ao professor e aos alunos 
 

No que se refere às entrevistas, ao professor (P1) e às alunas (A6F, A11F, 

A13F e A14F), começou-se pela audição das mesmas, o que nos permitiu 

relembrar o meio em que se realizaram, as circunstâncias que as rodearam e a 

força expressiva utilizada perante uma ou outra questão. Em suma, ficámos com 

uma ideia global do conteúdo de cada uma das entrevistas e consequentemente 

das ideias de cada um dos entrevistados. 

Posteriormente fez-se a transcrição de cada uma das entrevistas. Depois da 

transcrição foram lidas as entrevistas e feitas algumas anotações e comentários 

que nos permitiram encadear e relacionar os aspectos que iam surgindo. 

Na apresentação dos resultados sempre que foi oportuno recorreu-se a 

citações dos entrevistados (capítulo 5, pontos 5.2. e 5.4.2.). 

 

3.2.3. Análise dos dados do questionário I e do questionário III 
 

Em relação aos questionário I e III começou-se por fazer uma primeira leitura 

das respostas codificando as que resultaram de perguntas abertas. 

Posteriormente, questão a questão, foram organizados os dados. 

De seguida e para cada questão construíram-se gráficos33 de forma a 

facilitar a apresentação e a interpretação dos dados. Para as questões 12 e 13 do 

questionário I não nos foi possível apresentar os dados em forma de gráfico 

devido às características dos mesmos e como tal foram apresentados em duas 

                                                 
33 Ver anexo VIII e IX, respectivamente. 
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tabelas34, o que nos permitiu ter uma visão clara sobre a informação que as 

mesmas contêm. 

No final foi feita a interpretação das tabelas e dos gráficos o que nos permitiu 

chegar aos resultados apresentados no capítulo 5. 

 

3.2.4. Análise dos dados do questionário II  
 

No tratamento dos dados recolhidos através da administração do 

questionário II recorreu-se à análise de conteúdo uma vez que esta oferece a 

possibilidade de tratar de forma metódica informações e testemunhos que 

apresentam um certo grau de profundidade e complexidade (…) e 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 (Quivy, Campenhoudt, 1992, 224-5). 

 

Em função dos objectivos da investigação estamos perante um estudo 

exploratório onde se pretende reconhecer e compreender uma dada realidade. Na 

opinião de Vicente, Reis e Ferrão (1996:62) trata-se de recolher algumas ideias e 

opiniões de fundo que contribuam para uma perspectiva melhorada da questão 

em estudo. 

O presente estudo enquadra-se numa abordagem de natureza qualitativa e 

neste tipo de trabalho, segundo Bogdan e Biklen (1999), o significado é de 

importância vital; os dados são analisados de forma indutiva, o processo é mais 

importante do que os produtos, os dados são descritos e a fonte directa dos 

dados é o ambiente natural. 

Na presente investigação foi feita uma análise descritiva e interpretativa dos 

dados recolhidos, como tal, em relação ao questionário II, aceitaram-se os 

argumentos dos alunos nas suas respostas, os argumentos foram classificados 

por categorias de conteúdo, foram feitas inferências das ideias dos alunos através 

das suas respostas e construíram-se categorias de resposta. 

 

                                                 
34 Ver anexo VIII. 
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Inicialmente foi lida a resposta de cada um dos alunos a um ou vários 

itens/questões do questionário. Simultaneamente foram sendo retiradas e 

registadas as unidades de análise, que podiam ser a resposta na íntegra ou um 

ou vários extracto da mesma, dependendo da resposta apresentada pelo aluno. 

Só foram aceites as ideias que clarificam as respostas em função do que é 

pedido, caso contrário classificaram-se em “Não identificadas”. É disso exemplo a 

resposta de uma aluna (A6F) à questão 6 sobre a fecundação: 

 

Se durante mais ou menos esses dez dias, a mulher tiver relações sexuais 

com um parceiro, recebe os espermatozóides e um deles (…) pode fecundar o 

óvulo feminino, dando origem a um novo ser. 

 

De seguida, as unidades de análise foram agrupadas em função das 

categorias de conteúdo previamente definidas35.  

Posteriormente foram feitas as inferências sobre as ideias dos alunos e 

construíram-se as categorias de resposta (CR). As CR dizem respeito às 

inferências feitas a partir das respostas dadas, por mais do que um aluno (não 

são individualizadas), a um determinado conteúdo. 

As categorias de conteúdo e os atributos definicionais36 utilizados foram os 

definidos por Teixeira (2000), uma vez que o questionário II foi extraído e 

adaptado do utilizado pela autora no seu estudo. 

 

 

3.2.4.1. Construção das categorias de resposta  
 

As CR dizem respeito às inferências feitas a partir da análise das respostas 

dadas por mais do que um aluno em relação a uma determinada categoria de 

conteúdo. 

A construção das CR37 foi feita com base na análise de conteúdo das 

respostas dos alunos. Considerou-se que o conteúdo das respostas dadas pelo 

                                                 
35 Foram utilizadas as mesmas do estudo desenvolvido por Teixeira (2000). 
36 Ver tabela 3 - anexo X. 
37 Ver ilustração do processo de construção de CR (adaptado de Teixeira, 2000) – anexo XI. 
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aluno é integralmente considerado como importante para a análise, esse 

conteúdo representa as suas ideias sobre o assunto, os alunos são sinceros nas 

respostas que dão ao questionário e tentam exprimir-se da melhor forma possível, 

a não resposta a uma questão pode não significar que o aluno não sabe, as CR 

construídas para a mesma categoria de conteúdo têm significados diferentes. 

De forma a interpretar as respostas dos alunos foram feitas adaptações 

sucessivas das CR construídas, à medida que se ia repetindo a análise 

efectuada. Além disso foi feita a confirmação das ideias dos alunos, em função da 

análise das suas respostas a questões que pudessem estar relacionadas com o 

conteúdo ou categoria de conteúdo que estava a ser avaliado. Só assim foi 

possível categorizar as ideias inferidas e inclui-las numa CR. 

O processo de análise de conteúdo que levou à construção das CR foi 

moroso, uma vez que houve várias reformulações das mesmas, em função de 

diversas alterações que iam sendo necessárias fazer, à medida que as respostas 

se iam reanalisando. A análise de conteúdo só se deu por concluída quando já 

não existiam dúvidas em relação à inclusão das unidades de análise nas 

categorias de resposta existentes. 

 

 

3.2.4.2. Organização dos resultados do questionário II 
 

Os resultados da análise de conteúdo do questionário II encontram-se no 

capítulo 4 no ponto 4.3.2.  

Nas CR construídas apresentam-se os atributos que as caracterizam, o 

grupo de alunos que lhes está associado e as evidências que permitiram à 

investigadora fazer as inferências. 

Em cada CR é apresentada a indicação dos alunos que lhe correspondem. A 

ordem por que se encontram não tem qualquer significado, ou seja, não está 

relacionada com o facto de ser considerada mais ou menos correcta. 

Na elaboração das CR surgiu a necessidade de considerar algumas por 

“Outras” e/ou “Não identificadas” e/ou “Não respondeu”. As “Outras” dizem 

respeito às CR que não puderam ser associadas aos outros grupos construídos.  
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As “Não identificadas” correspondem às respostas do género “ não sei” ou 

que não respondem ao solicitado. Enquadram-se em “Não respondeu” todas as 

não respostas e que por isso também não são classificadas. 

 

 

3.2.5. Análise dos dados da avaliação das produções dos alunos 
e da sua prestação na dinamização do Seminário 

 

A avaliação das produções dos alunos foi feita com base nas produções 

destes, antes da dinamização do Seminário, e na discussão e apresentação das 

mesmas. Esta avaliação foi feita com base nos registos das observações e em 

função das competências trabalhadas com o programa de formação. 

 

No que se refere à avaliação da prestação dos alunos na dinamização do 

Seminário consideraram-se os seguintes parâmetros:  

 

•  Participa e empenha-se activamente na dinamização do Seminário; 

•  Transparece segurança e à-vontade durante a dinamização do 

Seminário; 

•  Aparenta possuir conhecimentos suficientes para a dinamização do 

Seminário. 

 

A inclusão do primeiro parâmetro recai sobre o facto de através dele 

podermos inferir sobre a motivação de cada aluno na dinamização do Seminário. 

A escolha dos dois últimos parâmetros prende-se com a similaridade que 

estes apresentam com os do questionário III, o que pode permitir a comparação 

entre a classificação global feita pelos participantes do Seminário e a 

investigadora. Além de que nos podem permitir tirar ilações em relação às 

competências a atingir com o programa de formação. 
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3.2.6. Relevância, credibilidade e transferibilidade 
 

De acordo com De Ketele e Roegiers (1999, citados por Sá e Varela, 2004) 

os dados de natureza qualitativa e o modo como são recolhidos devem estar em 

conformidade com os objectivos da investigação, o que deve ser assegurado pelo 

investigador. Assim, importa garantir que os dados recolhidos através dos vários 

instrumentos utilizados na investigação se encontram em consonância com os 

objectivos da mesma, para tal devem ser explicadas todas as fases da 

investigação e em especial a recolha dos dados. Importa pois assegurar a 

relevância38 e credibilidade39 dos instrumentos de recolha de dados. 

A relevância requer que a informação recolhida através dos vários 

instrumentos esteja de acordo com as questões da investigação. A credibilidade 

tem a ver com a consistência interna da informação recolhida através dos vários 

instrumentos. A relevância e a credibilidade devem dar a possibilidade a um leitor 

externo de ajuizar sobre as interpretações feitas com base nos dados recolhidos. 

 

Guba e Lincoln (1989, citados por Sá e Varela, 2004:29) sustentam a 

necessidade de que o paradigma interpretativo se afirme como uma abordagem 

de investigação disciplinada: as metodologias utilizadas devem permitir que a 

investigação se submeta à inquirição e verificação públicas, ou seja, que os dados 

e os processos por via dos quais são analisados e interpretados devem poder ser 

avaliados externamente, em termos de permitirem um juízo de credibilidade das 

conclusões de um determinado estudo. 

Tal ideia justifica-se neste estudo, uma vez que a interpretação dos dados 

depende da investigadora (as unidades de análise seleccionadas e a inferência 

sobre as respostas dos alunos foram da sua responsabilidade). 

Sendo a credibilidade um critério que se contrapõe ao critério de validade 

interna, no paradigma positivista há que garanti-la também no paradigma 

interpretativo. Assim é necessário fazer a ligação entre os significados e os 

processos dos sujeitos e a representação que o investigador faz deles. 

                                                 
38 que na opinião de Sá e Varela (2004) significa validade. 
39 que na opinião de Sá e Varela (2004) se refere à validade interna. 
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Sá e Varela (2004) referem que existem um conjunto de métodos e técnicas, 

considerados por educadores, sociólogos e antropólogos, que asseguram a 

credibilidade da investigação realizada, no quadro do paradigma interpretativo. Os 

métodos e as técnicas são os seguintes: envolvimento prolongado; observação 

continuada; interpelação de pares; análise de casos discrepantes; subjectividade 

progressiva; audição dos participantes (Guba e Lincoln, 1989, citados por Sá e 

Varela, 2004: 30-31). 

 

Na presente investigação não se aplicam todos os métodos e técnicas 

enunciados por Guba e Lincoln (citados por Sá e Varela, 2004) , no entanto a 

credibilidade da mesma fundamenta-se nos seguintes factores: 

 

• a presente investigação assegura um envolvimento prolongado, na 

medida em que a investigadora acompanhou/orientou todo o processo 

em que se desenvolveu a recolha de dados e a administração do 

programa de formação (que engloba a preparação do Seminário e o 

próprio Seminário); 

• há uma observação continuada decorrente do envolvimento 

prolongado que se teve com os alunos ao longo das 3 fases da 

investigação, 

 

A triangulação de dados e de técnicas foram também considerados como 

meios de reforço na validade da investigação. A triangulação de dados justifica-se 

pela variedade de fontes utilizadas. A triangulação de técnicas está intimamente 

ligada às diferentes técnicas utilizadas para tratar os dados recolhidos pelos 

vários instrumentos. 

 

A transferibilidade é um critério do paradigma interpretativo que se contrapõe 

à validade externa ou à generalidade (Sá e Varela, 2004:33). Segundo os autores 

(2004) passa a ponderar-se a aplicabilidade do estudo a outros contextos, em 

função das suas semelhanças e diferenças. Ao investigador compete descrever 
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pormenorizadamente o contexto que envolve a investigação, de forma a permitir 

que outros indivíduos formulem juízos de transferibilidade.  

Em suma, a credibilidade permite-nos verificar os resultados em função dos 

procedimentos usados, a transferibilidade dá a possibilidade a outros sujeitos de 

ajuizar sobre os resultados obtidos e integrá-los noutros estudos. 
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4. RESULTADOS DA ANÁLISE 
 
Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos durante a investigação 

ao longo das suas várias fases. Assim, são expostos os resultados: da análise 

dos programas das unidades curriculares, da entrevista ao professor da disciplina 

de Ciências do Meio Físico e Social IV, da auscultação da formação pessoal e 

escolar dos alunos no domínio da Sexualidade através do questionário I e II e da 

avaliação do impacto da formação através da observação das produções dos 

alunos, do questionário III e das entrevistas a alguns dos que dinamizaram o 

Seminário. 

 

4.1. Resultados da análise dos programas das unidades 
curriculares (1ª fase) 

 

A análise dos programas40 revelou que nenhuma das unidades curriculares 

do 1º ano, do Curso de Professores do Ensino Básico Variante Português/Inglês e 

Variante Educação Musical, contempla nos seus conteúdos a Sexualidade. 

No 2º ano, apenas uma das unidades curriculares contempla a Sexualidade. 

Assim, só a disciplina de Ciências do Meio Físico e Social IV é que aborda a 

Sexualidade, e restringe-se à abordagem do Sistema Reprodutor Feminino e 

Masculino. 

Das unidades que constituem o 3º ano, apenas a disciplina de Organização 

Pedagógica e Técnicas de Animação e Intervenção Educativa aborda a 

Sexualidade e restringe-se à abordagem da Educação em Sexualidade em Meio 

Escolar no âmbito da Educação para a Cidadania (valores). 

Nenhuma das unidades curriculares do 4º ano, dos referidos cursos, 

contempla nos seus conteúdos a Sexualidade. 
 
Em síntese pode afirmar-se que do total de 48 e 49 unidades curriculares 

que constituem os Cursos de Professores do Ensino Básico variante Educação 

Musical e Variante Português/Inglês, respectivamente, apenas duas contemplam 

                                                 
40 Ver anexo XII. 



Educação em Sexualidade: um contributo para a Formação Inicial de Professores 
 

______________________________________________________________69 

a Sexualidade. Uma delas restringe-se ao Sistema Reprodutor e a outra à 

abordagem da Educação em Sexualidade no âmbito da Educação para a 

Cidadania (valores essenciais), sendo que pela análise dos programas não se 

vislumbra qualquer ligação entre valores e conhecimentos. 
 

4.2. Resultado da entrevista ao professor da disciplina de 
Ciências do Meio Físico e Social IV (1ª fase). 

 

A análise da transcrição da entrevista41 feita ao professor (P1) da disciplina 

de Ciências do Meio Físico e Social IV revela que apesar de um dos conteúdos 

que fazem parte da mesma ser o Sistema Reprodutor (que na opinião do 

entrevistado poderá fazer parte da Sexualidade), este raramente é abordado, por 

falta de tempo. No entanto, o entrevistado pretende alterar a ordem dos 

conteúdos do programa, para que o Sistema Reprodutor passe a ser abordado. 
 

As disciplinas que eu dou nas variantes são só Ciências do Meio Físico e 

Social IV. Que apesar de no programa fazer parte o aspecto relacionado com o 

sistema reprodutor, (…), raramente é dado,… porque… não há, não há tempo. 

Aliás estou a pensar alterar completamente o programa da disciplina para ver se 

dá tempo para dar essa parte também. Não insistir tanto noutras partes … e dar a 

parte do sistema reprodutor. (P1) 
 

Relativamente há existência de ligação entre os conteúdos abordados no 

domínio da Sexualidade no Departamento de Matemática e Ciências, o 

entrevistado referiu que essa ligação não é feita. Há apenas a partilha de ideias 

em relação ao programa e ao currículo, com uma colega que lecciona a Disciplina 

de Educação para a Saúde, aos cursos de Educadores de Infância e 1º Ciclo. 

Não. Eu costumo falar com a pessoa que dá a Educação para a Saúde, no 

1º Ciclo e Educadores de Infância, normalmente falamos é em termos 

programáticos e em termos curriculares (…). 

                                                 
41 Ver anexo X. 
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4.3. Resultado da auscultação da formação pessoal e escolar 
dos alunos no domínio da Sexualidade através do 
questionário I e II (1ªfase). 

 

 

4.3.1 Resultados do questionário I 
 

Apresentam-se neste ponto os dados recolhidos através da administração 

do questionário I. Começa-se pelos dados pessoais dos inquiridos e a sua 

formação em Sexualidade e seguidamente aparecem os resultados das ideias, 

opiniões e atitudes dos mesmos face à Sexualidade. Alguns dos resultados que 

se referem aos dados pessoais apresentam-se organizados por sexo devido às 

diferenças que evidenciam. 

Sempre que se considerar oportuno os dados serão relacionados. 

Estes resultados têm como base a análise do questionário I que se encontra 

no anexo VIII. 

Em relação aos dados pessoais dos inquiridos é de referir que a 

esmagadora maioria dos indivíduos são solteiros. Dos vinte e três inquiridos só há 

três do sexo feminino que são casados e um do mesmo sexo que é divorciado 

(gráficos 7 e 8). 

 

 

Distribuição da população do sexo 
fem inino por estado civil
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76%

3
18%

1
6%

Solteiro
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Gráfico 7 
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Distribuição da população do sexo masculino 
por estado civil
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Gráfico 8 

 

Quase todos os indivíduos de ambos os sexos (N=20) dizem já ter iniciado a 

sua actividade sexual. Há apenas um do sexo masculino e dois do sexo feminino 

que afirmam nunca ter tido relações sexuais (gráficos 9 e 10). 

 

Distribuição da população do sexo masculino 
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Gráfico 9 

 

Distribuição da população do sexo feminino em 
função da virgindade
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Gráfico 10 
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Dos que dizem já ter iniciado a sua actividade sexual, mais de metade 

(N=13) fizeram-no entre os 18 e 20 anos. Os restantes (N=7) fizeram-no entre os 

15 e os 17 anos (gráfico 11). 

 

 

Idade do início da actividade sexual dos 
indivíduos de ambos os sexos

7
35%

13
65%

15-17 anos
18-20 anos

 
Gráfico 11 

 
A maioria dos inquiridos (N=13) que diz já ter iniciado a sua actividade 

sexual afirma ter parceiro sexual fixo (gráfico 12). Destes, nove (oito do sexo 

feminino) referem ter um relacionamento que dura há mais de 12 meses e quatro 

(três do sexo masculino) afirmam que a duração é menor ou igual a 12 meses 

(gráficos 13 e 14). 
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Gráfico 12 
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Duração do relacionamento na população do 
sexo masculino
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Gráfico 13 

 

Duração do relacionamento na população do 
sexo feminino

1
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89%

≤ 12 meses
> 12 meses

 
Gráfico 14 

 

Nenhum dos indivíduos do sexo feminino refere que costuma ter parceiros 

ocasionais, no entanto há um indivíduo do sexo masculino que o refere (2 a 3 no 

último ano) (Anexo VIII, gráficos nº16 e 17). 

Todos os inquiridos afirmaram que têm práticas sexuais exclusivamente com 

pessoas do sexo oposto (Anexo VIII, gráficos nº18 e 19). 

Dos catorze indivíduos do sexo feminino sexualmente activos, a maioria 

(N=11) respondeu que no último ano ela e o seu parceiro utilizaram sempre um 

método contraceptivo, só uma pequena parte (N=2) afirmou que raramente 

utilizaram um método contraceptivo (Anexo VIII, gráfico nº 20). 

Os treze indivíduos do sexo feminino que responderam que utilizam método 

contraceptivo, quatro afirmam tê-lo utilizado como forma de evitar a gravidez e 

nove afirmam que foi para evitar a gravidez e doenças sexualmente 

transmissíveis (Anexo VIII, gráfico nº21). 
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Dos cinco indivíduos do sexo masculino sexualmente activos, quatro 

referiram que, no último ano ele e a sua parceira utilizaram sempre um método 

contraceptivo e um refere que a maioria das vezes utilizaram um método 

contraceptivo (Anexo VIII, gráfico nº22). Destes cinco, quatro dizem ter utilizado 

métodos contraceptivos para evitar a gravidez e um diz ser para evitar a gravidez 

e doenças sexualmente transmissíveis (Anexo VIII, gráfico nº23). 

Estes dados podem, de algum modo, demonstrar a preocupação que parte 

dos indivíduos possui em relação à prevenção das IST´s ou DST´s. 

 

Todos os indivíduos do sexo feminino que dizem já ter utilizado 

contraceptivos assinalaram já ter utilizado a pílula e o preservativo. O coito 

interrompido foi referido como tendo sido utilizado por cinco deles. O DIU e o 

espermicida apenas por um. Os restantes contraceptivos não foram referidos 

como tendo sido utilizados por nenhum dos indivíduos (Anexo VIII, gráfico 24). 

 
 

Também todos os indivíduos do sexo masculino que afirmaram já ter 

utilizado contraceptivos assinalaram já ter usado o preservativo. A pílula42 e o 

coito interrompido foram apenas referidos como tendo sido utilizados por dois. Os 

restantes contraceptivos não foram referidos como tendo sido utilizados por 

nenhum dos indivíduos (Anexo VIII, gráfico 25). 

 

Assim, pode dizer-se que o preservativo é o único contraceptivo que foi 

referido como tendo sido utilizado por todos (N=18) os elementos deste grupo que 

são sexualmente activos e que utilizam contracepção. 

 

 

 

 

                                                 
42 A pílula é tomada pela parceira. 
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Tipo de contraceptivo utilizado pelos indivíduos de ambos os sexos
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Gráfico 15 

 

 

Formação em Sexualidade 
 

Apenas uma minoria (N=7) dos inquiridos afirma que no seu percurso 

escolar já teve formação no âmbito da Educação para a Sexualidade (Anexo VIII, 

gráfico 27). Destes indivíduos um afirma que a teve no 3ºCEB, três afirmam que 

foi no Ensino Secundário, um diz ter sido no 2º e 3º CEB e no Ensino Secundário, 

um refere que foi no 2º CEB e no Ensino Superior43 e um diz ter sido no 3ºCEB e 

Ensino Secundário (Anexo VIII, gráfico 28). 

Há apenas cinco inquiridos que referem ter frequentado acções de formação 

no campo da Educação para a Sexualidade (Anexo VIII, gráfico 29). 

Destes, dois (N=2) afirmam que na acção de formação o tema abordado foi 

a contracepção, um (N=1) refere que foi o planeamento familiar e os 

preservativos, um (N=1) diz terem sido as doenças sexualmente transmissíveis e 

um (n=1) afirma não se lembrar (Anexo VIII, gráfico 30). 

                                                 
43 O indivíduo teve formação no âmbito da Educação para a Sexualidade no Ensino Superior na 

disciplina de Organização Pedagógica e Técnicas de Animação e Intervenção Educativa (6º 

semestre), onde o tema abordado foi a Educação Sexual no 1º CEB. 
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Estes dados podem de algum modo revelar a falta de formação, em 

Sexualidade, que existe ao longo do percurso escolar dos indivíduos. Por outro 

lado pode também significar a carência de acções de formação nesta área ou o 

pouco interesse em participar nelas. 

 

 Ideias, opiniões e atitudes face à Sexualidade 
 

Segundo o que os indivíduos assinalaram pode dizer-se que, as DST 

conhecidas de todos os indivíduos (N=23) são a SIDA e o Herpes genital. Só 

dezanove (N=19) é que conhecem a Hepatite B. A Gonorreia é apenas conhecida 

de doze (N=12). Cinco (N=5) conhecem a Pediculose púbica e a Uretrite. A 

Tricomoníase e a Condilomas são conhecidas apenas por 3 indivíduos (N=3) 

(Anexo VIII, gráfico 31). 

Estes dados revelam que a SIDA e o herpes genital são as únicas DST’s 

conhecidas de toda a população, o que no caso da SIDA poderá eventualmente 

ter a ver com o facto desta ser muito referenciada nos meios de comunicação 

social. 

Para seis dos inquiridos (N=6) ser seropositivo é o mesmo que ter SIDA; 

para dezasseis (N=16) é ser portador do vírus da SIDA, mas não manifestar a 

doença e para um (N=1) é sinal que no futuro vai acabar por ter SIDA, de certeza 

(Anexo VIII, gráfico 32). 

Em relação à forma de transmissão do vírus da SIDA, as relações sexuais e 

a partilha de seringas são consideradas como formas de transmissão por todos os 

inquiridos (N=23). A transmissão do vírus durante a gravidez (através da placenta) 

é considerada por dezassete (N=17). O sexo anal é referido por catorze (N=14) e 

o sexo oral por onze (N=11). O parto e a picada de mosquitos são igualmente 

referidos por sete dos inquiridos (N=7). O aleitamento é referenciado por cinco 

indivíduos (N=5) e o de pai para filho é indicado por três (N=3). A escova de 

dentes, a lâmina de barbear e os objectos cortantes com sangue foi referenciado 

cada um por um indivíduo (N=1). Os beijos, a partilha de talheres, as carícias, 
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secar-se com a mesma toalha e na piscina não foram considerados pelos 

indivíduos como forma de transmissão do vírus da SIDA (Anexo VIII, gráfico 33). 

Apesar de toda a população conhecer a SIDA como uma DST, os dados 

recolhidos demonstram falta de conhecimentos científicos, por parte de alguns 

indivíduos, em relação a esta temática, nomeadamente no que se refere ao 

conceito de seropositivo e à forma de transmissão do vírus da SIDA. 
 

A maioria dos inquiridos (N=20) considera que as relações sexuais antes do 

casamento são aceitáveis quando os parceiros já se encontram preparados para 

tal. Só uma minoria (N=2) as considera aceitáveis quando o namoro já dura há 

vários anos, aceitáveis em qualquer situação independentemente da idade e uma 

opinião pessoal. 

As opções aceitáveis quando os parceiros já têm mais de dezassete anos, 

aceitáveis quando se usa todo o tipo de precaução e quando se está preparado 

para assumir um filho, foram assinaladas cada uma apenas por um indivíduo 

(N=1). 

Não há nenhum indivíduo (N=0) que tenha assinalado que as relações 

sexuais antes do casamento são um disparate (Anexo VIII, gráfico 34). 

O sexo é assinalado como uma parte importante da vida por dezanove dos 

inquiridos (N=19), inaceitável sem amor por onze (N=11) e agradável mesmo sem 

amor por quatro (N=4). É assinalado como agradável com amor para quatro dos 

inquiridos (N=4). 

As opções interessante com um(a) desconhecido(a), para fins reprodutivos e 

para pessoas que se amam foram consideradas por um indivíduo cada uma 

(N=1). 

Os itens unicamente para fins reprodutivos, mais estimulante com vários 

parceiros em simultâneo e apenas para adultos não foram referenciados por 

nenhum indivíduo (N=0) (Anexo VIII, gráfico 35). 

Há um indivíduo (N=1) que assinalou que a prostituição é aceitável quando a 

pessoa não tem parceiro ou quando a relação com o(a) seu/sua parceiro(a) não 

o(a) satisfaz, dezasseis (N=16) assinalaram que a prostituição é inaceitável, um 

(N=1) diz ser a degradação da mulher e três (N=3) possuem outras opiniões. As 
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ideias de que a prostituição é aceitável em qualquer situação e indispensável 

como meio de iniciação sexual dos rapazes44 não foram consideradas por 

nenhum dos inquiridos (N=0) (Anexo VIII, gráfico 36). 

O aborto é considerado admissível se a gravidez adveio de uma violação 

para dez dos inquiridos (N=10). É aceitável quando os progenitores não têm 

condições económicas e familiares que lhes permitam educar o futuro bebé para 

oito indivíduos (N=8). É aceitável quando os progenitores são menores para cinco 

(N=5). Inaceitável, mas concordo com a pílula do dia seguinte para cinco (N=5). É 

inaceitável em qualquer situação para cinco (N=5). Aceitável quando os 

progenitores concordam para três (N=3). Quando há má formação do feto para 

dois (N=2). As opções admissível quando há risco para a mãe ou para o filho, 

uma opção pessoal e inaceitável quando as pessoas são irresponsáveis foram 

consideradas por um indivíduo (N=1) cada uma (Anexo VIII, gráfico 37). 

De todos os inquiridos só um (N=1) assinalou a homossexualidade como 

uma doença do foro psíquico. Nenhum dos indivíduos (N=0) a considera como 

doença genética. A maioria (N=21) encara-a como uma expressão da 

Sexualidade que deve ser respeitada, o que de certa forma pode significar uma 

mudança de mentalidades. É tida como inaceitável para um dos indivíduos (N=1) 

e considerada como uma má educação também para um dos inquiridos (N=1) 

(Anexo VIII, gráfico 38). 

A pedofilia é assinalada como inaceitável para todos os inquiridos (N=23). 

Nove (N=9) também a consideram como uma doença do foro psíquico. Nenhum 

(N=0) a considera aceitável mesmo que o adulto recompense a criança, ou que 

pertença à mesma família ou em qualquer situação (Anexo VIII, gráfico 39). 

Embora a pedofilia seja considerada como inaceitável por todos os 

indivíduos, só nove a vêem como uma doença do foro psíquico, o que de certa 

forma demonstra a insuficiência de conhecimentos em relação a esta 

problemática. 

A pílula é o contraceptivo assinalado como mais eficaz por todos os 

indivíduos (N=23). O preservativo é considerado por dezasseis (N=16). O DIU é 

assinalado por onze (N=11) e o diafragma por cinco (N=5). O espermicida é 

                                                 
44 O que pode significar uma mudança na forma de pensar dos indivíduos. 
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referenciado por quatro (N=4), o coito interrompido e a injecção contraceptiva são 

igualmente referidos por dois (N=2). O método do calendário é considerado por 

um (N=1) e o das temperaturas por nenhum (N=0) (Anexo VIII, gráfico 40). 

O facto da pílula ser considerada como o contraceptivo mais eficaz por todos 

os indivíduos, pode ser um indicador de que estes possuem alguns 

conhecimentos sobre contracepção. No entanto, o facto de só dezasseis 

considerarem o preservativo como sendo um dos mais eficazes pode significar 

exactamente o contrário. O que em parte pode condicionar a tomada de decisões 

correctas aquando da escolha de um contraceptivo, uma vez que se trata de uma 

população adulta e sexualmente activa.  

A fecundação in vitro é assinalada como sendo conhecida de vinte dos 

indivíduos (N=20), como Técnica de Reprodução Medicamente Assistida (TRMA). 

A inseminação intra-uterina e a inseminação artificial com esperma do dador são 

assinaladas como conhecidas de vinte e um (N=21). Só quatro (N=4) é que 

assinalam conhecer a microinjecção. Três (N=3) assinalam conhecer a 

fecundação intratubária de gâmetas. Um (N=1) afirma conhecer a clonagem 

(Anexo VIII, gráfico 41). 

Apesar da maior parte dos indivíduos conhecerem algumas TRMA, o que 

pode ser considerado como um ponto importante caso venham a precisar de 

recorrer a elas, isto não significa que saibam exactamente como cada uma se 

processa e qual a sua aplicabilidade a cada situação. 

Dos vinte e três inquiridos (N=23) apenas cinco (N=5) concordam com a 

expressão se tiver um único parceiro sexual não preciso de me proteger em 

relação à SIDA e dezoito (N=18) discordam (Anexo VIII, tabela nº 1). 

Todos os indivíduos (N=23) discordam da expressão se não tiver relações 

sexuais com toxicodependentes ou protitutas/os não preciso de me proteger em 

relação à SIDA (Anexo VIII, tabela nº 1). 

Há apenas um inquirido (N=1) que concorda com a expressão se souber que 

contraí SIDA já não preciso de me proteger (Anexo VIII, tabela nº 1). 

Vinte e um dos indivíduos (N=21) concordam com a expressão se não 

utilizar o preservativo poderei contrair o vírus da SIDA e outros dois (N=2) 

discordam (Anexo VIII, tabela nº 1). 
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Todos os inquiridos (N=23) discordam das expressões se tomar a pílula 

evito contrair SIDA e se o meu/minha parceiro/a tiver bom aspecto não preciso de 

me proteger em relação à SIDA (Anexo VIII, tabela nº 1). 

Doze dos inquiridos (N=12) concordam com a expressão se conhecer bem o 

meu/minha parceiro/a não preciso utilizar o preservativo para evitar contrair SIDA, 

os restantes onze (N=11) discordam (Anexo VIII, tabela nº 1). O concordar com 

esta expressão poderá, eventualmente, significar um excesso de confiança em 

relação ao parceiro sexual e às práticas por ele utilizadas. 

Em relação à SIDA, e tal como atrás se referiu, nota-se que existem alguns 

indivíduos que revelam desconhecimento no que se refere à forma de 

transmissão do vírus da SIDA. 

Em relação à expressão Com o coito interrompido evito de certeza a 

gravidez, há apenas um inquirido (N=1) que concorda com ela, vinte e um (N=21) 

discordam e um (N=1) não respondeu (Anexo VIII, tabela nº 2). 

Todos os inquiridos (N=23) discordam das expressões Se tiver relações 

sexuais poucas vezes evito o risco de engravidar e Se tiver relações sexuais pela 

primeira vez evito o risco de engravidar (Anexo VIII, tabela nº 2). 

Todos os indivíduos (N=23) concordam com a expressão Se tiver relações 

sexuais desprotegidas poderá ocorrer uma gravidez (Anexo VIII, tabela nº 2). 

Vinte e dois dos inquiridos (N=22) concordam com a expressão Se utilizar 

um contraceptivo adequado poderei evitar uma gravidez e um (N=1) discorda 

(Anexo VIII, tabela nº 2). 

Há vinte e dois inquiridos (N=22) que concordam com a expressão 

Conversar com o meu/minha parceiro/a sobre a utilização da contracepção é 

importante, um discorda (Anexo VIII, tabela nº 2).. 

Um dos inquiridos (N=1) concorda com a expressão Só vou recorrer à 

contracepção, na próxima relação sexual, se o meu/minha parceiro/a concordar e 

vinte e dois (N=22) discordam (Anexo VIII, tabela nº 2). 

Todos os inquiridos (N=23) discordam da expressão Se tiver relações 

sexuais de pé evito engravidar (Anexo VIII, tabela nº 2). 

Em relação à forma de evitar uma possível gravidez notam-se ainda alguns 

mitos nas respostas dadas pelos indivíduos. Mitos estes que podem condicionar 
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negativamente a tomada de posição ou as escolhas a fazer, em determinadas 

situações da vida sexual dos indivíduos. 

A afirmação Se os progenitores tiverem SIDA o bebé também terá, de 

certeza, foi considerada verdadeira por nove indivíduos (N=9) e falsa por onze 

(N=11) (Anexo VIII, tabela nº 2). 

Em relação à afirmação Se os progenitores tiverem SIDA já é possível saber 

com certeza quase total se o bebé que vai nascer é ou não portador do vírus 

houve dezoito inquiridos (N=18) que a consideraram verdadeira e quatro (N=4) 

falsa. (Anexo VIII, tabela nº 2). 

No que se refere à afirmação Normalmente os filhos de mulheres com SIDA 

nascem seropositivos, no entanto passados alguns meses podem ainda sê-lo ou 

não, esta foi tida como verdadeira por treze inquiridos (N=13), falsa por seis (N=6) 

(Anexo VIII, tabela nº 2). 

A afirmação Há técnicas que podem permitir que mesmo que os 

progenitores tenham SIDA, o bebé não venha a ter foi considerada verdadeira por 

sete indivíduos (N=7), falsa por oito (N=8) e oito (N=8) não responderam (Anexo 

VIII, tabela nº 2). 

Mais uma vez os indivíduos revelaram algumas lacunas em relação aos 

conhecimentos sobre a temática da SIDA, neste caso em relação à transmissão 

do vírus da SIDA dos progenitores para o bebé. 
 

4.3.2. Resultados do questionário II 
 

Neste ponto apresentam-se os resultados obtidos, por análise de conteúdo 

das respostas dos alunos, futuros professores, no que respeita às categorias de 

conteúdo Fecundação45 e Gestação. Os critérios utilizados na análise são em 

tudo idênticos aos utilizados no estudo realizado por Teixeira (2000), uma vez que 

o questionário utilizado foi extraído e adaptado desse estudo. 

Os atributos considerados na análise das respostas dos alunos, em relação 

à categoria de conteúdo Fecundação, foram a fecundação, as células sexuais e a 

fecundidade. 

                                                 
45 Ver anexo VIII. 
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Quanto à fecundação, os critérios de análise considerados foram a noção e 

o local da fecundação. 

Em relação às células sexuais, os critérios de análise incidiram sobre a 

presença ou ausência de núcleo no óvulo e no espermatozóide, aquando da sua 

intervenção na fecundação. 

No que se refere à fecundidade, os critérios centraram-se sobre as relações 

estabelecidas entre a erecção, ejaculação, relação sexual e fecundação e do 

envolvimento ou não da relação sexual na fecundação; a relação entre a 

fecundação e o período de fecundidade e a noção de menstruação e a sua 

relação ou não com a ausência de fecundação (Teixeira, 2000). 
 

 

 

4.3.2.1. As categorias de resposta da categoria de conteúdo 
fecundação 

 

A análise do questionário II revelou que não houve ninguém que 

evidenciasse ideias que estivessem completamente de acordo com as respostas 

cientificamente aceites referentes à categoria de conteúdo fecundação. 

Esta análise mostrou a existência de 2 CR relativas à categoria de conteúdo 

fecundação, no entanto dentro de cada CR há diferenças em relação aos critérios 

mencionados no ponto anterior46. A fecundação é considerada como a 

“penetração/entrada do espermatozóide no óvulo” e como a “junção/união entre o 

espermatozóide e o óvulo”. 

De seguida apresentam-se os diagramas com cada uma das CR e ilustram-

se com exemplos das respostas dos alunos. 

 

O diagrama 1 apresenta a distribuição dos alunos da categoria de resposta: 

penetração/entrada do espermatozóide no óvulo, o diagrama 2 apresenta a 

distribuição dos alunos da categoria de resposta: junção/união do espermatozóide 

no óvulo 
 

                                                 
46 Ver anexo XXIII. 
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Diagrama 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A3M, A16F, 
A13F, A11F 

 A9F, A10F, 
A14F, A18F, 
A8F

Penetração / entrada do espermatozóide 
no óvulo 

O período fértil 
situa-se no final do 
ciclo 

O período fértil 
situa-se entre o meio 
e o final do ciclo 

Envolve relação 
sexual 

Sem referência à 
relação sexual 

Nos ovários 

No útero 

A9F, A10F

A11F, A13F 

A11F 
 

A9F 

Na ausência de 
fecundação ocorre 
menstruação  

Não relaciona a 
menstruação com 
a ausência de 
fecundação 

A13F, A10F,  
A11F, A3M, 
A18F 

A9F, A14F,  
A16F, A8F 

Óvulo com núcleo 
espermatozoíde sem 
núcleo 

Óvulo e 
espermatozóide 
ambos sem núcleo

A14F, A9F, 
A3M, A8F, 
A16F, A11F 

A18F, A13F, 
A10F 

No útero ou 
nas trompas  

A16F 

Nas Trompas 
de Falópio 

A3M, A14F, 
A18F 

Local não 
identificado 

A8F

O período fértil 
situa-se entre o 
início e o meio do 
ciclo 

A8F, A14F 

A14F, A9F,A3M, A8F, A16F, A11F, A18F, A13F, A10F N=9 
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Nesta CR incluem-se as respostas dos (N=9) alunos (A14F, A9F, A3M, A8F, 

A18F, A16F, A13F, A11F, A10F) que consideram que a fecundação é a 

“penetração/entrada do espermatozóide no óvulo”. Vejamos como exemplo os 

casos de A9F e A13F, respectivamente: a fecundação ocorre quando o 

espermatozóide penetra no óvulo. (6.1), a fecundação dá-se quando o 

espermatozóide entra no óvulo dando forma a um novo ser. (A13F,6.1). 

 

Como se referiu anteriormente existem diferenças nesta CR. Quanto ao local 

da fecundação, para alguns (N=2) ocorre nos ovários (A9F e A10F, 6.2), para 

outros (N=2) ocorre no útero (A11F e A13F, 6.2), para outros (N=3) nas trompas 

de Falópio (A3M, A14F e A18F, 6.2). Para um (N=1) ocorre nas trompas de 

Falópio ou no útero (A16F, 6.2). Há um aluno (N=1) que não identifica o local 

(A8F). 

 

Quanto às células sexuais (N=9) todos consideram que o óvulo e o 

espermatozóide intervêm na fecundação. No entanto, uns (N=4) consideram que 

o óvulo possui núcleo e o espermatozóide não (A14F, A8F, A9F e A3M) e outros 

(N=5) que nem o óvulo nem o espermatozóide possuem núcleo (A18F, A16F, 

A13F, A11F, A10F). 

 

Eis os exemplos que ilustram cada uma das situações, respectivamente. 

 

 
 

  
(A14F,4) 
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(A18F,4) 

 

Em relação à fecundidade há (N=4) alunos (A3M, A16F, A13F e A11F) que 

fazem referência explícita à existência da relação sexual no processo natural de 

fecundação e (N=5) outros (A8F, A9F, 10F, A14F, A18F) não. 

 

Veja-se o caso de A3M onde, (…) o homem extrai um “líquido meio branco” 

do seu organismo, isso pode acontecer durante o acto sexual (…) (2.2) e o caso 

de A13F que afirma que a fecundação ocorre no útero da mulher quando esta é 

penetrada (…). (6.2). Constata-se, em ambas, a existência da relação sexual no 

processo natural de fecundação. 

A aluna (A9F), por exemplo, não estabelece essa relação uma vez que 

apenas afirma que a fecundação ocorre nos ovários quando o espermatozóide 

penetra no óvulo. (6.2). 

Para um (N=1) aluno o período fértil situa-se entre o meio e o final do ciclo 

(A9F). Para outro (N=1) no final do ciclo (11F). Há ainda dois (N=2) para quem o 

período fértil se situa entre o início e meio do ciclo (A8F, A14F). Há alguns (N=5) 

onde não foi possível identificar a sua resposta (A13F, A18F, A16F, A3M, A10F). 

Vejamos um exemplo de cada, respectivamente: 
 

 

 

(A9F, 1.1) 
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(A11F, 1.1) 

 

         

 

  
(A14F, 1.1) 

 

 

(A13F, 1.1) 

 

Para alguns (N=4) alunos (A9F, A14F, A16F, A8F) há uma relação entre a 

menstruação e a ausência de fecundação. 
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Um (N=1) afirma que, quando o óvulo não é fecundado é libertado para o 

útero e de seguida expelido para o exterior, esta é a causa da menstruação. A 

menstruação não é mais do que o sangue ou seja o óvulo que é expelido (A9F, 

1.2). 

Para outro (N=1) a menstruação acontece quando um óvulo não é 

fecundado pelos espermatozóides e quando este não é fecundado irá ser expulso 

como forma de sangue (A8F, 1.2). Há outro (N=1) que diz que a menstruação é 

um corrimento de sangue que a mulher tem quando não está grávida. Este 

processo ocorre porque nenhum óvulo foi fecundado Assim eles vão 

amadurecendo (…) e passados 21 dias saem pela vagina da mulher (…) (A14F, 

1.2). 

Para estes alunos a menstruação é a hemorragia proveniente da 

eliminação/expulsão do(s) óvulos não fecundados. 

 

Há um (N=1) aluno que admite que, (…) se este (o óvulo) não for fecundado 

vai-se degenerar, juntamente com a parede do útero (…), ou seja, a menstruação 

consiste na saída, (…) do óvulo e das paredes do útero (…). (A16F, 1.2). Neste 

caso, a menstruação é a saída do óvulo e das paredes do útero devido à não 

fecundação. 

Há outros (N=5) alunos (A13F, A10F, A11F, A3M e A18F) que não 

relacionam a menstruação com a ausência de fecundação. 

 

Para A11F A menstruação é quando a mulher tem pequenas hemorragias 

sanguíneas, que acontece quando esta inicia o seu período menstrual. (1.2). 

Neste caso a aluna apenas associa a menstruação a pequenas hemorragias 

sanguíneas. 

 

Já para A18F, a menstruação acontece quando um óvulo se solta das 

trompas e faz um percurso até chegar ao exterior da mulher (1.2), ou seja a 

menstruação ocorre quando um óvulo se solta das trompas. 
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Diagrama 2 
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A4M, A1M, 
A15F, A20F, 
A22F, A23M 

A22F, A1M 
A4M,A5M 

A5M 

A17F 

A15F 

A23M 

A15F, A23M 

A1M, A22F 
A5M, A20F, 
A4M, A17F 

A15F, 
A20F,A23M 

A4M, A1M, 
A22F,  A5M, 
A17F  

Na ausência de 
fecundação ocorre 
menstruação  

Não relaciona a 
menstruação com a 
ausência de 
fecundação 

A4M, A20F, 
A5M, A17F 

A22F, A23M 
A15F 

A22F, A1M, A4M, A5M, A15F, A23M, A17F, A20F N=8 

O período fértil 
situa-se no meio 
do ciclo

A15F 

A4M, A23M 

O período fértil 
situa-se entre o 
início e o meio 
do ciclo 

A20F 

O período fértil 
situa-se no final 
do ciclo ou 
próximo dele 
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Nesta CR incluem-se as respostas de (N=8) alunos (A22F, A1M, A4M, A5M, 

A15F, A23M, A17F e A20F) que consideram que a fecundação é a “junção/união 

entre o óvulo e o espermatozóide”. As respostas de A1M e A4M, respectivamente, 

são disso exemplos: junção do espermatozóide com o óvulo formando uma nova 

célula. (6.1) e a fecundação é a união entre as células sexuais de ambos os 

sexos. (A4M,6.1) 

Nesta CR também existem diferenças quanto ao local da fecundação, para 

uns (N=6) ocorre no útero (A4M, A1M, A15F, A20F, A22F e A23M) e para outro 

(N=1) abaixo do útero (A5M). Há uma aluna (N=1) que não identifica o local 

(A17F). 

No que respeita às células sexuais, quase todos (N=6) são unânimes em 

considerar que o óvulo e o espermatozóide intervêm na fecundação. No entanto, 

há os que admitem (N=4) que o óvulo possui núcleo e o espermatozóide não 

(A22F, A1M, A4M e A5M), há outro (N=1) para quem nem o óvulo nem o 

espermatozóide possuem núcleo (A15F) e há um outro (N=1) que considera que o 

óvulo e o espermatozóide possuem núcleo (A23M). Eis os exemplos que ilustram 

cada uma das situações, respectivamente. 

 

 
(A4M, 4) 

 

 

 

 

 

 

 

(A15F, 4) 
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 (A23M, 4) 
 

Há (N=2) duas alunas (A17F e A20F) que não identificam as células sexuais 

uma vez que não responderam à questão. 

Em relação à fecundidade há (N=3) alunos (A15F, A20F e A23M) que fazem 

referência explícita à existência da relação sexual no processo natural de 

fecundação e outros (N=5) (A4M, A1M, A22F, A5M, A17F) não. 

Como exemplo, veja-se o caso de A23M onde, a fecundação ocorre no útero 

(da mulher) através da união do óvulo com um dos espermatozóides expelidos 

pelo pénis (…). (A23M,6.2)., e o caso de A15F que diz, no útero da mulher após 

uma relação sexual (…). (6.2). Como se constata, em ambas se pressupõe que 

ocorra relação sexual no processo natural de fecundação. 

Para os (N=2) alunos (A15F e A23M) a fecundação acontece durante o 

período de fecundidade (PF).  

Vejamos as suas respostas: 
 

(A15F, 1.1) 
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A menstruação consiste no processo de renovação do óvulo, eliminando-o 

caso este não seja fecundado durante o período fértil. (A23M,1.2). 

 

 

 

 

 

(A23M, 1.1) 
 

Para dois (N=2) alunos o PF situa-se no final do ciclo ou próximo dele (A4M, 

A23M). Para outro (N=1) situa-se entre o início e o meio do ciclo (A20F). Para 

(A15F) (N=1) situa-se a meio do ciclo Vejamos um exemplo de cada 

respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A4M, 1.1) 

 

 

 

 
(A20F, 1.1) 
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(A15F, 1.1) 

 

Há outros (N= 4) onde não foi possível identificar a sua resposta (A5M, 

A22F, A1M, A17F). O que se pode constatar no exemplo que se segue: 

 

 

 

 

 
 

(A5M, 1.1) 

 

São três (N=3) os alunos (A15F, A22F e A23M) que relacionam a 

menstruação com a ausência de fecundação. Ambos admitem que a menstruação 

acontece devido à não fecundação do óvulo. Para (A22F) a menstruação 

acontece quando não há fecundação do óvulo. (1.2). Para (A23M) a menstruação 

consiste no processo de renovação do óvulo, eliminando-o caso este não seja 

fecundado durante o período fértil. (1.2). Há ainda outro que considera que (…) 

quando não há nenhum esperma a chegar ao óvulo, passados 20 dias ou mais, o 

óvulo desce e dá-se a menstruação (A15F, 1.2). 
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Há (N=4) alguns alunos (A4M, A5M, A20F, e A17F) que não relacionam a 

menstruação com a ausência de fecundação. Há quem considere que os ovários 

libertam os óvulos que ao chegarem ao útero, se fixam nas suas paredes, o que 

provoca uma irritação que leva à perda de sangue. (A4M, 1.2). Há quem diga que 

a menstruação é a expulsão de algumas quantidades de sangue do organismo. 

(…).(A20F). Há também quem admita que a menstruação surge quando um óvulo 

se separa das paredes do ovário, o que faz com que faça sangue e daí surja o 

período menstrual. (A17F, 1.2) 

 

 

Outras 
 

Incluem-se em outras as respostas dos alunos para quem a fecundação tem 

um significado diferente dos anteriormente referidos. Assim, para uma aluna, a 

fecundação é o encontro dos gâmetas. (A2M, 6.1) e ocorre no útero ou nas 

trompas de Falópio. (A2M, 6.2). Admite que o óvulo possui núcleo e o 

espermatozóide não. 

(A2M, 4) 

 

A menstruação é a rejeição das paredes do útero que até aquela data não 

foi usado para o fim a que se destina. (A2M, 1.2) 

 

 

Outra 
 
Para outro aluno a fecundação é quando o espermatozóide atinge o óvulo. 

(A12F,6.1) e ocorre nos ovários. (A12F, 6.2). Este afirma que  (…) é só no estado 

de erecção que o homem consegue ter relações sexuais. (A12F, 2.1) 
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Admite ainda que há relação entre a menstruação e a ausência de 

fecundação. A menstruação é um processo que ocorre na mulher no qual é 

libertado sangue, onde são libertos óvulos porque não foram fecundados. 

Acontece porque nenhum espermatozóide se infiltrou no ovário, tendo existido 

fecundação. (A12F, 1.2) 

 

 

Outra 
 

Para uma aluna a fecundação é o momento em que o óvulo penetra o 

espermatozóide (A7F,6.1) e ocorre nos ovários (…). (A7F, 6.2). Admite que o 

óvulo possui núcleo e o espermatozóide não. 

 

 

 

 

(A7F, 4) 

 

Considera ainda que há relação entre a menstruação e a ausência de 

fecundação. (…) o nosso corpo que já iniciou uma série de transformações 

começa todos os meses por formar um óvulo, o qual se não for fecundado irá ser 

expulso em forma de sangue. (A7F, 1.2) 

 

 

Não identificada 
 
Classificou-se de “não identificada” a resposta de uma aluna, uma vez que 

não foi possível clarificar a noção de fecundação. Pois esta considera que durante 

o período fértil da mulher ocorre mensalmente a ovulação. Se durante mais ou 

menos esses dez dias, a mulher tiver relações sexuais com um parceiro, recebe 

os espermatozóides e um deles (…) pode fecundar o óvulo feminino, dando 

origem a um novo ser. (A6F, 6.1) 
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Há duas alunas (A21F e A19F) que não responderam e como tal também 

não foi possível classificar as suas respostas. 

 

 
Síntese das principais ideias das categorias de resposta identificadas 
para a categoria de conteúdo “Fecundação” 
 

Como se pode ver, existem duas CR, a “penetração/entrada do 

espermatozóide no óvulo” e a “junção/união entre o óvulo e o espermatozóide”. A 

primeira inclui as respostas de 9 alunos e a segunda de 8. 

 

A CR “junção/união entre o óvulo e o espermatozóide” pode considerar-se 

como cientificamente aceite. 

A “penetração/entrada do espermatozóide no óvulo” corresponde a uma 

concepção reducionista da fecundação, uma vez que se restringe a uma das 

etapas iniciais do seu processo. Tal facto é igualmente referido por Teixeira 

(2000) no seu estudo com futuros professores, que considera esta concepção de 

fecundação como inicialista. Acrescenta ainda que a noção de fecundação que se 

enquadra nesta CR poderá eventualmente constituir uma analogia entre a 

fecundação e o acto sexual, em que há “penetração do pénis na vagina”. 

 

O local da fecundação é variável, no entanto o útero é o mais apontado47. As 

trompas e os ovários também são referidos. 

É evidente a intervenção das células sexuais (1 óvulo e 1 espermatozóide) 

em qualquer uma das CR. No entanto, só um aluno (N=1) (A23M) é que admite 

que o óvulo e o espermatozóide possuem núcleo48. Para muitos outros (N=12), o 

óvulo possui núcleo e o espermatozóide não. Para alguns (N=4) o óvulo e o 

espermatozóide não possuem núcleo. 

 

Segundo Teixeira (2000), a ausência de núcleo nas células pode revelar um 

desconhecimento do modo como é feita a transmissão de caracteres hereditários. 
                                                 
47 Ver anexo XIV, tabela 4.1 
48 Ver anexo XV, tabela 4.2 
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A presença de núcleo apenas no óvulo, poderá eventualmente evidenciar uma 

concepção que identifica apenas a mãe como sendo a portadora da informação 

genética. 

 

Apesar de em ambas as CR estar presente que a fecundação pressupõe a 

intervenção de um óvulo e um espermatozóide, no caso dos gémeos esta 

situação altera-se49. Para N=9, os gémeos resultam da fecundação de um óvulo e 

dois ou mais espermatozóides. Por exemplo para (A18F) os gémeos formam-se 

quando dois ou mais espermatozóides conseguem penetrar ao mesmo tempo no 

óvulo da mulher (6.3). 

 

Há também quem considere que os gémeos se podem formar de tês 

maneiras distintas. Como é o caso de (A16F) para quem os gémeos se formam 

pela entrada de dois espermatozóides quase ao mesmo tempo, pela divisão do 

óvulo em dois, ou pela libertação de dois óvulos em vez de um. (A16F, 6.3). 

Para A20F os gémeos são formados quando mais do que um óvulo é 

fecundado ou quando o óvulo fecundado se divide em duas ou mais partes. 

Quando estão em apenas um óvulo são gémeos verdadeiros em mais do que um 

são gémeos falsos (6.3). 

 

Ambas as CR fazem supor que a fecundação pode envolver relação sexual 

(N=7). No entanto, há casos em que essa alusão não é feita. Só se considerou 

que a fecundação envolve relação sexual quando é feita referência explícita a ela. 

Supõe-se o acto sexual quando, nas respostas, a erecção e a ejaculação 

acontecem porque há, ou para que haja, relação sexual. Como é o caso da 

resposta de (A20F) onde a fecundação ocorre após a ejaculação do homem. 

Após o processo de erecção e penetração o homem ejacula. É então no útero 

feminino que se dá esse processo. (6.2) 

 

 

 

                                                 
49 Ver anexo XVI, tabela 4.3 
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Vejamos no diagrama 3 a distribuição dos futuros professores, no que se 

refere às relações estabelecidas entre erecção, ejaculação, relação sexual e 

fecundação. 

 
Diagrama 3 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apenas numa das CR se considera que há relação entre a fecundação e o 

período de fecundidade (PF) (N=2). 

Por outro lado, as respostas dos alunos revelam um enorme 

desconhecimento sobre o ciclo da mulher em geral, e em especial no que diz 

respeito à localização do PF e do período menstrual (PM). O período fértil 

coincide com o final do ciclo da mulher ou próximo dele para N=3, entre o início e 

meio do ciclo para N=3, no meio do ciclo (o que é correcto) para N=1 e entre o 

meio e o final do ciclo para N=1. Isto revela o desconhecimento que os alunos 

possuem acerca da localização do PF. Tal facto é preocupante uma vez que os 

alunos em causa fazem parte de uma população que se encontra em “idade-

fértil”, onde o conhecimento em causa é de uma importância inquestionável. 

Em relação ao PM e segundo as respostas dos alunos este pode situar-se 

no início do ciclo (o que é correcto), no meio ou no fim. Para alguns alunos (N=11) 

Há ejaculação quando há relação 
sexual ou não 

(A11F, A20F, A3M) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erecção 

Há erecção para que 
haja relação sexual 

(A12F, A23M) 

Há erecção para 
haver ejaculação 

(A20F, A6F, A7F, 
A13F) 

 
Relação 
sexual 

 
 
 
 
 
 
 
Fecundação 

Há relação sexual 
para que haja 

fecundação (A6F, 
A13F, A15F, A20F) 

 
Ejaculação 

Há ejaculação para 
que haja fecundação 
(A16F, A23M, A6F, 

A9F) 
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na ausência de fecundação ocorre a menstruação50. Apesar disso grande parte 

das respostas aparece associada a uma hemorragia proveniente da 

eliminação/expulsão do óvulo não fecundado. Embora haja várias respostas 

nenhuma delas se aproxima do que pode ser considerado como cientificamente 

correcto. 

Em função dos resultados apresentados pode dizer-se que a população do 

estudo possui determinadas concepções do senso comum no domínio da 

fecundação, que em nada se aproximam das cientificamente aceites. 

 

4.3.2.2. As categorias de resposta da categoria de conteúdo gestação 
 

Os atributos considerados na análise das respostas dos alunos, ao item 7 do 

questionário II, em relação à categoria de conteúdo Gestação, foram mais uma 

vez os mesmos que Teixeira (2000) utilizou no seu estudo, pela razão atrás 

enunciada. Assim, foram consideradas as fases de desenvolvimento do novo ser, 

os anexos embrionários, a posição intra-uterina no decurso da gestação e o local 

de desenvolvimento. 

No que se refere às fases do desenvolvimento o critério de análise incidiu 

sobre a correspondência entre as designações do novo ser e a etapa/fase de 

gestação representada. Quanto aos anexos embrionários, os critérios de análise 

utilizados foram a presença/ausência dos mesmos nos desenhos elaborados ou 

nas legendas e a sua relação com as estruturas representadas. 

Em relação à posição intra-uterina o critério de análise utilizado incidiu sobre 

a posição variável ou invariável do novo ser no decurso da gestação. Quanto ao 

local de desenvolvimento o critério de análise incidiu sobre a sua sinalização na 

legenda ou na representação gráfica. 

Os resultados da análise mostraram a existência de 3 CR relativas à 

categoria de conteúdo gestação: “Desenvolvimento do ovo, embrião, feto, bebé”, 

“Desenvolvimento do feto, criança/bebé” e “Desenvolvimento do novo 

ser/embrião, feto, bebé”, o que se pode ver nos diagramas 4,5 e 6. No entanto, 

dentro da mesma CR há diferenças em relação aos critérios de análise referidos. 

                                                 
50 Ver anexo XVII, tabela 4.4. 
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De seguida apresentam-se cada uma das CR nos respectivos diagramas e 

ilustram-se com as respostas dos alunos. O diagrama 4 corresponde à CR, 

desenvolvimento do ovo, embrião, feto, bebé, o diagrama 5 à CR, 

desenvolvimento do feto, criança/bebé e o diagrama 6 à CR, desenvolvimento do 

novo ser, embrião, bebé. 

 
Diagrama 4 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

A23M 

A4M 

Desenvolvimento do ovo, embrião, feto, 
bebé 
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longo da gestação 
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Embrião 
(3 semanas/1º e 
3º mês) 
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(mais 3 semanas 
/2º ao 7º mês) 
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A4M, 
A23M 

A4M, 
A23M 

A23M 

A4M 
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(altura do 
nascimento) 
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A23M 
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No útero 

Local não 
identificado 

Placenta A23M 

A4M, A23M N=2
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Incluem-se nesta CR as respostas de dois alunos (N=2) (A4M e A23), para 

quem a gestação é o “Desenvolvimento do ovo, embrião, feto, bebé”. As duas 

respostas foram agrupadas na mesma CR, pelo facto de ambas admitirem, 

durante a gestação, a fase embrionária e a fase fetal. Como se observa nas suas 

respostas: 

 

 

(A4M, 7) 

 
 

 
(A23M, 7) 

 

 

Embora estes dois alunos designem o novo ser, ao longo da gestação, como 

embrião (três semanas/ 1º e 2º mês) e feto (mais de 3 semanas/3º ao 9º mês), o 
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aluno A4M designa-o também de ovo (primeiras semanas) e o aluno A23M 

designa-o de bebé (altura do nascimento). 

Quanto aos anexos embrionários, (A23M) refere apenas a placenta (embora 

apareça no desenho o cordão umbilical este não está identificado), (A4M) não se 

refere a nenhum deles. A posição ao longo da gestação é variável para (A23M), 

sendo invertida por volta do 7º/8º mês e invariável para (A4M). Para (A23M) a 

gestação decorre no útero, (A4M) não identifica o local. 

 
Diagrama 5 

 
 

A5M 

Desenvolvimento do feto, criança / bebé 

Sem referência a 
anexos embrionários 

Posição variável ao 
longo da gestação 

A8F, 
A5M 

Local não 
identificado

A8F, A5M
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(até 9º mês/7 meses) 

Bebé / criança 
(9 meses) 

A8F, A5M 

A5M, 
A8M 

A8F Posição invariável 
ao longo da 
gestação 

A8F, A5M N=2 
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Nesta CR incluem-se as respostas de dois alunos (N=2) (A8F, A5M) que 

consideram a gestação como o “desenvolvimento do feto, criança/bebé”. 

As duas respostas foram agrupadas na mesma CR, pelo facto de ambas 

admitirem que a gestação inclui o feto (até 9º mês/até 7º mês) e o bebé/criança (9 

meses). Tal como as imagens seguintes elucidam: 

 

 

 

(A8F,7) 

 

(A5M, 7) 

 

Quanto aos anexos embrionários nenhum dos alunos lhes faz referência. A 

posição ao longo da gestação é variável no caso do aluno A5M, sendo invertida 

por volta dos 7 meses. O aluno A 8F considera a posição invariável ao longo da 

gestação. O local do desenvolvimento do novo ser não é identificado por nenhum 

dos alunos. 
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Diagrama 6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nesta CR incluem-se as respostas de três alunos (N=3) (A10F, A13F e A3M) 

que consideram a gestação como o “desenvolvimento do novo ser, feto, bebé”. 

As três respostas foram agrupadas na mesma CR, pelo facto de nenhuma 

admitir que a gestação inclui a fase embrionária e a fase fetal.  

 

A aluna (A13F) considera o novo ser de feto, não admite a fase embrionária. 

Para (A10F) este designa-se de novo ser até aos 3 meses e entre o 3º e o 7º mês 

denomina-se embrião, não admite a fase fetal. O aluno (A3M) chama-lhe novo 

A3M, 
A13F 

Desenvolvimento do novo ser, embrião, feto. 

Sem referência a 
anexos embrionários 

Não faz referência 

A13F, 
A3M 

Cordão Umbilical A10F 
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Embrião 3º ao 7º 
mês

A10F, 
A3M 

A10F 

A10F Posição invariável 
ao longo da 
gestação 

Feto A13F 

A10F, A13F, A3M N=3 
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ser, não admite nem a fase embrionária nem a fetal. Tal como as imagens 

seguintes elucidam: 

 

 

 

 

 

 
 
 

(A13F,7) 

 

(A10F,7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A3M,7) 
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Em relação aos anexos embrionários apenas (A10F) faz referência ao 

cordão umbilical, mas apenas no período entre os 6/7 meses. Para (A10F) a 

posição ao longo da gestação é considerada invariável. 

 

Não identificada 
 

Em “não identificada” foram classificadas as respostas de um grupo de 

alunos (N=12) (A1M, A2M, A6F, A7F, A9F, A11F, A14F, A15F, A16F, A18F, 

A20F, A22F) por ausência de evidências relativas a atributos da categoria de 

conteúdo gestação. 

 

Há quatro alunas (N=4) (A12F, A17F, A19F e A21F) que não responderam e 

como tal também não foi possível classificar as suas respostas. 

 
Síntese das principais ideias das categorias de resposta identificadas 

para a categoria de conteúdo “gestação” 
 

Pela observação da tabela 6 constata-se que existem 3 CR. O 

“desenvolvimento do ovo, embrião, feto, bebé” que reúne a resposta de 2 alunos 

(N=2), o “desenvolvimento do feto, criança/bebé” que também engloba a resposta 

de 2 alunos (N=2) e o “desenvolvimento do novo ser, embrião, feto” que abrange 

as respostas de 3 alunos (N=3). 

No que se refere às fases do desenvolvimento intra-uterino houve apenas 

dois alunos (N=2) (A4M) e (A23M) que as identificaram em simultâneo51. No 

entanto, apesar destes dois indivíduos identificarem estas fases tiveram 

dificuldade em se restringir a elas e em as situar correctamente.  

Em relação aos anexos embrionários são muito poucos os alunos que os 

identificam52. Só os alunos (A1M) e (A23M) referem a placenta, no entanto 

nenhum deles a representou correctamente. O cordão umbilical é referido por 

                                                 
51 Ver anexo XXI, tabela 4.8. 
52 Ver anexo XVII, tabela 4.5. 
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(A10F), no entanto este não aparece ligado a nada. Estes dados revelam o 

desconhecimento total de todos os alunos em relação aos anexos embrionários. 

Quanto à posição intra-uterina53 para N=5 (A5M, A7F, A1M, A15F e A23M) 

esta pode ser ou não invertida por volta do 7º/8º mês. 

No que se refere ao local de desenvolvimento54 do novo ser só três 

indivíduos (N=3) (A1M, A18F, A23M) o identificaram como sendo o útero. 

 

Os resultados mostram-nos que apesar de poucos alunos possuírem 

algumas ideias acerca da gestação, mesmo assim nenhum deles possui 

conhecimentos que se aproximem dos considerados cientificamente aceites. 

 

4.4. Resultado do impacto da formação nos alunos (3ª fase). 
 

O resultado do impacto da formação nos alunos será avaliado em função: 

• dos resultados das produções destes; 

• do seu desempenho na dinamização do Seminário,  

• dos dados do questionário III; 

• das entrevistas a alguns alunos. 
 

4.4.1 Resultado das produções dos alunos e do seu desempenho no 
Seminário 

 

Neste ponto apresentam-se os resultados do impacto da formação nos 

alunos, através da observação da mobilização de competências no domínio da 

Sexualidade, pelas suas produções e pelo seu desempenho na dinamização do 

Seminário. 

Através das observações feitas e dos respectivos registos pode dizer-se 

que, de um modo geral, todos os alunos alcançaram as competências propostas 

no programa de formação. Ressalva-se, no entanto, o facto de nem todos as 

dominarem de igual forma. Um exemplo disso é a competência Adoptar atitudes 

não discriminatórias face às diferentes expressões e orientações sexuais, onde se 
                                                 
53 Ver anexo XIX, tabela 4.6. 
54 Ver anexo XX, tabela 4.7. 
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por um lado há alunos que não demonstram qualquer “preconceito” face às várias 

expressões e orientações sexuais, por outro, há uma minoria que demonstra um 

certo “desrespeito” por elas. 

Em relação à dinamização do Seminário, pode afirmar-se que praticamente 

todos os alunos participaram e se empenharam activamente na dinamização do 

mesmo, apesar de nem todos terem um papel directo, uma vez que dentro de 

cada grupo foram escolhidos o(s) porta-voz. A maioria destes alunos 

transpareceu segurança e à-vontade, ainda que cada um o tenha demonstrado à 

sua maneira, já que isto tem a ver não só com as capacidades de cada indivíduo, 

mas também com a preparação que cada um fez anteriormente, com o conteúdo 

abordado e com a estratégia utilizada. 

Praticamente todos os alunos que tiveram um papel directo na apresentação 

do Seminário aparentaram possuir conhecimentos suficientes para o fazer, o que 

de certa forma se deve ao trabalho de retaguarda por eles realizado. 

Pelo que se observou e analisou em relação às produções dos alunos e à 

forma como estes dinamizaram o Seminário podemos dizer que todos 

mobilizaram competências no âmbito da Sexualidade, ainda que uns o tenham 

feito de uma forma mais satisfatória do que outros. 

 

4.4.2. Resultados do questionário III 
 
Apresentam-se neste ponto os dados recolhidos através da administração 

do questionário III, aos participantes do Seminário sobre Sexualidade. Sempre 

que se considerar oportuno os dados serão relacionados. 

Estes resultados têm como base a análise do questionário III que se 

encontra no anexo IX. 

Os alunos (N=37) que assistiram ao Seminário fazem parte das turmas de 2º 

ano do Curso de Professores do Ensino Básico Variante Matemática e Ciências 

da Natureza (N=10) e Educação Física (N=1), das turmas do 3º ano dos Cursos 

de Professores do Ensino Básico Variante Português/Inglês (N=4), Educação 

Física (N=6), Matemática e Ciências da Natureza (N=6), Educação Visual e 

Tecnológica (N=1) e Educação Musical (N=4). Estiveram presentes também três 
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alunos (N=3) do 2º ano do Curso de Educação de Infância e dois (N=2) do 1º ano 

do Curso de Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Todos os alunos (N=37) que assistiram ao Seminário concordaram com os 

temas que nele foram abordados, por os considerarem pertinentes (N=17), 

actuais (N=13), servirem de alerta (N=3) e por outros motivos (N=3). Um (N=1) 

dos inquiridos não justificou a sua resposta. 

Quando solicitados a sugerir outros temas a grande maioria não o fez 

(N=29). Os temas sugeridos foram como falar da Sexualidade às crianças (N=2), 

mais pormenores das DST´s (N=1), patologias derivadas da SIDA (N=1), a 

Sexualidade infantil (N=1), novos métodos contraceptivos (N=1), temas polémicos 

(N=1) e o aborto (N=1)55. 

A maioria dos inquiridos (N=25) considera que a forma como os temas foram 

abordados no Seminário é pertinente. Justificando que não foi maçador (N=4), foi 

bem conduzido (N=2), simples (N=2), houve variedade de meios (N=2), foi 

elucidativo (N=2) e inovador (N=3). Cinco (N=5) deram outras justificações e cinco 

(N=5) não apresentaram justificação. 

Houve, no entanto onze (N=11) que afirmaram não considerarem pertinente 

a forma como os temas foram abordados, justificando que foi muito superficial 

(N=5), brincadeira a mais (N=1), pouco dinâmico (N=1), pouco motivador (N=1) e 

que houve pouco tempo para debate (N=1). Um dos inquiridos não respondeu e 

outro referiu que os temas eram pouco pertinentes, o que não responde à 

questão. 

No que se refere à estrutura do Seminário esta é considerada correcta para 

quase todos (N=30). Os que a consideraram incorrecta (N=6) sugerem que o filme 

da SIDA devia ser depois do PowerPoint (N=1), que a sequência dos sub-temas 

devia ser outra (N=3) (embora não a explicitem)56. 

Em relação à postura dos dinamizadores do Seminário, a maioria dos 

inquiridos (N=29) considerou que estes mostraram segurança e à-vontade às 

                                                 
55 Foi um dos temas. 
56 Um dos inquiridos sugeriu que se convidem pessoas especializadas na matéria e outro 
escreveu acetatos não. Nenhuma das respostas corresponde a uma sugestão para a estrutura do 
Seminário. 
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vezes, alguns referem que o demonstraram sempre (N=6) e uma minoria disse 

raramente (N=2). 

Quase metade dos inquiridos (N=18) refere que alguns dos dinamizadores 

do Seminário demonstraram possuir conhecimentos suficientes. Uma grande 

parte (N=15) afirmam que foi a maior parte dos dinamizadores e uma minoria 

(N=4) dizem que todos os dinamizadores possuíam conhecimentos suficientes. 

Como se pode ver no gráfico 2 o Seminário foi maioritariamente classificado 

com os níveis três e quatro (sendo o maior grau de satisfação o 5 e o menor o 0), 

o que denota claramente uma apreciação positiva do mesmo.  
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Gráfico 16 

De um modo geral podemos afirmar que os temas abordados no Seminário 

agradaram aos inquiridos, sendo que a maioria os considerou pertinentes. 

Apesar das sugestões de outros temas terem sido muito poucas, aquela que 

foi referida por maior número de inquiridos foi como falar da Sexualidade às 

crianças, o que demonstra a preocupação dos futuros professores em relação à 

forma como deve ser trabalhada a Educação em Sexualidade com as crianças. 

A forma como os temas foram abordados no Seminário é considerada 

pertinente e a estrutura do mesmo é julgada como correcta. 

Os dinamizadores do Seminário demonstraram segurança e à-vontade às 

vezes. 

Alguns dos dinamizadores do Seminário demonstraram possuir 

conhecimentos suficientes para o dinamizarem. 



Educação em Sexualidade: um contributo para a Formação Inicial de Professores 
 

______________________________________________________________110 

O Seminário foi apreciado globalmente com os níveis 3 e 4 (Sendo o maior 

grau de satisfação o 5 e o menor o 0). 

 

 

4.4.3.Resultados das entrevistas aos alunos 
 
Apresentam-se neste ponto os resultados da análise das entrevistas a 

alguns dos alunos que dinamizaram o Seminário sobre Sexualidade. 

A análise das entrevistas aos dinamizadores do Seminário evidencia 

algumas diferenças relativamente à forma como cada um se sentiu durante a 

dinamização do Seminário, se sente em relação a uma possível participação num 

outro Seminário e às temáticas que para eles constituem maior dificuldade, o que 

de seguida se apresenta e ilustra com excertos das transcrições57. 

 

Uma das alunas entrevistadas (A14F) afirma que não sentiu dificuldade em 

tratar nenhum dos temas que o seu grupo trabalhou no Seminário (aparelho 

genital feminino e masculino, os gémeos verdadeiros e falsos e os métodos 

contraceptivos) e refere que a maior dificuldade foi em ficar esclarecida. 

 

Se calhar a dificuldade que eu tive foi … em… ficar mais esclarecida. Porque 

muitas coisas sabia assim só… por alto. (…). (A14F) 

 

No entanto quando confrontada com a hipótese de participar na realização 

de um outro Seminário, no âmbito da Sexualidade, refere que apesar de se sentir 

mais à-vontade considera que ainda tem muito para aprender. Além disso afirma 

que está disponível para trabalhar qualquer tema que se relacione com a 

Sexualidade. 

 

Já me sentia mais à-vontade do que me senti neste, só que se calhar ainda 

tinha que pesquisar mais, ainda não me sinto bem, bem, bem informada. Ainda há 

muito mais para aprender. (A14F) 

                                                 
57 Ver anexo XXII. 
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Tudo o que tenha a ver com a Sexualidade estou aberta a trabalhar tudo. 

(A14F) 

 
A aluna A11F diz que não sentiu dificuldade na dinamização do Seminário. 

No entanto afirma que a preparação do mesmo levantou alguns problemas uma 

vez que o seu grupo fez três encenações, sobre aborto, gravidez na adolescência 

e homossexualidade, e na última foi difícil decidir quem iria interpretar o papel da 

personagem, já que devido a alguns tabus, ninguém a queria assumir. 

 

Eu não achei grande dificuldade! (A11F) 

 

(…) dentro do grupo havia aquele complexo, quem é que faz de quem? 

Eee… Vamos ter de dar um beijo! Eee toda a gente vai ver! E o que é que vão 

falar? E depois ainda ficamos com fama na escola. (A11F). 

 

(…) porque hoje em dia é um tabu. (A11F) 

 

Quando questionada sobre se se sentiria à-vontade para participar na 

dinamização de outro Seminário no âmbito da Sexualidade, responde 

afirmativamente, no entanto, ressalva que o tema que receia trabalhar refere-se 

ao sistema reprodutor feminino e masculino devido à complexidade que o mesmo 

evidencia.  

 

Agora talvez! Mas a todos os níveis acho eu. Acho que aprendemos 

bastante. Fizemos, mas aprendemos. (A11F) 

 

Talvez o sistema reprodutor masculino e feminino. Por acaso tinha um 

bocadinho de medo que nos calhasse esse, porque acho que é um tema um 

bocado complexo. (A11F) 
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A aluna A6F afirmou que estava bem documentada na altura da 

dinamização do Seminário e estava preparada para o dinamizar. O seu grupo 

trabalhou as DST e em especial a SIDA. 

 
Na altura estava preparada. (A6F) 

(…) estávamos documentados para (A6F) 

 

Esta aluna A6F foi a única que referiu que estaria completamente à-vontade 

se tivesse de dinamizar um Seminário no âmbito da Sexualidade. Salienta que 

qualquer que fosse o tema teria de se preparar tal como fez para o Seminário em 

que participou. 

 
Eu estou absolutamente à-vontade. (A6F) 

 
Não, tinha é que me preparar. Estou habituada a enfrentar plateias, estou 

habituada a enfrentar o público e desde sempre para enfrentar o público tive de 

me preparar fosse em que área fosse. Seja em que área for nós temos de nos 

preparar para. (A6F) 

 

A aluna A13F considera que não sentiu dificuldade na dinamização do 

Seminário uma vez que os temas abordados, ciclo menstrual e fecundação, na 

sua opinião não eram muito específicos. 

 

Só tivemos que fazer pequenas pesquisas para ir buscar palavras mais 

específicas adequadas aos temas, mas de resto, normalmente foi feito sem 

dificuldade nenhuma. (A13F). 

No entanto considera que teve de pesquisar para se preparar para a 

dinamização do mesmo. 

 

(…) Teve de ser feita uma pesquisa ao longo das aulas e mesmo fora delas 

para conseguir atingir os objectivos. (A13F). 
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Quando questionada sobre se se sentiria à-vontade para participar na 

dinamização de outro Seminário no âmbito da Sexualidade, afirma que depende 

do tema e que é sempre muita responsabilidade. No entanto também diz que 

estaria muito mais à-vontade do que neste primeiro. 

 

Depende do tema. É sempre muita responsabilidade, muita tarefa, … há 

muita coisa para fazer. Mas acho que ia estar muito mais à-vontade do que neste, 

foi sempre um primeiro Seminário, nenhum de nós tinha feito isso antes. Mas 

acaba por se ter depois mais uma ideia geral do que é que é, o que falhou, falhou 

ali, agora vamos fazer assim a assim, isto estava bom, o que se pode melhorar ou 

não. (A13F) 

 
No que respeita ao tema que mais receia afirma ser as doenças 

transmissíveis mãe-filho (em especial a SIDA). 

 
Todos têm as suas dificuldades. …talvez o que eu para mim achei que era 

mais difícil ou que estava menos à-vontade era mesmo o das doenças que podem 

ser transmissíveis para os bebés quando se está grávida (…) será seropositivo, 

não será, o que é ser seropositivo, que tipo de doenças é que a mãe pode passar 

para a criança, (…). (A13F) 

 

Das alunas entrevistadas apenas uma (A6F) refere que se sente 

completamente preparada para trabalhar qualquer tema no âmbito da 

Sexualidade. Uma outra (A14F) afirmar estar “aberta” a trabalhar qualquer 

temática, no entanto sente que ainda tem muito para aprender. Das restantes 

uma (A13F) afirmara ter alguma relutância em relação às Doenças Transmissíveis 

de mãe para filho (SIDA) e outra (A11F) em relação ao Sistema Reprodutor.  
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5. CONCLUSÃO 
 
Apresentam-se neste capítulo as limitações e dificuldades do estudo, as 

conclusões e fazem-se algumas recomendações. Primeiramente, referem-se as 

limitações e dificuldades, de seguida apresentam-se as principais conclusões e 

comparam-se com as de outros estudos, depois seguem-se as reflexões finais e 

por fim definem-se algumas recomendações. 

 

5.1. Limitações e dificuldades 
 

A investigação por nós realizada enfrentou, naturalmente, algumas 

dificuldades de natureza intrínseca e extrínseca. 

De entre as de natureza intrínseca destaca-se que, a investigadora foi 

simultaneamente a formadora, e portanto, teve desta forma que conciliar 

diferentes papéis no âmbito da investigação. De qualquer modo, tentou-se 

explicar todo o percurso de forma pormenorizada e recorreu-se a várias fontes 

que nele participaram, de maneira a facilitar a avaliação de todo o processo. 

Uma limitação do nosso estudo prende-se com o facto dos nossos 

resultados não serem generalizáveis, uma vez que o número de indivíduos que 

nele participaram é reduzido. De qualquer modo, esse nunca foi o nosso intuito. 

Importa sim, que os nossos resultados e conclusões possam servir de reflexão às 

instituições de formação de professores, e quem sabe, constituir ponto de partida 

para outras investigações no âmbito da Sexualidade. 

Constitui também uma limitação do nosso estudo, o método de análise de 

conteúdo utilizado, que, como qualquer outro, apresenta algumas limitações. De 

facto, a forma como se interpretam as respostas dadas, em texto ou 

desenho/esquemas, é sempre discutível, pela ambiguidade que apresentam. 

Além disso, foi a investigadora a colocá-lo em prática durante a análise do 

questionário II. 

Outra das dificuldades prendeu-se com a escolha do dia para a dinamização 

do Seminário, onde, foi necessário conciliar a disponibilidade dos indivíduos que o 

dinamizaram, com a dos seus pares que assistiram ao mesmo e com o espaço 
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físico para a sua realização. De facto, houve a simpatia de vários professores da 

instituição, uns tiveram a amabilidade de não marcar nenhuma avaliação para o 

dia do Seminário e outros, contemplaram nas suas horas de aulas as do 

Seminário, para que os alunos pudessem assistir ao mesmo. 

Também constituiu dificuldade o facto da investigadora ter desenvolvido 

simultaneamente a investigação e a sua profissão docente, o que em parte, 

limitou o tempo de que esta dispunha para o estudo, e que inevitavelmente se 

repercutiu em termos de pesquisa bibliográfica e na reflexão sobre a temática.  

 

 

5.2. Conclusões do estudo 
 

Como se referiu no capítulo I, o presente estudo teve como finalidade a 

concepção, implementação e avaliação de uma programa de formação, baseado 

no desenvolvimento de competências para a Educação em Sexualidade no meio 

escolar, que permitisse aos alunos de cursos de formação inicial de professores, 

implementarem percursos de auto e hetero-formação, visando a transformação do 

conhecimento científico em conhecimento cientifico-didáctico. 

Assim sendo, apresentam-se primeiramente as conclusões da primeira fase 

do estudo, que se subdividem em: 

 

• conteúdos de Sexualidade nas unidades curriculares dos cursos de 

formação inicial de professores; 

• práticas sexuais; 

• formação em Sexualidade; 

• ideias, opiniões e atitudes face à Sexualidade; 

• Reprodução Humana. 

 

Posteriormente, referem-se as conclusões da terceira fase do estudo: 

impacto do programa de formação. 
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Conteúdos de Sexualidade nas unidades curriculares dos cursos de 

formação inicial de professores; 

 

De um modo geral, pode dizer-se que, a Sexualidade é praticamente 

inexistente nas unidades curriculares de cursos de formação inicial de professores 

da instituição onde a investigadora trabalha. Apesar de estar prevista a 

abordagem do Sistema Reprodutor, numa das disciplinas do plano de estudos, no 

entanto, o professor que lecciona essa unidade curricular referiu que, por falta de 

tempo, a sua abordagem raramente é feita. Há uma outra unidade curricular que 

contempla a Sexualidade, no entanto restringe-se à Educação Sexual em meio 

escolar no âmbito da Educação para a Cidadania. Além de que, segundo o 

professor entrevistado e segundo a investigadora, professora da última unidade 

curricular referida, não há qualquer ligação entre estas duas unidades 

curriculares, nem destas com outras. 

 

Práticas sexuais  
 

Em relação às práticas sexuais dos inquiridos pode dizer-se que quase 

todos já tinham iniciado a sua actividade sexual, a maioria fê-lo entre os 18 e os 

20 anos, altura que, provavelmente, coincidiu com a sua entrada no Ensino 

Superior. Verifica-se ainda, que a maioria destes inquiridos possui parceiro sexual 

fixo e que na maior parte deles o seu relacionamento dura há mais de um ano. A 

existência de parceiros ocasionais não se coloca no caso das raparigas e no caso 

dos rapazes tem um número muito reduzido. Por outro lado, pode dizer-se que 

todos os inquiridos afirmam ter uma orientação heterossexual. 

Também Nodim (2001) constatou, no seu estudo a nível nacional, com 

jovens entre 18 e 25 anos, que a maioria destes já tinha iniciado a sua actividade 

sexual (sexo feminino 75%, sexo masculino 80,5%), e possuía parceiro sexual 

fixo, além de que, na maior parte deles a sua relação tinha uma duração de entre 

os 13 e os 24 meses. No entanto, nos indivíduos que possuíam um curso 

médio/superior (similares aos indivíduos do nosso estudo) a duração da relação 

era maioritariamente superior a 36 meses. No que se refere aos parceiros sexuais 



Educação em Sexualidade: um contributo para a Formação Inicial de Professores 
 

______________________________________________________________117 

ocasionais, Nodim (2001) constatou que, há mais evidências nos rapazes do que 

nas raparigas. No entanto, nos indivíduos com um curso médio ou superior 

(similares aos indivíduos do nosso estudo) a percentagem de indivíduos com 

parceiros ocasionais é muito mais pequena, do que nos outros que possuem 

menor escolarização. Em relação à orientação sexual, quase todos (96,7%) os 

indivíduos se assumem como heterossexuais. 

Portanto, podemos dizer que há um enquadramento dos nossos resultados 

nos de Nodim (2001). 

Em relação à utilização de métodos contraceptivos, a quase totalidade dos 

indivíduos refere que os utilizou praticamente sempre ao longo do último ano. 

Mais uma vez os dados de Nodim (2001) estão em consonância com os nossos, 

pois no seu estudo, a utilização de contracepção, em indivíduos com um curso 

médio/superior é de 73,8%. De qualquer modo, estes resultados revelam alguma 

inconsciência em relação à utilização de contraceptivos, uma vez que, o esperado 

nos indivíduos destas idades seria uma contracepção eficaz e generalizada. 

No nosso estudo, a justificação da utilização de contracepção, no caso dos 

indivíduos do sexo feminino, prende-se simultaneamente com a prevenção de 

uma gravidez indesejada e com o risco de contrair uma IST ou DST, já os 

indivíduos do sexo masculino, apontam-na maioritariamente como forma de 

prevenir uma gravidez indesejada. 

Neste caso é evidente que há uma maior preocupação com a prevenção da 

das IST´s ou DST´s, por parte dos indivíduos do sexo feminino do que pelos do 

masculino. Curiosamente, no estudo realizado por Nodim (2001) a ocorrência de 

DST´s era superior no caso das raparigas, o que segundo o autor pode ter a ver 

com a maior vulnerabilidade feminina, anatómica e fisiológica relativamente a 

infecções ginecológicas. 

Em relação ao tipo de contraceptivo, o preservativo é o mais utilizado pelos 

indivíduos de ambos os sexos, e já foi utilizado por todos, embora a percentagem 

de indivíduos que o utiliza seja maior no caso dos rapazes. Além disso, no caso 

das raparigas depois do preservativo aparecem a pílula e o coito interrompido 

como métodos mais utilizados, e no caso dos rapazes, a pílula58 e o coito 

                                                 
58 Tomada pela parceira. 
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interrompido ocupam igual destaque. Importa pois relembrar que o preservativo e 

a pílula são dois dos contraceptivos mais eficazes, quando utilizados 

correctamente, e que o coito interrompido é um dos métodos mais falíveis. Ou 

seja, por um lado os indivíduos do nosso estudo recorrem maioritariamente a um 

dos métodos mais seguros, o preservativo, mas por outro, também utilizam o coito 

interrompido, que é altamente falível. Possivelmente, estes resultados estarão 

relacionados com a falta de informação sobre a eficácia dos diferentes 

contraceptivos e com a pouca preocupação dada ao risco de contrair uma IST ou 

DST, o que mais uma vez revela insuficiência de informação e confiança a mais 

no parceiro sexual. 

Embora, em relação ao tipo de contraceptivo mais utilizado, o preservativo, 

os nossos dados estejam em consonância com os de Nodim (2001), em relação 

ao coito interrompido existe uma enorme discrepância entre os dados, já que no 

seu estudo o coito interrompido era referido por uma minoria dos indivíduos (≤ 

12,5%). 

Também Vilar (2003) realizou um estudo com jovens de idades 

compreendidas entre os 15 e 20 anos e constatou que apesar dos jovens 

sexualmente activos que estudou não utilizarem regularmente um método 

contraceptivo, o mais utilizado por eles era o preservativo. 

Na investigação levada a cabo por Almeida e outros (2004), todas as 

mulheres entrevistadas, independentemente da idade e da escolarização, 

conheciam a pílula e o preservativo como métodos contraceptivos. No entanto, 

segundo os autores, o facto de serem os mais conhecidos, não quer dizer que 

sejam os mais utilizados, de qualquer forma, esse facto pode inferir aquando da 

escolha do contraceptivo. 

De um modo geral, podemos dizer que a maioria dos elementos 

sexualmente activos, da nossa população, não têm práticas completamente 

seguras, ou seja, assumem frequentemente comportamentos de risco, uma vez 

que não utilizam sempre um contraceptivo quando têm relações sexuais, apesar 

de utilizarem maioritariamente o preservativo, que funciona simultaneamente 

como contraceptivo e como forma de prevenção de IST´s ou DST´s. Não 

costumam ter parceiros ocasionais. No entanto, isso não quer dizer que os seus 
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parceiros não os possam ter, e como tal, se não utilizarem o preservativo, como 

forma de prevenção, uns e outros, podem perfeitamente contrair IST´s ou DST´s. 

Vejamos um estudo realizado por Almeida e outros (2004), onde 

praticamente todas as mulheres entrevistadas não põe em causa a confiança que 

depositam no seu parceiro sexual e como tal, não consideram que estejam 

vulneráveis em relação à possibilidade de contrair uma infecção pelo VIH. 

Algumas delas, ainda associam a vulnerabilidade da infecção do VIH apenas a 

alguns grupos de risco. Achamos, segundo os resultados que obtivemos, que 

alguns dos elementos da nossa população pensam desta forma. 

No entanto, o ideal seria que todos os elementos da população tivessem 

práticas completamente seguras, tanto em relação à prevenção de IST´s ou 

DST´s como de uma gravidez não desejada, o que em parte passa pela utilização 

do preservativo em todas as relações sexuais, na medida em que se trata de 

indivíduos adultos, letrados e que serão professores a curto prazo, a quem cabe o 

papel de informar e orientar sobre estas problemáticas. 

 

Formação em Sexualidade 

 

Os dados recolhidos acerca da formação no âmbito da Educação em 

Sexualidade, ao longo da escolaridade, permitem-nos afirmar que os indivíduos 

do nosso estudo têm carências nessa área, uma vez que no seu percurso escolar, 

incluindo o Ensino Superior59, foram poucos os que usufruíram dessa formação.  

Também, no que se refere à frequência de acções de formação no campo 

da Educação para a Sexualidade, se verifica que são poucos os elementos que 

nelas participaram. Tal situação pode significar que há falta de acções de 

formação neste âmbito, ou então, existindo essas acções há pouco interesse em 

participar nelas por parte dos indivíduos que estudámos. Tanto num caso como 

noutro pode considerar-se que estamos perante uma situação alarmante. Se por 

um lado os indivíduos não tiveram oportunidade de usufruir de formação ao longo 

do percurso escolar, teriam de tê-la fora desse percurso, para que de alguma 

                                                 
59 Houve apenas um indivíduo do sexo masculino que a referiu ter. Este indivíduo apenas se 
encontrava a fazer algumas disciplinas, portanto não fez exactamente o mesmo percurso no 
Ensino Superior que os colegas da actual turma. 
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forma conseguissem colmatar as falhas existente nessa área. Por outro lado, 

partindo do pressuposto que existia formação, mas os nossos inquiridos não 

quiseram participar nela é igualmente grave, já que, tratando-se a nossa 

população de futuros professores seria desejável que manifestassem interesse 

por esta temática, não só enquanto cidadãos, mas também enquanto futuros 

professores, pois terão a seu cargo alunos, com os quais terão de abordar a 

Educação em Sexualidade em meio escolar. 

 

Ideias, opiniões e atitudes face à Sexualidade 

 

Em relação às IST´s ou DST´s, podemos dizer que há um elevado 

desconhecimento destas por parte da nossa população. Apenas o VIH/SIDA e o 

herpes genital são conhecidos de todos os indivíduos, o que no caso do VIH/SIDA 

pode estar relacionado com o facto de este ser referenciado pelos media 

inúmeras vezes, nos mais variadíssimos contextos e também, porque se trata de 

uma das preocupações centrais dos serviços e das políticas de saúde. No caso 

do herpes genital pode ter a ver com a popularidade que este tem na nossa 

sociedade associada ao herpes labial. 

 

No entanto, apesar do VIH/SIDA ser uma das IST´s/DST´s conhecida de 

todos os indivíduos da nossa população, estes revelam falta de conhecimentos 

científicos, acerca desta infecção, nomeadamente em relação à sua forma de 

transmissão e ao conceito de seropositivo. 

Também Almeida e outros (2004) constataram no seu estudo, que além do 

VIH/SIDA, que é conhecida de praticamente todos os elementos da população, as 

outras IST´s são bastante desconhecidas. 

Todos os indivíduos do nosso estudo consideram que as relações sexuais 

são aceitáveis antes do casamento e destes, a maioria afirma que são aceitáveis 

antes do casamento desde que os parceiros já se encontrem preparados para tal. 

Salienta-se também que para a maioria dos indivíduos, o sexo é considerado 

como uma parte importante da vida. 



Educação em Sexualidade: um contributo para a Formação Inicial de Professores 
 

______________________________________________________________121 

A prostituição é encarada como inaceitável para a maioria dos elementos da 

nossa população. Além disso, não foi considerada como indispensável como meio 

de iniciação sexual dos rapazes, como há uns anos atrás se preconizava, o que 

prova a mudança de mentalidades na nossa sociedade. Nodim (2001) constatou 

precisamente no seu estudo, que só uma minoria dos jovens do sexo masculino 

recorria à prostituição, independentemente de ser como forma de iniciação sexual 

ou não. 

A interrupção voluntária da gravidez (IVG) é vista pela maioria da população 

como admissível em várias circunstâncias, no entanto, salienta-se o facto de uma 

minoria dos indivíduos a considerarem inadmissível em qualquer situação. 

Portanto, o mais provável, é que perante um cenário de gravidez indesejada os 

indivíduos por nós estudados optassem por uma interrupção voluntária da 

gravidez. Também, Almeida e outros (2004) realizaram um estudo com mulheres 

portuguesas, onde todas consideravam o aborto como um acto negativo, no 

entanto, a maioria delas aceitava-o em circunstâncias precisas. 

Por outro lado, num estudo de Nodim (2001) apesar do número de 

gravidezes indesejadas ser relativamente baixo, em indivíduos com um curso 

médio/superior, a interrupção da gravidez foi a opção tomada para solucionar a 

maioria das situações, apesar desta não se encontrar liberalizada em Portugal. 

 

Em relação à homossexualidade esta é encarada como uma expressão da 

Sexualidade que deve ser respeitada. 

A pedofilia é considerada inaceitável, no entanto são poucos os que a 

consideram como uma doença do foro psíquico, ou seja, não a aceitam pelos 

malefícios que acarreta para as crianças, no entanto desconhecem as suas 

causas, o que em parte pode ter a ver com a falta de formação na área da 

Sexualidade. 

De todos os contraceptivos, os considerados mais eficazes pela nossa 

população são a pílula e o preservativo, no entanto, o facto de nem todos os 

indivíduos considerarem o preservativo como um dos mais eficazes, pode ser um 

indicador da falta de conhecimentos em relação à contracepção e pode vir a ter 

repercussões pouco satisfatórias na sua vida sexual, aquando da escolha de 
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contracepção, uma vez que se trata de uma população adulta e sexualmente 

activa. Tal situação é igualmente preocupante, como se referiu anteriormente, se 

considerarmos que se trata de uma população letrada e especialmente de futuros 

professores. 

Em relação às Técnicas de Reprodução Medicamente Assistida é curioso 

verificar que as mais conhecidas são a Inseminação intra-utrina e a Inseminação 

artificial com esperma do dador (IAD) e só depois aparece a fecundação in-vitro 

(FIV), que é a existente há mais anos em Portugal e possivelmente aquela de que 

mais se tem ouvido falar nos meios de comunicação social. 

 

No que se refere aos comportamentos relacionados com a transmissão do 

VIH/SIDA, há indivíduos que revelam algum desconhecimento sobre situações 

concretas, assim como, alguma ingenuidade face aos comportamentos do 

parceiro sexual. Há quem concorde que se tiver apenas um parceiro sexual não 

precisa de se proteger em relação ao VIH/SIDA, ou que se já tiver contraído o 

VIH/SIDA não precisa de se proteger em relação a ele. Há também quem 

discorde da ideia, de que, se não utilizar o preservativo poderá contrair o 

VIH/SIDA. 

Além disso, há indivíduos que pensam que conhecem bem o seu parceiro 

sexual e como tal, não necessitam de utilizar o preservativo como forma de evitar 

contrair o VIH/SIDA. Esta situação pode significar um excesso de confiança no 

parceiro sexual e nas suas práticas e trazer graves problemas, ao indivíduo, 

relacionados não só com o VIH/SIDA, mas também com todas as outras IST´s ou 

DST´s. 

Em relação à transmissão do VIH/SIDA, dos progenitores para os filhos, 

notam-se também algumas incertezas nos indivíduos por nós estudados, nas 

quais é evidente a falta de conhecimentos. 

Em relação à contracepção, também é preocupante o facto de haver na 

população do nosso estudo, quem pense que com o coito interrompido consegue 

evitar uma gravidez de certeza, ou que só vai recorrer à contracepção se o 

parceiro sexual concordar, ou ainda, que conversar com o parceiro sexual sobre a 

contracepção não é importante. Estas ideias revelam alguns mitos, que podem 
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condicionar negativamente a vida dos indivíduos, uma vez que, o mais provável é 

que quem pense desta forma se venha a deparar com uma gravidez indesejada. 

Gravidez essa que pode significar grandes transtornos na vida do indivíduo, e que 

pode passar, por exemplo, por uma IVG ou até pela desistência do curso da 

formação inicial de professores. 

 

Reprodução Humana 

 

No âmbito da Reprodução Humana, e no que se refere à fecundação, pode 

dizer-se que no nosso estudo predominam duas ideias. A fecundação é 

considerada como a “penetração/entrada do espermatozóide no óvulo” e como a 

“junção/união entre o óvulo e o espermatozóide”. A primeira corresponde a uma 

concepção inicialista e reducionista da fecundação (Teixeira, 2000) e a segunda 

pode considerar-se como correcta do ponto de vista científico. 

O local mais referido para a ocorrência da fecundação é o útero, no entanto, 

os ovários e as trompas também foram salientados. Possivelmente, o local da 

fecundação aparece associado ao útero, uma vez que é lá que se desenvolve o 

novo ser. 

No que se refere às células sexuais, o óvulo é maioritariamente considerado 

como tendo núcleo e o espermatozóide como sendo anucleado. 

Os gémeos resultam geralmente da fecundação entre um óvulo e dois ou 

mais espermatozóides, o que contrasta com o conceito de fecundação onde há a 

intervenção de um óvulo e um espermatozóide. 

Por outro lado, nem sempre está explícito que a fecundação pode envolver 

relação sexual. A erecção, por vezes, aparece associada à ejaculação e à relação 

sexual, e estas, por sua vez, à fecundação. Assim como, a ejaculação existe 

independentemente de haver relação sexual ou não. 

É notório o desconhecimento sobre o ciclo da mulher, em particular no que 

se refere à localização do período menstrual e do período fértil. O período 

menstrual pode situar-se no início do ciclo (o que está correcto), no meio ou no 

fim. O período fértil pode situar-se no final do ciclo ou próximo dele, entre o início 

e o meio do ciclo, no meio (o que é correcto) e entre o meio e o final do ciclo. A 
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menstruação, só às vezes aparece associada à ausência de fecundação e é 

caracterizada, maioritariamente, como uma hemorragia proveniente da eliminação 

dos óvulos não fecundados. 

 

Num estudo realizado por Teixeira (2000), com futuros professores, as 

conclusões referentes à fecundação são similares às nossas. A autora identificou 

duas ideias sobre fecundação, sendo que uma delas corresponde a uma ideia 

pré-inicialista e outra, a uma ideia inicialista (tal como no nosso estudo). Neste 

caso, os resultados do nosso estudo e os de Teixeira (2000) divergem 

ligeiramente, na medida em que, uma das concepções manifestadas pode ser 

considerada correcta, o que não acontece no estudo da autora, assim como, no 

nosso caso não estamos perante uma ideia pré-inicialista e no caso da autora 

estamos. 

Em relação ao local da fecundação; às células sexuais feminina e masculina; 

à formação de gémeos; ao facto da fecundação envolver relação sexual ou não; à 

relação entre erecção, ejaculação, relação sexual e fecundação; ao período 

menstrual, ao período fértil e ao significado da menstruação; apesar dos nossos 

resultados não serem exactamente iguais aos de Teixeira (2000) têm muitos 

pontos comuns e ambos evidenciam uma grande falta de conhecimentos 

científicos nesta temática. 

No estudo realizado por Almeida e outros (2004), os autores verificaram que, 

embora surjam algumas incorrecções, a explicação do modo como ocorre uma 

gravidez é sistematicamente feita de uma forma apropriada, científica e actual 

(2004: 265), pelas mulheres mais jovens e letradas60. Os conhecimentos sobre o 

ciclo menstrual da mulher são muito escassos e incompletos e algumas vezes 

afastam-se completamente do saber científico aceite. Os autores referem mesmo 

que, os níveis de iliteracia são máximos nas respostas às perguntas sobre quais 

são os dias férteis e o primeiro dia do ciclo (2004: 274). Apesar disso, as 

mulheres que menores conhecimentos têm acerca do período fértil, são 

precisamente aquelas que recorrem a métodos contraceptivos mais falíveis, como 

sendo o método do calendário, a abstinência ou o coito interrompido. Em relação 
                                                 
60 No entanto, pensamos que o rigor científico exigido neste estudo, não é comparável ao do 
nosso, pela diferença de cariz que ambos evidenciam. 
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ao período menstrual, também só uma minoria (as mulheres mais instruídas) 

conseguiu explicar correctamente ao que corresponde, ainda que, não tenham 

utilizado termos apropriados do ponto de vista científico. 

Em relação à gestação predominam três ideias. A gestação é considerada 

como o desenvolvimento do ovo, embrião, feto, bebé, como o desenvolvimento do 

feto, criança/bebé e como o desenvolvimento do novo ser, embrião, feto. 

No que se refere às fases de desenvolvimento do novo ser, embrionária e 

fetal, há uma grande dificuldade em as identificar, em se restringir a elas e em as 

situar correctamente. Os anexos embrionários foram identificados por uma 

minoria da população. Só a placenta e o cordão umbilical foram referidos, apesar 

de, não terem sido representados correctamente. A posição intra-uterina pode ser 

variável ou não ao longo da gestação, podendo ser invertida por volta do 7º/8º 

mês. O local da gestação é identificado por uma minoria como sendo o útero. 

Os resultados atrás descritos vêm, de algum modo, evidenciar a falta de 

conhecimentos científicos que os indivíduos da nossa população possuem, no 

âmbito da gestação. 

No que se refere à gestação, as conclusões de Teixeira (2000) evidenciam 

um nível superior de conhecimentos relativamente às do nosso estudo. Em 

relação às fases de desenvolvimento do novo ser, existe uma ideia que se 

aproxima da resposta adequada, o que no nosso caso não se verifica. No estudo 

da autora, apesar de não terem sido identificados e representados correctamente 

todos os anexos embrionários houve uma maior variedade de anexos 

identificados e representados, quando comparados com os do nosso estudo. 

Em relação à posição intra-uterina e ao local de gestação, as conclusões 

são idênticas às nossas. 

 

De um modo geral, podemos dizer que existe um défice de conhecimentos, 

por parte dos indivíduos por nós estudados, no que se refere à Reprodução 

Humana, no entanto, esse défice assume uma preocupação acrescida, no âmbito 

da gestação.  
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Impacto do Programa de Formação  

 

As conclusões do impacto do programa de formação nos alunos foram 

realizadas com base, nos resultados das suas produções, no seu desempenho na 

dinamização do Seminário, nos dados do questionário III61 e nas entrevistas a 

alguns alunos. 

 

No que se refere, ao impacto do programa de formação, em função dos 

resultados das produções dos alunos, do seu desempenho na dinamização do 

Seminário e nos dados do questionário III, pode dizer-se que este foi francamente 

positivo, na medida em que, as competências propostas no programa de 

formação foram amplamente alcançadas pelos indivíduos da nossa população. 

 

Na nossa opinião e segundo os resultados do questionário III, os temas 

abordados no Seminário foram pertinentes, a forma como foram abordados 

foram-no igualmente e a estrutura do Seminário estava correcta. 

 

Em relação aos temas abordados no Seminário, os alunos afirmaram que 

concordam com eles e justificam a sua opinião da seguinte forma: 

 

São de extrema importância para todos, principalmente para os futuros 

professores. 

 

Considero que o esclarecimento de alguns dos aspectos referidos é 

essencial para a prevenção e para o desenvolvimento de uma sociedade 

consciente e responsável. 

 

Penso que são temas bastantes actuais e muitas vezes tabu entre as 

pessoas. É importante minimizar esta distância, pois pode tornar-se curta sem 

estarmos preparados. 

 

                                                 
61 Preenchido pelos indivíduos que assistiram ao Seminário. 
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Porque são temas actuais e a comunidade em geral ainda não está 

suficientemente informada sobre eles. 

 

Porque são temas bastante importantes para a formação do indivíduo na 

sociedade de hoje. 

 

No que se refere à forma como os temas foram abordados, a justificação da 

sua pertinência é feita da seguinte maneira: 

 

Gostei, especialmente do filme que abordava o tema da SIDA, de qualquer 

forma foi muito boa a abordagem de todos os temas. 

 

(…) não foram demasiadamente expositivos e permitiu que a assistência 

participasse. 

 

Houve interacção. 

 

Esclareceram enormemente. 

 

Foram abordados de uma forma simples e clara. 

 

Gostei especialmente dos temas tratados através dos filmes e da 

possibilidade de esclarecer a assistência através do debate. 

 

As produções realizadas pelos alunos estavam adequadas do ponto de vista 

científico e pedagógico. 

Além de que, praticamente todos os indivíduos, participaram activamente na 

dinamização do Seminário, demonstraram segurança e à-vontade durante o 

mesmo e provaram possuir conhecimentos suficientes, no âmbito da Sexualidade, 

para a sua realização. 
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Em relação, ao impacto do programa de formação, com base nos resultados 

das entrevistas realizadas a alguns dos alunos que dinamizaram o Seminário, 

pode dizer-se que este foi globalmente positivo. 

Através da análise das entrevistadas das alunas pode dizer-se que estas 

não sentiram grandes dificuldades na dinamização do Seminário, como se vê 

pelos seus relatos: 

 

Eu não achei grande dificuldade! (A11F) 

 

Não, não. Não tive nada [dificuldade]. Na altura estava preparada [para 

dinamizar o Seminário]. E também tínhamos tido aquela aula já onde se tinha 

falado dessas coisas. (…) Penso que foi até mais do que uma aula. 

Naquele momento [no Seminário] tinha [conhecimentos]. Naquele momento 

tinha …estávamos documentados para. (A6F). 

 

Só tivemos que fazer pequenas pesquisas para ir buscar palavras mais 

específicas adequadas aos temas, mas de resto, normalmente foi feito sem 

dificuldade nenhuma. (A13F) 

 

De qualquer modo, algumas delas, salientam que sentiram dificuldade 

durante a preparação do mesmo, uma vez que foi difícil decidir quem fazia o quê 

e também, porque sentiram necessidade de pesquisar determinados temas, já 

que não estavam completamente esclarecidas, como se vê nos seus relatos: 

 

Não, dificuldade não. Se calhar a dificuldade que eu tive foi … em… ficar 

mais esclarecida. Porque muitas coisas sabia assim só… por alto. (…) Os 

conhecimentos eram suficientes. (…) Depois fui perguntando, fui vendo a livros e 

informei-me também com a professora, para tentar ver se o que eu tinha lido … 

estava bem ou não estava62. Fui falando com colegas…(A14F). 

 

                                                 
62 Faz referência a sessões de formação. 
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Foi mais o da homossexualidade, da minha parte, do grupo não sei. (…) 

porque dentro do grupo havia aquele complexo, quem é que faz de quem? Eee… 

Vamos ter de dar um beijo! Eee toda a gente vai ver! E o que é que vão falar? E 

depois ainda ficamos com fama na escola. (A11F) 

 

Teve de ser feita uma pesquisa ao longo das aulas e mesmo fora delas para 

conseguir atingir os objectivos. (A13F) 

 

De um modo geral, todas se sentem à-vontade para realizar outro Seminário 

no âmbito da Sexualidade, algumas salientam, no entanto, que teriam de se 

preparar para tal. 

 

Eu estou absolutamente à-vontade. (…) tinha é que me preparar. Estou 

habituada a enfrentar plateias, estou habituada a enfrentar o público e desde 

sempre para enfrentar o público tive de me preparar fosse em que área fosse. 

(A6F) 

 

Agora talvez! Mas a todos os níveis acho eu. Acho que aprendemos 

bastante. Fizemos, mas aprendemos. (A11F) 

 

Depende do tema. É sempre muita responsabilidade, muita tarefa, … há 

muita coisa para fazer. Mas acho que ia estar muito mais à-vontade do que neste, 

foi sempre um primeiro Seminário, nenhum de nós tinha feito isso antes. (A13F) 

 

Em relação aos temas que lhes poderiam causar maior embaraço, na 

dinamização de um outro Seminário, há quem sinta maior relutância em relação 

às DST´s de mãe para filho e quem o sinta em relação ao sistema reprodutor. No 

entanto, também há quem não tenha problema em trabalhar qualquer tema. Os 

seus relatos evidenciam isso mesmo: 

 

Todos têm as suas dificuldades. …talvez o que eu para mim achei que era 

mais difícil ou que estava menos à-vontade era mesmo o das doenças que podem 
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ser transmissíveis para os bebés quando se está grávida (…) será seropositivo, 

não será, o que é ser seropositivo, que tipo de doenças é que a mãe pode passar 

para a criança, (…). (A13F) 

 

Talvez o sistema reprodutor masculino e feminino. Por acaso tinha um 

bocadinho de medo que nos calhasse esse, porque acho que é um tema um 

bocado complexo. (A11F) 

 

Tudo o que tenha a ver com a Sexualidade estou aberta a trabalhar tudo. 

(A14F) 

 

De um modo geral, pode dizer-se que o impacto do programa de formação 

foi amplamente positivo, como se comprova pelos resultados obtidos. 

 

 

5.3. Reflexões finais 
 

Como vimos nas conclusões acima referidas, a população do nosso estudo 

assume alguns comportamentos de risco, em relação à vulnerabilidade de contrair 

uma IST´s ou DST´s e à ocorrência de uma possível gravidez. De qualquer modo, 

as formas de contracepção mais utilizadas por estes indivíduos são o 

preservativo, a pílula e o coito interrompido. Sendo as duas primeiras, duas das 

mais modernas formas de contracepção, tudo fazia supor a existência de 

conhecimentos no âmbito da Reprodução Humana. No entanto, pudemos 

constatar que esses conhecimentos se encontram muito abaixo do esperado, 

tanto no âmbito da fecundação, como da gestação. 

 

Pensamos que, as incorrecções detectadas a nível dos conhecimentos 

científicos e os comportamentos de risco que supomos, através dos resultados, 

em parte, estão relacionados com o facto destes indivíduos não terem beneficiado 

de uma Educação Sexual formal, ao longo da escolaridade63. Portanto, e apesar 

                                                 
63 Como os próprios referiram no questionário I 
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de não podermos generalizar os nossos resultados, pensamos que urge uma 

Educação Sexual formal, desde a mais tenra idade, de forma a desconstruir 

algumas ideias falsas, mitos e crenças, e a colmatar as faltas de conhecimentos, 

no que se refere à Sexualidade, para que os comportamentos dos indivíduos da 

nossa sociedade passem a não ser de risco. 

No entanto, estamos conscientes, de que tal, só será possível, se os 

professores possuírem formação apropriada para o fazer. Pois, sabemos que a 

falta de formação leva muitas vezes a que determinado assunto não seja 

abordado, ou que o seja, de forma deficitária, pois tal como salienta Zapian 

(2002), a educação sexual que se implementa está intimamente relacionada com 

o conceito de Sexualidade que se preconiza. 

 

Mais uma vez, embora os nossos resultados não possam ser generalizados, 

achamos que se todos os futuros professores possuírem conhecimentos similares 

aos que os indivíduos da nossa população possuíam, antes da formação, então, 

certamente que, as lacunas no âmbito da Educação em Sexualidade em meio 

escolar continuaram a existir. 

 

 
5.4. Recomendações 
 

Primeiramente gostaríamos de deixar aqui o nosso apelo às Instituições de 

Formação de Professores, para que contemplem nos seus currículos, um espaço 

para a abordagem da Sexualidade, não só numa perspectiva de formação 

pessoal dos indivíduos, mas também, na óptica da formação profissional, para 

que estes consigam abordar a Educação em Sexualidade em meio escolar, 

enquanto professores. 

Numa altura, em que se avizinha a implementação do Processo de Bolonha, 

pensamos que é absolutamente indispensável introduzir nos currículos da 

formação inicial de professores, a Sexualidade, uma vez que já existe 

enquadramento legal nesta matéria, aliada ao facto das Instituições de Formação 

de Professores possuírem alguma liberdade nesse âmbito. 



Educação em Sexualidade: um contributo para a Formação Inicial de Professores 
 

______________________________________________________________132 

Pensamos também que urge intervir na formação contínua de professores, o 

que passará pela participação destes em acções de formação e ou em pós-

graduações. Como tal, sugerimos às Instituições de Formação de Professores e 

aos Centros de Formação, onde esta formação costuma decorrer, que 

disponibilizem acções no âmbito da Sexualidade. 

Aos professores e futuros professores deixamos também o apelo para que 

não só investiguem e façam formação no âmbito da Sexualidade, mas que 

também a implementem enquanto professores, independentemente do nível de 

ensino a que pertençam e do facto de o fazer sozinhos na sua escola, ou com 

outros colegas, através da execução de projectos. 

Aos autores de manuais escolares gostaríamos de solicitar uma maior 

preocupação com os conteúdos dos mesmos, uma vez que, na maior parte deles, 

tais conteúdos se encontram incorrectos e/ou incompletos do ponto de vista 

científico. 

Em relação aos autores de outro material didáctico, pensamos ser desejável 

que estes apresentem e construam materiais mais inovadores e apelativos, sem 

descorar que devem estar correctos do ponto de vista científico. 

 

Por último e não menos importante, gostaríamos de deixar aqui algumas 

recomendações para possíveis estudos, que em parte estão associadas às 

sugestões que foram feitas anteriormente. 

Primeiramente, parece-nos que seria pertinente continuar a acompanhar e a 

investigar os futuros professores do nosso estudo, não só enquanto alunos de 

prática de pedagógica, mas também a longo prazo, enquanto profissionais da 

educação, para desta forma conseguirmos avaliar até que ponto, a formação por 

nós implementada, lhes foi útil para o desenvolvimento da Educação Sexual em 

meio escolar. 

 

Seria também importante continuar a investigar: 

 

• o nível de literacia, no âmbito da Sexualidade, dos professores que 

se encontram no activo e dos futuros professores; 
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• as práticas dos professores, de todos os níveis de ensino, do Pré-

escolar ao Ensino Superior, em relação à implementação da 

Educação em Sexualidade em meio escolar; 

• os resultados da implementação de programas de formação ou da 

implementação de projectos, no âmbito da Sexualidade, nos vários 

níveis de ensino; 

• a qualidade do conteúdo dos vários materiais didácticos disponíveis 

para a abordagem da Sexualidade; 

• as possibilidades de formação oferecidas pelas Instituições de Ensino 

Superior e pelos Centros de Formação, no âmbito da formação 

contínua, no que se refere à Sexualidade. 
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Análise de programas de unidades curriculares dos Cursos de 

Professores do Ensino Básico variante Educação Musical e 

Português/Inglês 
 

De forma a facilitar a análise de programas de unidades curriculares, dos Cursos 

de Professores do Ensino Básico variante Educação Musical e Português/Inglês, esta 

será realizada por curso. Recorrer-se-á a tabelas, que serão construídas com base na 

análise das unidades curriculares dos respectivos cursos e que nos mostram o nome da 

disciplina com a respectiva informação sobre a duração (anual ou semestral) e se os 

seus conteúdos contemplam ou não a Sexualidade. 

 

a) Análise de programas de unidades curriculares dos Curso de Professores do 

Ensino Básico variante Educação Musical 

 

 
Nome da disciplina 

 
A/S1

Contempla nos 
seus conteúdos a 

Sexualidade 
Língua Portuguesa A Não 

Matemática I A Não 

Educação e Expressão Musical A Não 

Ciências do Meio Físico e Social I S1 Não 

Formação Motora de Base I S1 Não 

Teorias da Educação e Correntes Pedagógicas S1 Não 

Prática Instrumental e Coral I S1 Não 

Opção I S1 Não 

Ciências do Meio Físico e Social II S2 Não 

Psicologia Educacional e do Desenvolvimento I S2 Não 

Prática Instrumental e Coral II S2 Não 

Opção II S2 Não 

Prática Pedagógica I S2 Não 

Tabela nº 1 – Unidades Curriculares do 1º ano do Curso de Professores do Ensino 
Básico variante Educação Musical 

Pela observação da tabela nº 1 verificamos que nenhuma das 13 unidades 

curriculares do 1º ano contempla nos seus conteúdos a Sexualidade. 

                                                 
1 A – disciplina anual, S1 – disciplina do 1º semestre, S2 – disciplina do 2º semestre. 
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Nome da disciplina 

 
A/S2

Contempla nos 
seus conteúdos 
a sexualidade 

Educação e Expressão Plástica A Não 

Meios e Técnicas para a Acção Educativa A Não 

Prática Pedagógica II A Não 

Ciências do Meio Físico e Social III S1 Não 

Psicologia Educacional e do Desenvolvimento II S1 Não 

Sociologia da Educação S1 Não 

Prática Instrumental e Coral III S1 Não 

Opção III S1 Não 

Ciências do Meio Físico e Social IV S2 Sim 

Matemática II S2 Não 

Formação Motora de Base II S2 Não 

Literatura para a Infância S2 Não 

Prática Instrumental e Coral IV S2 Não 

Música I S2 Não 

Tabela nº 2 – Unidades Curriculares do 2º ano do Curso de Professores do Ensino 
Básico variante Educação Musical 

 

Pela observação da tabela nº 2 verifica-se que das 14 unidades curriculares que 

constituem o 2º ano, apenas uma contempla a Sexualidade. Ou seja, só a disciplina de Ciências 

do Meio Físico e Social IV é que aborda a Sexualidade, e restringe-se à abordagem do Sistema 

Reprodutor Feminino e Masculino (incluindo as hormonas com eles relacionadas). 

 

 

 
Nome da disciplina 

 
A/S3

Contempla nos 
seus conteúdos a 

Sexualidade 
Prática pedagógica III A Não 

Ciências do Meio Físico e Social V S1 Não 

Ensino /Aprendizagem da Língua Materna S1 Não 

Matemática III S1 Não 

Movimento e Drama S1 Não 

                                                 
2 A – disciplina anual, S1 – disciplina do 1º semestre, S2 – disciplina do 2º semestre. 
3 A – disciplina anual, S1 – disciplina do 1º semestre, S2 – disciplina do 2º semestre. 



Educação em Sexualidade: um contributo para a formação inicial de professores                     Anexo I 

 

 
_____________________________________________________________________3 
 

Novas Tecnologias em Educação S1 Não 

Metodologia da Investigação em Educação S1 Não 

Prática Instrumental e Coral V S1 Não 

Música II S1 Não 

Prática Pedagógica da Especialidade S2 Não 

Organização Pedagógica e Técnicas de 
Animação e Intervenção Educativa 

S2 Sim 

Tabela nº 3 – Unidades Curriculares do 3º ano do Curso de Professores do Ensino 
Básico variante Educação Musical 

 

Pela observação da tabela nº 3 verifica-se que das 11 unidades curriculares que 

constituem o 3º ano, apenas uma contempla a Sexualidade. Ou seja, só a disciplina de 

Organização Pedagógica e Técnicas de Animação e Intervenção Educativa é que aborda a 

Sexualidade, e restringe-se à abordagem da Educação Sexual em Meio Escolar no âmbito da 

Educação para a Cidadania (valores). 

 

 

 
Nome da disciplina 

 
A/S4

Contempla nos 
seus conteúdos a 

Sexualidade 
Prática Instrumental A Não 

História da Música A Não 

Forma e Análise A Não 

Metodologia do Ensino da Música A Não 

Prática Pedagógica da Educação Musical A Não 

Harmonia S1 Não 

Introdução às Necessidades Educativas 
Especiais 

S1 Não 

Regência Coral S2 Não 

Regência Instrumental S2 Não 

Organização e Administração Escolar S2 Não 

Tabela nº 4 – Unidades Curriculares do 4º ano do Curso de Professores do Ensino 
Básico variante Educação Musical 

 

 

Pela observação da tabela nº 4 verificamos que nenhuma das 10 unidades 

curriculares do 4º ano contempla nos seus conteúdos a Sexualidade. 

                                                 
4 A – disciplina anual, S1 – disciplina do 1º semestre, S2 – disciplina do 2º semestre 
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b) Análise de programas de unidades curriculares dos Curso de Professores do 

Ensino Básico variante Português/Inglês 

 

 
Nome da disciplina 

 
A/S5

Contempla nos 
seus conteúdos a 

sexualidade 
Língua Portuguesa A Não 

Matemática I A Não 

Educação e Expressão Musical A Não 

Ciências do Meio Físico e Social I S1 Não 

Formação Motora de Base I S1 Não 

Teorias da Educação e Correntes Pedagógicas S1 Não 

Língua Inglesa I S1 Não 

Opção I S1 Não 

Ciências do Meio Físico e Social II S2 Não 

Psicologia Educacional e do Desenvolvimento I S2 Não 

Língua Inglesa II S2 Não 

Opção II S2 Não 

Prática Pedagógica I S2 Não 

Tabela nº 5 – Unidades Curriculares do 1º ano do Curso de Professores do Ensino 
Básico variante Português/Inglês 

 

Pela observação da tabela nº 5 verificamos que nenhuma das 13 unidades 

curriculares do 1º ano contempla nos seus conteúdos a Sexualidade 

 

 

 
Nome da disciplina 

 
A/S6

Contempla nos 
seus conteúdos 
a sexualidade 

Educação e Expressão Plástica A Não 

Meios e Técnicas para a Acção Educativa A Não 

Prática Pedagógica II A Não 

Ciências do Meio Físico e Social III S1 Não 

Psicologia Educacional e do Desenvolvimento II S1 Não 

Sociologia da Educação S1 Não 

                                                 
5 A – disciplina anual, S1 – disciplina do 1º semestre, S2 – disciplina do 2º semestre. 
6 A – disciplina anual, S1 – disciplina do 1º semestre, S2 – disciplina do 2º semestre. 
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Língua Inglesa III S1 Não 

Opção III S1 Não 

Ciências do Meio Físico e Social IV S2 Sim 

Matemática II S2 Não 

Formação Motora de Base II S2 Não 

Literatura para a Infância S2 Não 

Língua Inglesa IV S2 Não 

História da Língua Portuguesa S2 Não 

Tabela nº 6 – Unidades Curriculares do 2º ano do Curso de Professores do Ensino 
Básico variante Português/Inglês 

 

Pela observação da tabela nº 6 verifica-se que das 14 unidades curriculares que 

constituem o 2º ano, apenas uma contempla a Sexualidade. Ou seja, só a disciplina de Ciências 

do Meio Físico e Social IV é que aborda a Sexualidade, e restringe-se à abordagem do Sistema 

Reprodutor Feminino e Masculino (incluindo as hormonas com eles relacionadas). 

 

 
Nome da disciplina 

 
A/S7

Contempla nos 
seus conteúdos a 

sexualidade 
Prática pedagógica III A Não 

Ciências do Meio Físico e Social V A Não 

Ensino /Aprendizagem da Língua Materna A Não 

Matemática III S1 Não 

Movimento e Drama S1 Não 

Novas Tecnologias em Educação S1 Não 

Metodologia da Investigação em Educação S1 Não 

Língua Inglesa V S1 Não 

Semântica e Sintaxe da Língua Portuguesa S1 Não 

Prática Pedagógica da Especialidade S2 Não 

Organização Pedagógica e Técnicas de 
Animação e Intervenção Educativa 

S2 Sim 

Tabela nº 7 – Unidades Curriculares do 3º ano do Curso de Professores do Ensino 
Básico variante Português/Inglês 

 

Pela observação da tabela nº 7 verifica-se que das 11 unidades curriculares que 

constituem o 3º ano, apenas uma contempla a Sexualidade. Ou seja, só a disciplina de 

Organização Pedagógica e Técnicas de Animação e Intervenção Educativa é que aborda a 

                                                 
7 A – disciplina anual, S1 – disciplina do 1º semestre, S2 – disciplina do 2º semestre. 



Educação em Sexualidade: um contributo para a formação inicial de professores                     Anexo I 

 

 
_____________________________________________________________________6 
 

Sexualidade, e restringe-se à abordagem da Educação Sexual em Meio Escolar no âmbito da 

Educação para a Cidadania (valores). 

 

 
Nome da disciplina 

 
A/S8

Contempla nos 
seus conteúdos a 

sexualidade 
Linguística e Ensino do Inglês A Não 

Prática pedagógica do Inglês A Não 

Prática Pedagógica do Português A Não 

Metodologia do Ensino do Inglês S1 Não 

Ensino Aprendizagem do Português S1 Não 

Teoria da Literatura S1 Não 

Introdução às Necessidades Educativas 
Especiais 

S1 Não 

Literatura Portuguesa S2 Não 

Linguística Portuguesa S2 Não 

Metodologia do Ensino do Inglês II S2 Não 

Organização e Administração Escolar S2 Não 

Tabela nº 8 – Unidades Curriculares do 4º ano do Curso de Professores do Ensino 
Básico variante Português/Inglês. 

 

Pela observação da tabela nº 8 verificamos que nenhuma das 11 unidades 

curriculares do 4º ano contempla nos seus conteúdos a Sexualidade. 

 

 
Em síntese pode afirmar-se que do total de 48 e 49 unidades curriculares que 

constituem os Cursos de Professores do Ensino Básico variante Educação Musical e 

variante Português/Inglês, respectivamente, apenas duas contemplam a Sexualidade. 

Uma delas restringe-se ao Sistema Reprodutor e a outra à abordagem da Educação 

Sexual no âmbito da Educação para a Cidadania (valores essenciais), sendo que pela 

análise dos programas não se deslumbra qualquer ligação entre valores e 

conhecimentos. 

                                                 
8 A – disciplina anual, S1 – disciplina do 1º semestre, S2 – disciplina do 2º semestre. 
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Guião da entrevista ao professor da disciplina de Ciências do Meio 

Físico e Social IV 
 

A entrevista será feita individualmente ao professor da disciplina de Ciências do 

Meio Físico e Social IV. 

 

Finalidade da entrevista:  

• Conhecer os conteúdos abordados no âmbito da Sexualidade durante as aulas 

de Ciências do Meio Físico e Social IV; 

• saber se existe ligação entre os conteúdos abordados no domínio da 

sexualidade leccionados no departamento de Matemática e Ciências. 

 

 

Possíveis perguntas a fazer ao entrevistado: 

 

• Qual a sua formação académica? 

• Teve formação no domínio da Sexualidade? Que formação? 

• Nas disciplinas que lecciona, aos cursos das variantes, aborda a temática da 

Sexualidade? Em quais? 

• Que conteúdos privilegia? Qual a metodologia que utiliza? Porquê? 

• Como reagem os alunos a essas aulas? 

• Considera importante a abordagem da sexualidade nos cursos de formação de 

professores? Porquê? 

• Qual a importância que dá à abordagem da Sexualidade nos cursos de formação 

de professores? 

• Costuma debater o tema da Sexualidade com outros colegas do departamento a 

que pertence de forma a fazerem a ligação entre os conteúdos das várias 

disciplinas? 

………………………………………………………………….. 
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Questionário aos futuros Professores do 1º CEB 
 

 
 

Instruções de preenchimento 
 

 

 

O questionário é constituído por duas partes, Parte I – Dados Pessoais e 

formação em sexualidade e Parte II – Ideias, opiniões e atitudes face à Sexualidade, 

num total de 10 páginas. 

Na Parte I são feitas algumas questões pessoais e na Parte II é-lhe pedido que se 

posicione face a determinadas afirmações que são colocadas. 

Durante o questionário são dadas instruções sobre o seu preenchimento, solicita-

se que as siga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com este questionário pretendem-se conhecer as suas ideias, opiniões e 

atitudes face a questões relacionadas com a sexualidade. 

As suas respostas às questões colocadas servirão para implementar uma 

estratégia de formação nas aulas de Meios e Técnicas para a Acção Educativa. 

O questionário é anónimo e as respostas são confidenciais, pelo que se apela à 

sua sinceridade no seu preenchimento. 
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Parte I  
 
Dados Pessoais 
 

1. Sexo (assinale com um X) 

Masculino  

Feminino    

 

2. Idade (assinale com um X) 

≤20             21 a 24             25 a 28             ≥ 29  
 

3. Estado civil. (assinale com um X) 

 

Solteiro(a)         

Casado(a)          

União de facto   

Divorciado(a)   

Separado(a)      

 

4. Já teve relações sexuais?1 (assinale com um X) 

Sim          

Não         

 

5. Que idade tinha quando teve relações sexuais pela primeira vez? (assinale 

com um X) 

 ≤ 14 anos            15 – 17 anos              18 – 20 anos           ≥ 21 anos 

 

6. Tem um(a) parceiro(a) sexual fixo?2 (assinale com um X) 

Sim               

Não   
 

6.1. Se respondeu SIM, diga há quanto tempo3. _______________________ 

                                                 
1 Adaptado de um questionário elaborado por Nodim (2001: 233). 
2 Extraído de um questionário elaborado por Nodim (2001: 233). 
3 Adaptado de um questionário elaborado por Nodim (2001: 233). 
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7. Costuma ter parceiros(as) ocasionais?4 (assinale com um X) 

 

Sim             

Não           

 

7.1. Se respondeu Sim, diga quantos parceiros ocasionais teve no último 

ano.5 

______________________ 

 

8. Habitualmente as suas práticas sexuais são6: (assinale com um X) 

 

Exclusivamente com pessoas do sexo oposto    

Com pessoas de ambos os sexos                        

Exclusivamente com pessoas do mesmo sexo   

 

9. Nas suas actividades sexuais no último ano você ou o/a seu/sua 

parceiro(a)7: (assinale com um X) 

 

Utilizaram sempre um método contraceptivo                           

Nunca utilizaram métodos contraceptivos                                

Raramente utilizaram um método contraceptivo                      

A maioria das vezes utilizaram um método contraceptivo       

 

9.1. Porquê? ____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                        
 
4 Extraído de um questionário elaborado por Nodim (2001: 233). 
5 Adaptado de um questionário elaborado por Nodim (2001: 233). 
6 Adaptado de um questionário elaborado por Nodim (2001: 233). 
7 Adaptado de um questionário elaborado por Nodim (2001: 234). 
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10. Dos métodos contraceptivos que se seguem, assinale com um X, os que 

utiliza ou já utilizou. 

 

   preservativo 

   pílula 

   dispositivo intra-uterino 

   coito interrompido 

   diafragma 

   espermicidas 

   método do calendário 

   método da temperatura 

    injecção contraceptiva 

    outro(s) _________________ 

 

 

Formação em Sexualidade 
 

11. No seu percurso escolar teve formação no âmbito da Educação para a  

Sexualidade? (assinale com um X) 

Sim            

Não            
 

11.1. Se SIM indique: (assinale com um X) 

 

1º CEB    

2º CEB    

3º CEB    

Secundário    

Superior        

 

11.1.1. Se teve essa formação no ensino Superior indique: 

 

a) Em que disciplina(s)? _______________________________________________ 

b) Que conteúdos foram abordados? ______________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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12. Alguma vez frequentou acções de formação no campo da Educação para a  

Sexualidade? (assinale com um X) 

Sim            

Não             
 

12.1. Se respondeu SIM diga que temas foram abordados. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Parte II 

Ideias, opiniões e atitudes face à sexualidade 
 

1. Assinale com um X os tipos de doenças sexualmente transmissíveis de que já 

ouviu falar. 

   Sífilis 

   Tricomoníase 

   Condilomas 

   Herpes genital 

   Gonorreia/Betenorragia 

   SIDA 

   Pediculose púbica 

   Uretrite 

   Hepatite B 

   outra(s) ______________ 

______________________

 
 

2. Ser seropositivo é: (assinale com um X) 

   ter SIDA 

   ser portador do vírus da SIDA, mas não manifestar a doença 

   sinal que no futuro vai acabar por ter SIDA, de certeza 
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3. O vírus da SIDA transmite-se através de: (assinale com um X a(s) opção(ões) 

correctas) 

   relações sexuais 

   sexo anal 

   partilha de talheres 

   sexo oral 

   beijos 

   gravidez (placenta) 

 pai para filho 

   partilha de seringas 

   parto 

   aleitação 

   carícias 

   picadas de mosquitos 

secar-se com a mesma toalha  

   na piscina 

 outro _______________ 

_______________________ 

 

4. As relações sexuais antes do casamento são: (assinale com um X a (s) opção(ôes) ) 

   aceitáveis quando o namoro já dura há vários anos 

   aceitáveis quando os parceiros já têm mais de 17 anos 

   aceitáveis quando os parceiros já se encontram preparados para tal 

   um disparate 

   aceitáveis em qualquer situação independentemente da idade 

   Outro _______________________________________________________ 

 

5. O sexo é: (assinale com um X a(s) opção(ôes) ) 

   agradável mesmo sem amor 

 inaceitável sem amor 

 unicamente para fins reprodutivos 

   interessante com um(a) desconhecido(a) 

 mais estimulante com vários parceiros em simultâneo 

 apenas para adultos 

   uma parte importante da vida 

 outro ______________________________________________________ 
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6. A prostituição é: (assinale com um X a(s) opção(ôes) ) 

 

   aceitável quando a pessoa não tem parceiro ou quando a relação com o(a) 

 seu/sua  parceiro(a) não o(a) satisfaz 

 aceitável em qualquer situação 

 indispensável como meio de iniciação sexual dos rapazes 

   inaceitável 

 outro ______________________________________________________ 

 

7. O aborto é: (assinale com um X a(s) opção(ôes) ) 

 

   aceitável quando os dois progenitores concordam 

 aceitável quando os progenitores não têm condições económicas e 

familiares que lhes permitam educar o futuro bebé 

   admissível se a gravidez adveio de uma violação 

   aceitável quando os progenitores são menores 

   Só concordo com o aborto através da pílula abortiva 

   inaceitável, mas concordo com a pílula do dia seguinte 

   inaceitável em qualquer situação 

   outro _______________________________________________________ 

 

8. A homossexualidade é: (assinale com um X a(s) opção(ôes) ) 

 

   uma doença do foro psíquico 

   uma doença genética 

   uma expressão da sexualidade que deve ser respeitada 

   inaceitável 

   outro _______________________________________________________ 
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9. A pedofilia é: (assinale com um X a(s) opção(ôes) ) 

 

   aceitável se o adulto recompensar a criança 

   aceitável quando o adulto e a criança pertencem à mesma família 

   aceitável em qualquer situação 

   inaceitável 

   uma doença do foro psíquico 

   outro    

 

10. Dos métodos contraceptivos abaixo referidos quais são os três que na sua 

opinião são mais eficazes para evitar uma gravidez indesejada. (assinale com 

um X) 

 

   preservativo 

   pílula 

   dispositivo intra-uterino 

   coito interrompido 

   diafragma 

   espermicidas 

 método da temperatura 

 método do calendário 

 injecção contraceptiva 

 

 

11. Das técnicas de Reprodução Medicamente Assistida abaixo referidas, assinale 

com um X as que já ouviu falar. 

 

   Fecundação in vitro (FIV) 

   Inseminação intra-uterina 

   Microinjecção (ICSI) 

   Inseminação artificial com 

esperma do dador (IAD) 

…Fecundação intratubaria de 

gâmetas (GIFT) 

    outra _____________________ 
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12. Para cada uma das frases assinale com um X a expressão que corresponde à 

maneira como se posiciona em relação ao que é afirmado8. 

 

 Concordo Discordo 

Se tiver um único parceiro sexual não preciso de me proteger em relação à 

SIDA 
  

Se não tiver relações sexuais com toxicodependentes ou prostitutas/os não 

preciso de me proteger em relação à SIDA 
  

Se souber que contraí a SIDA já não preciso de me proteger    

Se não utilizar o preservativo poderei contrair o vírus da SIDA   

Se tomar a pílula evito contrair a SIDA   

Se o meu/minha parceiro/a tiver bom aspecto não preciso de me proteger 

em relação à SIDA. 
  

Se conhecer bem o meu/minha parceiro/a não preciso utilizar o preservativo 

para evitar contrair SIDA. 
  

 

 
  

Com o coito interrompido evito de certeza a gravidez   

Se tiver relações sexuais poucas vezes evito o risco de engravidar.   

Se tiver relações sexuais pela primeira vez evito o risco de engravidar.   

Se tiver relações sexuais desprotegidas poderá ocorrer uma gravidez.   

Se utilizar um contraceptivo adequado poderei evitar uma gravidez .   

Conversar com o meu/minha parceiro/a sobre a utilização da contracepção é 

importante 

  

Só vou recorrer à contracepção, na próxima relação sexual, se o meu/minha 

parceiro/a concordar. 

  

Se tiver relações sexuais de pé evito engravidar.   

 

 

 

 

 

                                                 
8 Adaptado de um questionário elaborado por Nodim (2001: 239-251). 
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13. Diga se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações assinalando com um X. 

 

 Verdadeiro Falso 

Se os progenitores tiverem SIDA o bebé também terá, de certeza   

Se os progenitores tiverem SIDA já é possível saber com certeza quase 

total se o bebé que vai nascer é ou não portador do vírus 

  

Normalmente os filhos de mulheres com SIDA nascem seropositivos, no 

entanto passados alguns meses podem ainda sê-lo ou não 

  

Há técnicas que podem permitir que mesmo que os progenitores tenham 

SIDA, o bebé não venha a ter 
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Questionário1 aos futuros Professores do 1ºCEB 

 

 
 

 

Instruções de preenchimento 
 

Antes de iniciar o preenchimento do questionário, solicita-se o registo de alguns 

dados pessoais relativos ao seu percurso escolar. 

O questionário é constituído por sete itens, num total de onze questões, 

distribuídos por três folhas. No topo de cada uma delas indique sempre o seu nome e 

idade. 

Importa que as suas respostas sejam tão completas quanto possível, pelo que 

poderá dispor do tempo que quiser para responder às questões. Se o espaço reservado às 

respostas for insuficiente, poderá utilizar o verso das folhas. 

Os desenhos/esquemas solicitados não pretendem ser “obras de arte”, mas sim 

esboços explicativos, pelo que poderá realizar tantos quantos os que considerar 

necessários para exprimir as suas ideias. 

Faça acompanhar todos os seus esquemas/desenhos de uma legenda detalhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Extraído e adaptado de um questionário elaborado por Teixeira (2000:311-315). 

Com este questionário pretende-se conhecer a sua formação pessoal e escolar 

em sexualidade. 

As suas respostas às questões colocadas servirão para implementar uma 

estratégia de formação nas aulas de Meios e Técnicas para a Acção Educativa. 
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Dados pessoais 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Idade: _______ 

Curso: ____________________________________ Variante: ___________________ 

 

 

Curso que frequentou no Ensino Secundário (assinale com X) 

 

Curso Geral  
Curso Tecnológico    Qual? ______________________________________________ 
Curso Profissional    Qual? _______________________________________________ 
Curso Secundário do Ensino Artístico Especializado    Qual? ____________________ 
 ______________________________________________________________________ 

Outro    Qual? _________________________________________________________ 
 

 

Se frequentou um Curso Geral indique: 

 

a) O agrupamento que frequentou no Ensino Secundário (assinale com um X) 

 

1 –Científico-natural  ; 2 –Artes  ; 3 –Económico-social  ; 4 –Humanidades  
 

b) As disciplinas da componente de Formação Específica que frequentou (assinale 

com um X) 
 

Ciências da Terra e da Vida        ; Biologia        ; Outras   
 

 

Se possui formação académica, indique qual: ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Nome: _______________________________________________________ 

Idade: _____________ 

 

1. Considere o ciclo da mulher.  

1.1.  Represente-o através de um esquema e indique nele: 

• a sua duração; 

• o período menstrual; 

• o período de fecundidade.  

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Explique o que é e por que acontece a menstruação. 

 

 

 

 

 

 

2. Considere o processo de erecção e ejaculação do homem. 

2.1. Explique o que é e por que acontece a erecção. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Explique o que entende por ejaculação. 
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Nome: _______________________________________________________ 

Idade: _____________ 

 

3. Desenhe o aparelho genital da mulher e o aparelho genital do homem. 

 Apresente as legendas respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Desenhe uma célula sexual da mulher e uma célula sexual do homem. 

Apresente as legendas respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Considere o período de um mês, indique a ordem de grandeza: 

• da produção de células sexuais no homem. 

• da libertação de células sexuais na mulher. 
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Nome: _______________________________________________________ 

Idade: _____________ 

 

6. Em relação à formação de um novo ser: 

6.1. Explicite o que é a fecundação. 

 

 

 

 

 

6.2. Explique como e onde ocorre a fecundação. 

 

 

 

 

 

6.3. Explique como se formam os gémeos. 

 

 

 

 

 

7. Represente esquematicamente o desenvolvimento do novo ser no ventre materno, 

indicando: 

• pelo menos três fases desse desenvolvimento. 

• a localização de cada uma dessas fases no período de gestação. 

• as legendas dos esquemas elaborados. 
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Introdução 
 

Este programa de formação emergiu da necessidade efectiva da abordagem da 

Educação Sexual em meio escolar, uma vez que é notório que esta não constitui uma 

prática generalizada. Muitos dos professores consideram-na de extrema importância, no 

entanto, encaram-na como uma temática delicada de trabalhar, por não possuírem 

formação científica, nem recursos apropriados à sua abordagem. 

Tendo presente esta situação e por forma a tentar colmatar os problemas que a 

mesma trás consigo, é proposto um programa de formação, que utiliza metodologias 

activas e participativas1, que se pensa poder ser útil na formação de professores, para 

que estes desenvolvam competências no âmbito da Sexualidade. 

O programa de formação aqui proposto foi baseado num outro elaborado por Sá2 

(2001). A organização das sessões é similar às desse programa, alguns temas são iguais 

e há procedimentos que são semelhantes. 

 

A proposta apresentada é constituída por XIII sessões, num total de 30 horas. Todas 

estão organizadas da mesma maneira, sendo constituídas por: 

 

♥ tema: que define o assunto que irá ser abordado ao longo da sessão; 

♥ objectivos: apresentados em termos de capacidades e que mostram o que se 

pretende alcançar com o desenvolvimento daquela sessão; 

♥ recursos materiais: constituídos pelos meios que vão facilitar o 

desenvolvimento da sessão. Nos casos em que seja necessário utilizar 

material específico referido no decorrer da sessão, este será fornecido em 

anexo; 

♥ duração: é o tempo aproximado que a sessão pode demorar a desenvolver; 

♥ procedimento: é onde se explica a forma como cada sessão deverá ser 

dinamizada, podendo ser constituído por várias actividades; 

                                                 
1 sugeridas por Vaz (1996) e Lopez (1990). 
2 Sá, Patrícia (2001) Sexualidades – Fascículo VIII: Propostas de Formação. Dissertação de licenciatura, 
não publicada. Coimbra: FPCEUC 
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♥ bibliografia: é apresentada a bibliografia que pode auxiliar na pesquisa 

sobre o tema a trabalhar na sessão. 

 

Este Programa de Formação não tem a pretensão de ser uma solução para a 

problemática da Sexualidade, mas sim, uma mais valia para todos aqueles que se 

interessam por esta temática e que de alguma forma tencionam reflectir sobre ela e 

aperfeiçoar as suas práticas no âmbito da Educação em Sexualidade em meio escolar. 

Salienta-se, no entanto, que este constitui uma proposta inacabada, sendo que muitas 

sessões lhe podem ser acrescentadas, de forma a tornar o programa mais completo. Por 

outro lado, o Programa de Formação aqui apresentado não constitui uma receita a 

seguir, mas sim é uma sugestão que pode e deve ser adaptada em função do contexto em 

que vai ser colocado em prática. 
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Competências a desenvolver com o programa de formação 
 

• Reconhecer que a Sexualidade está presente em diferentes contextos da vida e é 

influenciada por aspectos sociais, culturais e económicos; 

• Mobilizar os conhecimentos sobre as várias dimensões da sexualidade de forma 

a recusar expressões da sexualidade que envolvam violência ou coação, ou 

relações pessoais de dominação e de exploração; 

• Usar os conhecimentos sobre contracepção de forma a adoptar atitudes e 

comportamentos responsáveis; 

• Mobilizar os conhecimentos científicos sobre as DST de forma a adoptar 

atitudes e comportamentos preventivos face às mesmas; 

• Adoptar atitudes não discriminatórias face às diferentes expressões e orientações 

sexuais; 

• Relacionar os conhecimentos científicos sobre as Técnicas de Reprodução 

Medicamente Assistida com os problemas éticos e sociais que poderão advir da 

sua utilização; 

• Mobilizar os conhecimentos científicos sobre a reprodução humana de forma a 

contribuir para uma vivência sexual saudável e responsável; 

• Relacionar o papel dos vários agentes implicados na Educação Sexual com a 

pertinência de cooperação entre eles; 

• Adoptar metodologias de trabalho e de aprendizagem pertinentes e realizáveis 

em programas de Educação Sexual; 
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Sessão I 

 

Tema: O conceito de Sexualidade 
 

Objectivos: 

• Reflectir acerca do conceito de Sexualidade; 

• Identificar a presença da Sexualidade em diferentes contextos da vida; 

 

Duração: 2 horas, aproximadamente 

 

Recursos materiais: 

• Quadro; 

• Folhas A4 lisas; 

• Canetas; 

• Acetatos e retroprojector; 

• Jornais e revistas actuais; 

• Tesouras; 

• Fita-cola; 

• Papel de cenário. 

 

Procedimento: 
 

1ª actividade – Brainstorming para diagnóstico das ideias dos participantes acerca 

do conceito de Sexualidade. 

 

Cada um dos presentes será incentivado a escrever as três primeiras palavras (em 

folhas separadas) que lhe ocorrem quando ouve a palavra Sexualidade, sem ter 

reflectido sobre o assunto (Brainstorming). Sugere-se que não sejam feitos quaisquer 

comentários ou juízos de valor. 

 

Cada formando vai ao quadro afixar as folhas com as palavras e justifica a relação 

das mesmas com a Sexualidade. 
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O formador em função do “quadro” elaborado na actividade anterior provoca uma 

discussão no grupo/turma de modo a suscitar todos os pontos relacionados com a 

Sexualidade. 

 

Neste seguimento é feito o registo no quadro, por um dos formandos, do conceito de 

Sexualidade a que chegou o grupo/turma. 

 

2ª actividade – Reformulação do conceito de Sexualidade do grupo/turma.3 

 

Os intervenientes são distribuídos por vários grupos através da técnica dos 

números4.  

 

A cada grupo serão entregues revistas, jornais, fita-cola e tesouras. 

 

O formador pede que recortem anúncios, imagens, artigos, …, que estejam 

amplamente relacionados com a Sexualidade. O tempo previsto para a realização 

desta tarefa é de 15 minutos. 

 

No final, o porta-voz de cada grupo vai afixar no papel de cenário, onde está escrito 

“Definição de Sexualidade”, todos os recortes do seu grupo. 

 

Os formandos comparam as definições a que chegaram (esta e a da 1ª actividade) e 

constroem uma mais completa.  

 

3ª actividade– Confronto das ideias dos formandos, sobre sexualidade, com alguns 

conceitos cientificamente aceites5. 

 

Na sequência da actividade anterior, o formador apresenta dois conceitos de 

Sexualidade (anexo I e II) e estimula a discussão através da comparação entre o 

conceito elaborado pelo grupo/turma e os cientificamente aceites. 

 
                                                 
3 Adaptado de López, F. (1995). Educación Sexual de Adolescentes y Jóvenes. Siglo Veintiuno Editores. 
4 A cada aluno é atribuído um número entre 1 e 5. Posteriormente os intervenientes agrupam-se em 
função do mesmo número, ou seja, o grupo dos “uns”, dos “dois”, dos três, …. 
5 Adapatado de Sá, P. (2001) 
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Bibliografia:  
 

• López, Féliz (1995). Educación Sexual de Adolescentes y Jóvenes. Madrid: 

Siglo Veintiuno Editores. 

• Ministério da Educação, Ministério da Saúde, APF. (2000). Educação 

Sexual em Meio Escolar – Linhas Orientadoras. Lisboa. 

• Pereira, Mª Manuela; Freitas, Filomena. (2001). Educação Sexual – 

Contextos de Sexualidade e adolescência. Porto: Edições ASA. 

• Sanders, Pete; Swiden, Liz. (1995). Para me conhecer. Para ate conhecer… 

- estratégias de educação sexual para o 1º e 2º ciclo do Ensino Básico. 

Lisboa: APF. 

• Vaz, Júlio M. (1996). A Educação Sexual na Escola. Lisboa: Universidade 

Aberta. 
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Sessão II 
 

Tema: Opiniões, valores e atitudes face à Sexualidade 

 

Objectivos: 

• Reforçar informações sobre diferentes aspectos da sexualidade; 

• Reflectir sobre: as relações sexuais antes do casamento, vários parceiros 

sexuais, sexo sem amor, aborto, prostituição, homossexualidade e 

pedofilia; 

• Reconhecer a importância da contracepção. 

 

Duração: 2 horas, aproximadamente 

 

Recursos materiais:  

• Frases polémicas sobre: relações sexuais antes do casamento, parceiros 

sexuais, sexo sem amor, homossexualidade e pedofilia; 

• Cartolinas que indiquem as opções existentes em termos de opinião: 

concordo, concordo totalmente, discordo, discordo totalmente e sem 

opinião; 

• História valorativa sobre o aborto em suporte papel; 

• Texto sobre um caso de prostituição em suporte papel; 

• Quadro e caneta; 

 

Procedimento: 
 

1ª actividade - Barómetro de atitudes sobre as relações sexuais antes do 

casamento, parceiros sexuais, sexo sem amor, homossexualidade e pedofilia6. 

 

São colocadas nas paredes da sala de aula 5 cartolinas contendo as posições: 

concordo, concordo totalmente, discordo, discordo totalmente e sem opinião.  

                                                 
6 Adaptado de Sá, P. (2001). 
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São lidas à turma várias frases que exprimem juízos de valor sobre temas 

socialmente polémicos: relações sexuais antes do casamento, parceiros sexuais, sexo 

sem amor, homossexualidade e pedofilia. (anexo III). 

Pede-se aos formandos que se desloquem na sala de aula e se coloquem na posição 

que melhor exprime a sua opinião, tendo como referência a escala afixada na parede, à 

medida que cada frase vai sendo lida. 

O formador pede a participantes que estejam em posições diferentes para 

explicarem, uns aos outros, as razões de ser da sua posição. 

Pode-se repetir o jogo de modo a verificar se houve mudanças de posição e debater 

as razões que levaram às mesmas. 

 

2ª actividade - História valorativa sobre o aborto. 

 

São formados grupos de 5 formandos através da técnica das cores7. A cada grupo é 

pedido que discuta a história valorativa em causa (anexo IV) e que emita uma 

apreciação (numa escala de 1 a 5), sobre o procedimento ético de cada uma das 

personagens. 

Cada grupo justifica a sua classificação (consensual ou não) e posteriormente 

realiza-se um debate em grupo/turma. 

 

3ª actividade – Discussão de caso sobre a prostituição. 

 

É distribuída pelos grupos, que foram formados anteriormente, uma situação em 

que se torne necessário tomar decisões (anexo V). A situação é discutida em grupo, que 

posteriormente apresenta à turma o ou os vários desenlaces possíveis a que chegou. Para 

terminar os resultados são discutidos em grupo/turma. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 É distribuída uma cor por cada aluno. O número de cores corresponde ao número de grupos. Forma-se o 
grupo dos amarelos, azuis, verdes, …. 
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Bibliografia:  
 

• López, Féliz (1995). Educación Sexual de Adolescentes y Jóvenes. Madrid: 

Siglo Veintiuno Editores. 

• Ministério da Educação, Ministério da Saúde. (2000). Educação Sexual em 

Meio Escolar – Linhas Orientadoras. Lisboa. 

• Pereira, Mª Manuela; Freitas, Filomena. (2001). Educação Sexual – 

Contextos de Sexualidade e adolescência. Porto: Edições ASA. 

• Sanders, Pete; Swiden, Liz. (1995). Para me conhecer. Para ate conhecer… 

- estratégias de educação sexual para o 1º e 2º ciclo do Ensino Básico. 

Lisboa: APF. 

• Vaz, Júlio M. (1996). A Educação Sexual na Escola. Lisboa: Universidade 

Aberta. 
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Sessão III 
 

Tema: A Contracepção 

 

Objectivos: 

• Reflectir sobre a importância da contracepção; 

• Conhecer os diferentes contraceptivos; 

• Perceber como actua cada contraceptivo; 

• Perceber que a contracepção é responsabilidade de indivíduos de 

ambos os sexos. 

 

Duração: 3 horas, aproximadamente 

 

Recursos materiais: 

• Bibliografia recomendada; 

• Cartões com sílabas; 

• Marcador e quadro; 

• Contraceptivos (trazidos pelos alunos e pelo formador); 

• Frases polémicas sobre contracepção; 

 

Procedimento 
 

1ª actividade – Brainstorming para diagnóstico dos conhecimentos dos 

participantes sobre os contraceptivos. 

 

O formador pede aos formandos que digam os nomes dos contraceptivos que 

conhecem e escreve-os no quadro sem os discutir ou comentar. Obtém-se então uma 

lista dos contraceptivos que deve ser organizada e sujeita a debate em grupo/turma, 

onde se explora como actua cada um deles. 
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Lista de contraceptivos: 

  - naturais – método do calendário ou de Ogino-Knaus, método da 

temperatura, método de Billings, coito interrompido, duches vaginais. 

  - de barreira – diafragma, preservativo masculino, preservativo 

feminino (não comercializado); esponja vaginal (não comercializado), dispositivo intra-

uterino (DIU) 

  - químicos – espermicidas; 

  - hormonais – pílula, injecção hormonal, pílula do dia seguinte; 

  - cirúrgicos - laqueação de trompas, vasectomia 

 

2ª actividade - pesquisa orientada sobre os contraceptivos 

 

O formador faz grupos de 5 elementos através da técnica da palavra8 e pede a cada 

um que faça uma pesquisa sobre os métodos contraceptivos existentes, o modo como 

actuam e a sua eficácia. (30 minutos) 

O resultado final será apresentado e discutido em grupo/turma. Os contraceptivos 

trazidos pelos alunos servirão nesta altura para expor a toda a turma. 

No final chegar-se-á à conclusão que os mais eficazes são a pílula, o preservativo e 

o DIU. 

Nota: o formador deverá levar imagens e/ou exemplos dos diferentes 

contraceptivos para apresentar aos alunos caso estes não os levem. 

 

3ª actividade – debate pró e contra sobre a contracepção 

 

Formam-se grupos de três formandos (através da técnica dos frutos9) e distribuem-

se-lhes frases polémicas sobre a contracepção (anexo VI). Um dos participantes assume 

a defesa da opinião da frase, outro assume uma posição de discordância e o terceiro 

funciona como observador. Os participantes podem simular posições que não sejam 

coincidentes com o que realmente pensam (5 minutos). 
                                                 
8 Cada aluno recebe um cartão com uma ou mais sílabas que fazem parte de uma palavra e terá de 
procurar um colega que possua no seu cartão um ou mais sílabas que completem a sua palavra. Todas as 
palavras utilizadas estarão relacionadas com os contraceptivos. Posteriormente fazer-se-ão os grupos do 
preservativo, da pílula, … 
9 Cada aluno recebe o nome de um fruto – laranja, banana, maçã, kiwi…- (sendo que só são distribuídos 3 
frutos de cada) posteriormente fazem-se os grupos das bananas,… 
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No final são relatados os debates pelos observadores, nomeadamente os 

argumentos utilizados e os pontos de concordância e discordância. Este procedimento 

repete-se para cada frase. 

 

Bibliografia:  
 

• López, Féliz (1995). Educación Sexual de Adolescentes y Jóvenes. 

Madrid: Siglo Veintiuno Editores. 

• Ministério da Educação, Ministério da Saúde. (2000). Educação Sexual 

em Meio Escolar – Linhas Orientadoras. Lisboa. 

• Pereira, Mª Manuela; Freitas, Filomena. (2001). Educação Sexual – 

Contextos de Sexualidade e adolescência. Porto: Edições ASA. 

• Sanders, Pete; Swiden, Liz. (1995). Para me conhecer. Para ate 

conhecer… - estratégias de educação sexual para o 1º e 2º ciclo do 

Ensino Básico. Lisboa: APF. 

• Vaz, Júlio M. (1996). A Educação Sexual na Escola. Lisboa: 

Universidade Aberta. 

 

Bibliografia específica para a pesquisa: 

 

• Bello, Pierrete e outros. (1984). Contracepção, Gravidez e Aborto. 

Lisboa: Publicações Dom Quixote. 

• Berdún, Lorena (2001). Na tua casa ou na minha. Porto: Areal Editores. 

• Cordeiro, Mário (2003). Venha conhecer o Lobo Mau …. Lisboa: 

Publisher Team. 

• Kohner, Nancy (1997). Como falar às crianças sobre sexo. Mem 

Martins: Lyon Edições. 

• Mota, Lucinda; Viana, Mª dos Anjos. (1999). Biovida – Ciências 

Naturais – 8º ano – Guia do professor. Porto: Porto Editora. 

• Navarro, Joaquín. (1997) Enciclopédia da Sexualidade: sexualidade 

evolutiva, vol 3, Lisboa: Oceano – Liarte Editores. 

• Nodim, Nuno (2002). Sexualidade de A a Z. Lisboa: Bertrand Editora. 
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• Paiva, Jacinta; Paiva, João (2002). Sexualidade e Afectos. Lisboa. 

Plátano Editora. 

• Pereira, Mª Manuela; Freitas, Filomena. (2001). Educação Sexual – 

Contextos de Sexualidade e Adolescência. Porto: Edições ASA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo V 
 

________________________________________________________________16 
Educação em Sexualidade: um contributo para a Formação Inicial de Professores  

Sessão IV 
 

Tema: Doenças Sexualmente Transmissíveis10 
 

Objectivos: 

 

• Conhecer as Doenças Sexualmente Transmissíveis e os meios de 

transmissão de cada uma; 

• Compreender a forma como se manifestam; 

• Perceber a importância do seu tratamento; 

• Perceber que a prevenção é a melhor forma de evitar as DST´s. 

 

Duração: 5 horas, aproximadamente 

 

Recursos materiais: 
 

• cassete de vídeo, T.V. e vídeo; 

• quadro e marcador; 

• bibliografia específica. 

• cartões para o jogo (anexo VIII) 

 

Procedimento: 
 

1ª actividade: Brainstorming sobre as DST 

 

O formador inicia a aula com um diálogo sobre as DST, de forma a perceber os 

conhecimentos que os formandos possuem neste âmbito. É feito no quadro um registo 

das DST que os alunos conhecem.  

 

2ª actividade: visualização do filme, SIDA – Infecção Universal 

 

                                                 
10 ou Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST´s. 



Anexo V 
 

________________________________________________________________17 
Educação em Sexualidade: um contributo para a Formação Inicial de Professores  

Na sequência do diálogo é visualizado o filme: SIDA – Infecção Universal (30 

minutos), que posteriormente é discutido em grupo/turma. Devem ser explorados pelo 

menos os seguintes pontos: 

• - o que afecta o VIH?  

• - o que é ser-se seropositivo? 

• - como se transmite o VIH? (transmissão mãe-filho, …) 

• - como se manifesta a SIDA? 

• - o tratamento para a SIDA 

• - a prevenção 

• os números da SIDA 

 

3ª actividade: pesquisa orientada sobre as DST 

 

Na continuação da actividade anterior é solicitado aos alunos que, em pequenos 

grupos (que serão formados através da técnica da palavra que foi utilizada na sessão III 

e onde as palavras corresponderão a DST´s), façam um trabalho de pesquisa (30 

minutos) sobre as outras DST, onde terão de referir os seguintes pontos: 

• nome da doença; 

• modo de transmissão; 

• como se manifesta; 

• o tratamento; 

• a prevenção. 

 

No final todos os trabalhos são apresentados e discutidos em grupo/turma. 
 

Lista das DST: 
 
• sífilis; 

• gonorreia; 

• tricomoníase; 

• herpes 

• condilomas 

• pediculose (chatos) 

• candidíase 

• hepatite B 

• hepatite C 

• sarna 

• cistite 

• uretrite 

• doença do beijo 
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4ª actividade: jogo caça às assinaturas11 

 

Para terminar a sessão o formador motiva os alunos a jogarem o à caça às 

assinaturas. No final do jogo é tirada a ilação sobre o mesmo. 

 

Bibliografia: 

 

• Cabrita, Felícia (2004, Março). A Morte de frente. Grande reportagem, pp. 40 – 

51. 

• López, Féliz (1995). Educación Sexual de Adolescentes y Jóvenes. Madrid: Siglo 

Veintiuno Editores. 

• Ministério da Educação, Ministério da Saúde. (2000). Educação Sexual em Meio 

Escolar – Linhas Orientadoras. Lisboa. 

• Pereira, Mª Manuela; Freitas, Filomena. (2001). Educação Sexual – Contextos de 

Sexualidade e adolescência. Porto: Edições ASA. 

• Sanders, Pete; Swiden, Liz. (1995). Para me conhecer. Para ate conhecer… - 

estratégias de educação sexual para o 1º e 2º ciclo do Ensino Básico. Lisboa: 

APF. 

• Vaz, Júlio M. (1996). A Educação Sexual na Escola. Lisboa: Universidade 

Aberta. 

 

 

Bibliografia em VHS: 
 

• Comissão Nacional da Luta Contra a SIDA (1998). SIDA – Infecção Universal. 

 

Bibliografia on-line 
 

http://www.aidscongress.net 

 

                                                 
11 As instruções do jogo encontram-se no anexo VI. Neste caso é considerada a SIDA para o jogo, mas 
pode ser considerada uma outra DST. 
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Bibliografia específica para a pesquisa: 

 

• Bello, Pierrette e outros. (1984). Contracepção, Gravidez e Aborto. Lisboa: 

Publicações Dom Quixote. 

• Berdún, Lorena (2001). Na tua casa ou na minha. Porto: Areal Editores. 

• Fonseca, Lígia; Soares, Catarina; Vaz, Júlio Machado (2003). A Sexologia: 

perspectiva multidisciplinar II. Coimbra: Quarteto Editora. 

• Kohner, Nancy (1997). Como falar às crianças sobre sexo. Mem Martins: Lyon 

Edições. 

• Navarro, Joaquín. (1997) Enciclopédia da Sexualidade: sexualidade evolutiva, 

vol 4, Lisboa: Oceano – Liarte Editores. 

• Nodim, Nuno (2002). Sexualidade de A a Z. Lisboa: Bertrand Editora. 

• Paiva, Jacinta; Paiva, João (2002). Sexualidade e Afectos. Lisboa. Plátano 

Editora. 

• Pereira, Mª Manuela; Freitas, Filomena. (2001). Educação Sexual – Contextos de 

Sexualidade e Adolescência. Porto: Edições ASA. 

• Rodrigo, F. Guerra; Mayer-da-Silva, A., (2003) Doenças Transmitidas 

Sexualmente. Lisboa: Lidel. 
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Sessão V 

 

Tema: Preconceitos face à Sexualidade 
 

Objectivos: 

• Reconhecer a existência de preconceitos nas diferentes dimensões da 

vivência da sexualidade; 

• Reflectir sobre o efeito que estes preconceitos podem ter na vida das 

pessoas; 

• Consciencializar-se das dificuldades que algumas pessoas podem 

encontrar no seu dia-a-dia devido aos preconceitos. 

 

Duração: 30 minutos, aproximadamente 

 

Recursos materiais:  

• cartões de identidade12; 

• bastante espaço físico; 

• questões - estimulo13. 

 

 

Procedimento: 
 

1ª actividade: Jogo Análise de preconceitos14 

 

O formador distribui um cartão de identidade a cada um dos formandos (sendo 

que há pelo menos dois formandos com a mesma identidade) e pede-lhes que não o 

mostrem a ninguém. Solicita ainda que pensem nas implicações dessa identidade. 

Seguidamente, os formandos formam uma linha encostando-se a uma das paredes 

da sala. Nesta altura é explicado que a ideia é atravessar a vida facilmente, ou seja, neste 

                                                 
12 ver anexo IX 
13 ver anexo X. 
14 Adaptado de López, F. (1995). Educación Sexual de Adolescentes y Jóvenes. Siglo Veintiuno Editores. 
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caso, atingir o lado oposto da sala. É referido que à medida que as questões - estímulo 

vão sendo ditas, o formando dá um passo em frente ou não, em função da identidade 

que assumiu. 

Quando todas as questões - estímulo tiverem sido lidas, os formandos ficam 

exactamente no local onde pararam e são comparados e discutidos os diferentes 

percursos e as razões dos mesmos. 

 

 

Bibliografia: 

 

• López, Félix (1995). Educación Sexual de Adolescentes y Jóvenes. 

Madrid: Siglo Veintiuno Editores. 

• Ministério da Educação, Ministério da Saúde. (2000). Educação Sexual 

em Meio Escolar – Linhas Orientadoras. Lisboa. 

• Pereira, Mª Manuela; Freitas, Filomena. (2001). Educação Sexual – 

Contextos de Sexualidade e adolescência. Porto: Edições ASA. 

• Vaz, Júlio M. (1996). A Educação Sexual na Escola. Lisboa: 

Universidade Aberta. 
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Sessão VI 

 

Tema: Técnicas de Reprodução Medicamente Assistida 
 

Objectivos: 
 

• Reflectir sobre a problemática das técnicas de reprodução medicamente 

assistida; 

• Conhecer as técnicas de reprodução medicamente assistida; 

• Compreender a adaptabilidade de cada uma a diferentes situações de 

infertilidade; 

 

 

Duração: 2 horas, aproximadamente 

 

Recursos materiais:  

• Banda desenhada: uma família proveta; 

• Bibliografia específica; 

• Texto: Bebés “À La Carte”. 

 

Procedimento: 
 

1ª actividade: Leitura e discussão de uma banda desenhada. 

 

O formador faz pequenos grupos de trabalho através da técnica dos números15 e 

pede-lhes que leiam e discutam a banda desenhada16 - uma família proveta. 

A cada grupo será entregue uma banda desenhada e algumas questões que 

servirão de estímulo para a discussão da situação descrita na mesma. 

No final cada grupo dá a sua opinião sobre a situação relatada e a discussão será 

aberta ao grupo/turma. 

                                                 
15 A cada aluno é atribuído um número entre 1 e 5. Posteriormente os intervenientes agrupam-se em 
função do mesmo número, ou seja, o grupo dos “uns”, dos “dois”, dos três,… 
16 Ver anexo XI. 
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2ª actividade: Brainstorming sobre as técnicas de reprodução medicamente 

assistida. 

 

O formador solicita que os formandos digam o nome de técnicas de reprodução 

medicamente assistida de que já ouviram falar e escreve-as no quadro sem as discutir ou 

comentar. Obtém-se uma lista de técnicas que são então exploradas oralmente com o 

objectivo de que os formandos expliquem o que entendem por cada uma. 

 

3ªactividade: pesquisa orientada sobre as técnicas de reprodução medicamente 

assistida  

 

No seguimento da actividade anterior é pedido aos formandos que, em pequenos 

grupos (os mesmos da primeira actividade), façam uma pesquisa sobre as técnicas de 

reprodução medicamente assistida existentes, referindo a forma como se realizam e a 

sua adaptabilidade a cada caso. 

No final os resultados da pesquisa de cada grupo são apresentados e discutidos 

em grupo/turma. 

 

Lista de técnicas de reprodução medicamente assistida 

 

• Fecundação in vitro (FIV); 

• Inseminação intra-uterina; 

• Microinjecção ou Injecção espermática no oócito II (ICSI); 

• Inseminação artificial com esperma do dador (IAD); 

• Fecundação intratubária de gâmetas ou transferência intrafalopiana de 

gâmetas (GIFT). 

 

4ª actividade: leitura e discussão do texto – uma família proveta 

 

Para finalizar a sessão sobre as técnicas de reprodução medicamente assistida é 

sugerido que os formandos leiam e discutam, em pequenos grupos (formados para as 
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actividades anteriores), o texto – uma família proveta17. De forma a orientar a discussão 

vão anexadas ao texto três questões. 

No final cada grupo apresenta a sua posição sobre o texto e a discussão é aberta 

a toda a turma. 

 

Bibliografia específica para a pesquisa 
 

• E.M.C. (2004, Janeiro). Bebés de laboratório: os limites éticos e científicos da 

reprodução assistida. Super interessante, pp 30 - 39. 

 

• Fonseca, Lígia; Soares, Catarina; Vaz, Júlio Machado (2003). A Sexologia – 

perspectiva multidisciplinar II. Coimbra: Quarteto Editora. 

 

• Mota, Lucinda; Viana, Mª dos Anjos. (1999). Biovida – Ciências Naturais – 8º 

ano – Guia do professor. Porto: Porto Editora. 

 

• Moutinho, Sandra (2004).Tudo por um filho – viagem ao mundo da infertilidade 

em Portugal. Lisboa: Publicações Dom Quixote. 

 

• Navarro, Joaquín. (1997) Enciclopédia da Sexualidade: sexualidade evolutiva, 

vol 3, Lisboa: Oceano – Liarte Editores. 

 

• Paiva, Jacinta; Paiva, João (2002). Sexualidade e Afectos. Lisboa. Plátano 

Editora. 

 

 

Bibliografia 

 

• Kohner, Nancy (1997). Como falar às crianças sobre sexo. Mem 

Martins: Lyon Edições. 

• López, Félix (1995). Educación Sexual de Adolescentes y Jóvenes. 

Madrid: Siglo Veintiuno Editores. 

                                                 
17 Ver anexo XII. 
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• Ministério da Educação, Ministério da Saúde. (2000). Educação Sexual 

em Meio Escolar – Linhas Orientadoras. Lisboa. 

• Pereira, Mª Manuela; Freitas, Filomena. (2001). Educação Sexual – 

Contextos de Sexualidade e adolescência. Porto: Edições ASA. 

• Vaz, Júlio M. (1996). A Educação Sexual na Escola. Lisboa: 

Universidade Aberta. 
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Sessão VII 

 

Tema: Mitos da Sexualidade 
 

Duração: 30 minutos, aproximadamente 

 

Objectivo: 

• Desmistificar algumas ideias relacionadas com a contracepção, gravidez 

e SIDA; 

 

Recursos materiais:  

• afirmações sobre contracepção, gravidez e SIDA 

 

Procedimento: 
 

1ª actividade: jogo Mito ou verdade?18 

 

O formador propõe o jogo Mito ou verdade? e explica que para a sua realização 

é necessário que se divida a turma em dois grupos. À medida que o formador vai lendo 

cada frase19, os grupos ordeiramente posicionam-se dizendo se é mito ou verdade. Para 

cada frase é dada oportunidade aos dois grupos se pronunciarem e só no final o 

formador confirma a resposta. 

 

Bibliografia 

 

• Bello, Pierrette e outros. (1984). Contracepção, Gravidez e Aborto. 

Lisboa: Publicações Dom Quixote. 

• Berdún, Lorena (2001). Na tua casa ou na minha. Porto: Areal Editores. 

• Cordeiro, Mário (2003). Venha conhecer o Lobo Mau …. Lisboa: 

Publisher Team. 

                                                 
18 Adaptado de López, F. (1995). Educación Sexual de Adolescentes y Jóvenes. Siglo Veintiuno Editores. 
19 Ver anexo XIII. 
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• Kohner, Nancy (1997). Como falar às crianças sobre sexo. Mem 

Martins: Lyon Edições. 

• López, F. (1995). Educación Sexual de Adolescentes y Jóvenes. Madrid: 

Siglo Veintiuno Editores. 

• Paiva, Jacinta; Paiva, João (2002). Sexualidade e Afectos. Lisboa. 

Plátano Editora. 

• Ministério da Educação, Ministério da Saúde. (2000). Educação Sexual 

em Meio Escolar – Linhas Orientadoras. Lisboa. 

• Navarro, Joaquín. (1997) Enciclopédia da Sexualidade: sexualidade 

evolutiva, vol 3, Lisboa: Oceano – Liarte Editores. 

• Nodim, Nuno (2002). Sexualidade de A a Z. Lisboa: Bertrand Editora. 

• Pereira, Mª Manuela; Freitas, Filomena. (2001). Educação Sexual – 

Contextos de Sexualidade e adolescência. Porto: Edições ASA. 

• Vaz, Júlio M. (1996). A Educação Sexual na Escola. Lisboa: 

Universidade Aberta. 
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Sessão VIII 

 

Tema: Ciclo da mulher, menstruação, processo de erecção e ejaculação 

do homem. 

 

Objectivos: 

• conhecer o ciclo da mulher (a sua duração, período menstrual e o 

período de fecundidade); 

• perceber o que é e por que acontece a menstruação e a erecção; 

• compreender o que significa a ejaculação do homem; 

 

Duração: 2 horas, aproximadamente 

 

Recursos materiais:  

• bibliografia 

• fotocópias das respostas individuais aos itens 1.1; 

1.2;2.1;2.2 do questionário II; 

 

Procedimento: 
 

• 1ª actividade: reformulação das respostas do questionário 

 

O formador faz grupos de 5 elementos cada, através da técnica das cores20. 

Posteriormente distribui por cada grupo fotocópias que contêm algumas das 

respostas individuais, do questionário II, aos itens 1.1, 1.2., 2.1 e 2.2. É então 

solicitado que os alunos em grupo confrontem as respostas dadas. 

Seguidamente terão de elaborar uma resposta de grupo, para cada um dos 

itens, podendo no entanto recorrer à bibliografia específica que se encontra 

na sala de aula. 

                                                 
20 É distribuída uma cor por cada aluno. O número de cores corresponde ao número de grupos. Forma-se 
o grupo dos amarelos, azuis, verdes, …. 
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Posteriormente cada grupo apresenta o trabalho que elaborou e no final serão 

discutidas as respostas apresentadas, em grupo turma. 

Caso no final da sessão ainda existam respostas não consensuais ou 

incorrectas do ponto de vista científico, o formador encarregar-se-á de 

esclarecer todas as questões. 

 

 

Bibliografia específica para a pesquisa: 
 

• Bello, Pierrette. e outros. (1984). Contracepção, Gravidez e Aborto. 

Lisboa: Publicações Dom Quixote. 

• Burnie, David. (1996). Dicionário Escolar do Corpo Humano: 2000 

entradas sobre o corpo humano e seu funcionamento. Porto: Livraria 

Civilização Editora. 

• Grupo Editorial Parramon Ediciones. (1997). Atlas de Anatomia: 

conhece o teu corpo. Porto: Edinter. 

• Grupo Editorial Parramon Ediciones. (1997). O Corpo Humano: conhece 

o teu corpo. Porto: Edinter. 

• Navarro, Joaquín. (1997) Enciclopédia da Sexualidade: sexualidade 

evolutiva, vol 1, Lisboa: Oceano – Liarte Editores. 

• Navarro, Joaquín. (1997) Enciclopédia da Sexualidade: sexualidade 

evolutiva, vol 3, Lisboa: Oceano – Liarte Editores. 

• Nodim, Nuno (2002). Sexualidade de A a Z. Lisboa: Bertrand Editora. 

• Paiva, Jacinta; Paiva, João (2002). Sexualidade e Afectos. Lisboa. 

Plátano Editora. 

• Pereira, Mª Manuela; Freitas, Filomena. (2001). Educação Sexual – 

Contextos de Sexualidade e Adolescência. Porto: Edições ASA. 

• Silva, Amparo D.; Gramaxo, Fernando; Santos, Mª Ermelinda; Mesquita, 

Almira Fernandes; Baldaia, Ludovina. (1997). Terra, Universo da Vida – 

CTV – 11º ano, 1ª parte – Biologia. Porto: Porto Editora. 
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Bibliografia: 
 

• Kohner, Nancy (1997). Como falar às crianças sobre sexo. Mem 

Martins: Lyon Edições. 

• López, Félix (1995). Educación Sexual de Adolescentes y Jóvenes. 

Madrid: Siglo Veintiuno Editores. 

• Ministério da Educação, Ministério da Saúde. (2000). Educação Sexual 

em Meio Escolar – Linhas Orientadoras. Lisboa. 

• Pereira, Mª Manuela; Freitas, Filomena. (2001). Educação Sexual – 

Contextos de Sexualidade e adolescência. Porto: Edições ASA. 

• Vaz, Júlio M. (1996). A Educação Sexual na Escola. Lisboa: 

Universidade Aberta. 
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Sessão IX 

 

Tema: Aparelho genital da mulher e do homem, células sexuais da 

mulher e do homem 

 

Objectivos: 

• conhecer o aparelho genital da mulher (órgãos internos: ovários, 

trompas de Falópio, útero e vagina; externos: vulva – clitóris, 

pequenos e grandes lábios e orifício vaginal); 

• conhecer o aparelho genital do homem (órgãos internos: 

testículos, epidídimo, canais deferentes, próstata, vesículas 

seminais e uretra; órgãos externos: pénis, glande, prepúcio e 

escroto); 

• conhecer as células sexuais da mulher (ovócito) e do homem 

(espermatozóide); 

• conhecer a ordem de grandeza da produção das células sexuais no 

homem; 

• conhecer a ordem de grandeza de libertação das células sexuais 

na mulher. 

 

 

Duração: 2 horas, aproximadamente 

 

Recursos materiais:  

• bibliografia; 

• transparência com as respostas individuais aos itens 3, 4 e 

5 do questionário II; 

 

Procedimento: 
 

• 1ª actividade: reformulação das respostas do questionário 
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O formador apresenta algumas transparências onde se encontram várias 

respostas individuais à questão 3, do questionário II. Em grupo turma é feito 

o confronto dessas mesmas respostas. 

Seguidamente o formador solicita que os alunos em pequenos grupos 

elaborem a resposta correcta ao item 3, podendo recorrer à bibliografia 

específica que se encontra na sala de aula. 

Posteriormente cada grupo apresenta o trabalho que elaborou e no final serão 

discutidas as respostas apresentadas, em grupo turma. 

 

Para os itens 4 e 5 o procedimento será o mesmo. 

 

Caso no final da sessão ainda existam respostas não consensuais ou 

incorrectas do ponto de vista científico, o formador encarregar-se-á de 

esclarecer todas as questões. 
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Bibliografia específica para a pesquisa: 

 

• Bello, P. e outros. (1984). Contracepção, Gravidez e Aborto. Lisboa: 

Publicações Dom Quixote. 

• Burnie, David. (1996). Dicionário Escolar do Corpo Humano: 2000 

entradas sobre o corpo humano e seu funcionamento. Porto: Livraria 

Civilização Editora. 

• Grupo Editorial Parramon Ediciones. (1997). Atlas de Anatomia: 

conhece o teu corpo. Porto: Edinter. 

• Grupo Editorial Parramon Ediciones. (1997). O Corpo Humano: conhece 

o teu corpo. Porto: Edinter. 

• Navarro, Joaquín. (1997) Enciclopédia da Sexualidade: sexualidade 

evolutiva, vol 1, Lisboa: Oceano – Liarte Editores. 

• Navarro, Joaquín. (1997) Enciclopédia da Sexualidade: sexualidade 

evolutiva, vol 3, Lisboa: Oceano – Liarte Editores. 

• Nodim, Nuno (2002). Sexualidade de A a Z. Lisboa: Bertrand Editora. 

• Paiva, Jacinta; Paiva, João (2002). Sexualidade e Afectos. Lisboa. 

Plátano Editora. 

• Pereira, Mª Manuela; Freitas, Filomena. (2001). Educação Sexual – 

Contextos de Sexualidade e Adolescência. Porto: Edições ASA. 

• Silva, Amparo D.; Gramaxo, Fernando; Santos, Mª Ermelinda; Mesquita, 

Almira Fernandes; Baldaia, Ludovina. (1997). Terra, Universo da Vida – 

CTV – 11º ano, 1ª parte – Biologia. Porto: Porto Editora. 

 

 
Bibliografia: 
 

• Berdún, Lorena (2001). Na tua casa ou na minha. Porto: Areal Editores. 

• Kohner, Nancy (1997). Como falar às crianças sobre sexo. Mem 

Martins: Lyon Edições. 

• López, Félix (1995). Educación Sexual de Adolescentes y Jóvenes. 

Madrid: Siglo Veintiuno Editores. 
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• Ministério da Educação, Ministério da Saúde. (2000). Educação Sexual 

em Meio Escolar – Linhas Orientadoras. Lisboa. 

• Navarro, Joaquín. (1997) Enciclopédia da Sexualidade: sexualidade 

evolutiva, vol 3, Lisboa: Oceano – Liarte Editores. 

• Nodim, Nuno (2002). Sexualidade de A a Z. Lisboa: Bertrand Editora. 

• Paiva, Jacinta; Paiva, João (2002). Sexualidade e Afectos. Lisboa. 

Plátano Editora. 

• Pereira, Mª Manuela; Freitas, Filomena. (2001). Educação Sexual – 

Contextos de Sexualidade e adolescência. Porto: Edições ASA. 

• Vaz, Júlio M. (1996). A Educação Sexual na Escola. Lisboa: 

Universidade Aberta. 
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Sessão X 

 

Tema: Formação e desenvolvimento do novo ser – fecundação, gravidez 

e ocorrência de gémeos. 

 

Objectivos: 

• compreender o que é a fecundação; 

• perceber como e onde ocorre a fecundação; 

• compreender como se formam os gémeos verdadeiros e falsos; 

• conhecer as fases do desenvolvimento do novo ser no ventre materno 

(período embrionário e período fetal) e os anexos embrionários que 

possui (placenta, cordão umbilical, saco amniótico e líquido 

amniótico). 

 

Duração: 2 horas, aproximadamente 

 

Recursos materiais:  

• bibliografia; 

• fotocópias das respostas individuais aos itens 6.1; 6.2;6.3 e 

7 do questionário II; 

 

Procedimento: 
 

• 1ª actividade: reformulação das respostas do questionário 

 

O formador solicita que os alunos continuem a trabalhar nos grupos 

formados anteriormente. Posteriormente distribui por cada grupo fotocópias 

que contêm algumas das respostas individuais, do questionário II, aos itens 

6.1, 6.2., 6.3 e 7.. É então solicitado que os alunos em grupo confrontem as 

respostas dadas. Seguidamente terão de elaborar uma resposta de grupo, para 

cada um dos itens, podendo no entanto recorrer à bibliografia específica que 

se encontra na sala de aula. 
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Posteriormente cada grupo apresenta o trabalho que elaborou e no final serão 

discutidas as respostas apresentadas, em grupo turma. 

Caso no final da sessão ainda existam respostas não consensuais ou 

incorrectas do ponto de vista científico, o formador encarregar-se-á de 

esclarecer todas as questões. 

 

 

Bibliografia específica para a pesquisa: 
 

• Bello, P. e outros. (1984). Contracepção, Gravidez e Aborto. Lisboa: 

Publicações Dom Quixote. 

• Burnie, David. (1996). Dicionário Escolar do Corpo Humano: 2000 

entradas sobre o corpo humano e seu funcionamento. Porto: Livraria 

Civilização Editora. 

• Grupo Editorial Parramon Ediciones. (1997). Atlas de Anatomia: 

conhece o teu corpo. Porto: Edinter. 

• Grupo Editorial Parramon Ediciones. (1997). O Corpo Humano: conhece 

o teu corpo. Porto: Edinter. 

• Navarro, Joaquín. (1997) Enciclopédia da Sexualidade: sexualidade 

evolutiva, vol 1, Lisboa: Oceano – Liarte Editores. 

• Navarro, Joaquín. (1997) Enciclopédia da Sexualidade: sexualidade 

evolutiva, vol 3, Lisboa: Oceano – Liarte Editores. 

• Nodim, Nuno (2002). Sexualidade de A a Z. Lisboa: Bertrand Editora. 

• Paiva, Jacinta; Paiva, João (2002). Sexualidade e Afectos. Lisboa. 

Plátano Editora. 

• Silva, Amparo D.; Gramaxo, Fernando; Santos, Mª Ermelinda; Mesquita, 

Almira Fernandes; Baldaia, Ludovina. (1997). Terra, Universo da Vida – 

CTV – 11º ano, 1ª parte – Biologia. Porto: Porto Editora. 

 

Bibliografia: 
 

• Berdún, Lorena (2001). Na tua casa ou na minha. Porto: Areal Editores. 
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• Kohner, Nancy (1997). Como falar às crianças sobre sexo. Mem 

Martins: Lyon Edições. 

• López, Félix (1995). Educación Sexual de Adolescentes y Jóvenes. 

Madrid: Siglo Veintiuno Editores. 

• Ministério da Educação, Ministério da Saúde. (2000). Educação Sexual 

em Meio Escolar – Linhas Orientadoras. Lisboa. 

• Navarro, Joaquín. (1997) Enciclopédia da Sexualidade: sexualidade 

evolutiva, vol 3, Lisboa: Oceano – Liarte Editores. 

• Nodim, Nuno (2002). Sexualidade de A a Z. Lisboa: Bertrand Editora. 

• Paiva, Jacinta; Paiva, João (2002). Sexualidade e Afectos. Lisboa. 

Plátano Editora. 

• Pereira, Mª Manuela; Freitas, Filomena. (2001). Educação Sexual – 

Contextos de Sexualidade e adolescência. Porto: Edições ASA. 

• Vaz, Júlio M. (1996). A Educação Sexual na Escola. Lisboa: 

Universidade Aberta. 
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Sessão XI 

 

Tema: A pertinência da Educação em Sexualidade em meio escolar 
 

Objectivos: 

• Reconhecer os vários agentes que interferem na Sexualidade de 

cada indivíduo; 

• Perceber qual é o papel da escola face à Sexualidade; 

• Reflectir sobre a importância da participação da escola na 

Sexualidade de cada indivíduo. 

 

Duração: 1 hora, aproximadamente 

 

Recursos materiais: nenhuns 

 

Procedimento: 
 

1ª actividade: debate sobre os agentes que interferem na Sexualidade de cada 

indivíduo e o papel da escola como agente desse processo. 

 

O formador incita a um debate sobre os agentes que intervêm directa e 

indirectamente na sexualidade de cada indivíduo. Este debate será iniciado e orientado 

através da colocação de questões, por parte do formador, tais como: 

 

• quais são os agentes que directa ou indirectamente intervêm na 

sexualidade de cada indivíduo? Porquê? 

• qual é o papel que a escola deve tomar como agente que intervém na 

sexualidade? Porquê? 

• ------------------------------------------------------------------ 

 

O formador assumirá o papel de moderador durante o debate e no final do 

mesmo fará um resumo oral do que foi dito. 
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Sessão XII 
 

Tema: Preparação do Seminário sobre Sexualidade 

 

Objectivos:  

• Reflectir sobre o trabalho desenvolvido nas sessões anteriores; 

• Criar e organizar estratégias pertinentes e realizáveis durante a 

dinamização do seminário; 

 

Duração: 4 horas, aproximadamente 

 

Recursos materiais:  

• bibliografia 

 

Procedimento: 
 

1ª actividade: diálogo sobre os possíveis temas e estratégias a desenvolver no 

seminário. 

 

O formador estabelece um diálogo com os alunos de maneira a relembrar os 

temas das sessões anteriores, de forma a estabelecer a ponte para a escolha dos possíveis 

temas a debater no seminário. Neste seguimento registam-se no quadro os temas 

considerados pertinentes de serem desenvolvidos e é escolhido o grupo21 que abordará 

cada tema. 

Posteriormente são pedidas, aos alunos, algumas sugestões de estratégias a 

utilizar, que se registam no quadro. 

 

2ª actividade – trabalho de grupo sobre as estratégias a utilizar na dinamização 

do seminário sobre determinado tema. 

                                                 
21 Os grupos são os mesmos da sessão X. 
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O formador solicita que os grupos discutam a forma como vão abordar o tema e 

que registem todos os pormenores e materiais necessários ao desenvolvimento das 

estratégias escolhidas. 

No final, cada grupo apresenta as suas sugestões, que serão discutidas em 

grupo/turma, de forma a melhorá-las. 

Depois de feitas as sugestões é solicitado a cada grupo que faça as reformulações 

necessárias e que construa todos os materiais imprescindíveis ao desenvolvimento das 

estratégias. 

 

Bibliografia 
 

• López, Félix (1995). Educación Sexual de Adolescentes y Jóvenes. 

Madrid: Siglo Veintiuno Editores. 

• Ministério da Educação, Ministério da Saúde. (2000). Educação Sexual 

em Meio Escolar – Linhas Orientadoras. Lisboa. 

• Pereira, Mª Manuela; Freitas, Filomena. (2001). Educação Sexual – 

Contextos de Sexualidade e adolescência. Porto: Edições ASA. 

• Vaz, Júlio M. (1996). A Educação Sexual na Escola. Lisboa: 

Universidade Aberta. 
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Sessão XIII 
 

Tema: Seminário 

 

Objectivos: 

•  consciencializar-se sobre o que o conceito de Sexualidade envolve; 

• debater e reflectir sobre questões relacionadas com o aborto, a 

prostituição e a homossexualidade; 

• conhecer, debater e reflectir sobre as formas de transmissão do vírus 

da SIDA, a manifestação da doença e a discriminação por aqueles 

que a manifestam; 

• conhecer os aspectos fundamentais da reprodução humana (ciclo da 

mulher, menstruação, processo de erecção e ejaculação do homem, 

aparelho genital da mulher e do homem, células sexuais da mulher e 

do homem, fecundação, gravidez e ocorrência de gémeos); 
 

Duração: 4 horas, aproximadamente 

 

Recursos materiais:  

• computador; 

• projector multimédia; 

• microfones fixos e portáteis; 

• retroprojector 

 

Procedimento: 
 

O seminário terá o seguinte programa: 

 

♦ Introdução à Sexualidade 

♦ Problemas Sociais: Aborto/ Prostituição/Homossexualidade 
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Intervalo (15 min.) 

 
♦ “A Era da SIDA- A Peste Negra Contemporânea ” 

♦ Os Nossos Próprios Mistérios 

 

Na Introdução à Sexualidade é feita uma abordagem ao conceito de sexualidade, 

aos agentes que nela intervêm e à pertinência da Educação Sexual em meio escolar. 

O segundo ponto - Problemas Sociais: Aborto/Prostituição/Homossexualidade 

partirá da dramatização (por parte dos alunos) de três situações relacionadas com cada 

um dos temas. No final de cada dramatização será deixado um espaço para debate que 

terá a ver com cada enredo. 

A Era da SIDA- A Peste Negra Contemporânea é o terceiro ponto a ser tratado e 

começa com a exibição de um Filme sobre a SIDA (adaptado de …). No seguimento 

deste os espectadores do seminário têm a oportunidade de colocar dúvidas que tenham 

em relação a esta temática. Posteriormente será apresentado um Power-Point que 

resume o que foi abordado no filme e serão colocadas algumas questões para debate.  

O quarto ponto a ser tratado é Os Nossos Próprios Mistérios e nele serão exibidos 

excertos de entrevistas feitas a alunos, professores e funcionários não docentes, da 

Escola Superior de Educação de Leiria, sobre questões relacionadas com o sistema 

reprodutor. No final serão comentadas as imagens e dadas as possíveis repostas. 

 

À Saída do seminário será entregue a cada um dos participantes um certificado de 

presença ,um pin22 e um preservativo23. 

 

                                                 
22/23 Gentilmente cedido pela Comissão Nacional da Luta Contra a SIDA. 
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Anexo I 
 

Conceito de Sexualidade 

 

“A Sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, contacto, ternura, 

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 sentimentos, 

acções e interacções e, por isso, a nossa saúde física e mental.” 

 

Organização Mundial de Saúde 
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Anexo II 
 

“ É mais fácil dizer o que a Sexualidade não é: 

 

• algo mau, sujo e feio, somente ou principalmente os genitais; 

• uma coisa unicamente de adultos jovens; 

• só para ter filhos, só para homens. 

 

A sexualidade, pelo contrário, é extraordinariamente ampla: 

 

• afecta todo o corpo; 

• é uma dimensão psicológica e social muito importante, 

• inclui todo um mundo de possibilidades para obter prazer, ter filhos, sentir 

desejo, emoções e afectos em relação a outras pessoas; 

• gera desejo de estar com outras pessoas, abraçar e ser abraçado, amar e ser 

amado, etc.; 

• fomenta e encontra todo o seu sentido unida a sentimentos positivos e a 

vínculos afectivos, como, o enamoramento, que dão sentido à vida e às 

relações.” 

 

 

Félix López (1995) 
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Anexo III 
 

 

1ª frase – Os casais só deveriam ter relações sexuais depois do casamento. 

 

2ª frase - Os casais que fazem sexo sem amor não o deveriam fazer. 

 

3ª frase - Os casais homossexuais deviam poder adoptar crianças. 

 

4º frase – Todos os indivíduos deviam ter vários parceiros sexuais. 

 

5ª frase – Como a pedofilia é uma doença, os pedófilos não deviam ser presos 

mas sim medicados convenientemente. 
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Anexo IV 

 
A Mafalda, … 

 

A Mafalda e o João namoram há 3 anos e normalmente utilizavam um 

contraceptivo sempre que tinham relações sexuais. Mas, numa das vezes como não 

tinham nenhum à mão resolveram arriscar e a Mafalda ficou grávida. 

A Mafalda ao descobrir entrou em pânico e a mãe acabou por ficar a saber da 

situação. 

Por seu lado, o João não aceita a ideia de ir ser pai, porque não se sente preparado 

e quer que a Mafalda faça um aborto. 

A mãe da Mafalda é completamente contra o aborto e pressiona a filha para que 

conte a verdade ao pai e que se case com o João. 

A situação arrasta-se, o João vai viver para o estrangeiro e corta relações com a 

Mafalda por imposição do seu pai (o Artur) ao saber da situação. 

A barriga da Mafalda já está muito saliente. 

É então que o pai da Mafalda descobre que lhe omitiram toda esta situação. 

Perante o desespero do que os vizinhos vão dizer, perde a cabeça e espanca a mulher e a 

filha. 

A Mafalda acaba por perder o bebé.  

 

 

Classifique as personagens desta história de 1 a 5, sendo o 1 quem agiu 

pior. 
 

1 2 3 4 5 
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Anexo V 
 

O dilema da Rita 
 

A Rita é uma aluna do Ensino Superior que vem de uma família sem recursos 

económicos e onde os pais são contra a ideia de que tire um curso superior. É muito 

inteligente e dedicada e tem o sonho de um dia ser professora. 

Para poder estar a estudar tem de se prostituir, de forma a conseguir cobrir todas 

as despesas, uma vez que não conseguiu arranjar outro tipo de trabalho. 

Tem alguns amigos da escola onde estuda que ficaram a saber da sua situação, 

porque um deles, o Pedro, numa despedida de solteiro de um amigo foi ao bar de alterne 

onde a Rita se prostitui e acabou por se envolver sexualmente com ela nessa noite. A 

partir desse dia o Pedro começou a ser seu cliente e a relação entre os dois tornou-se 

mais forte. Neste momento estão completamente apaixonados um pelo outro. No 

entanto o Pedro não aceita que a Rita se continue a prostituir e deu-lhe a escolher - Ou 

eu ou a prostituição? 

A Rita está dividida e não sabe que atitude tomar. Por um lado gosta muito do 

Pedro e quer continuar a namorar com ele, por outro se deixar de se prostituir não se vai 

conseguir sustentar e tem de deixar de estudar. 

 

O que deve a Rita fazer? 
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Anexo VI 
 

 

Frases polémicas 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

As pessoas que saem de casa com preservativos andam obviamente à 

procura de sexo e pouco se importam de ter relações seja com quem for. 

 

(rapariga, 18 anos) 

Não compro preservativos por uma questão de princípio. O rapaz é que 

deve pensar nisso. 

 

(rapariga, 21anos) 

O planeamento familiar deve ser uma responsabilidade das raparigas. 

 

(rapaz, 20 anos) 
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Anexo VII 

Caça às assinaturas 
 

Preparação do material para o jogo 
 

Organizam-se vários cartões aparentemente todos iguais. Marcam-se 3 deles com um 

“p”, 3 com a mensagem “não participe na actividade e não siga as instruções até que 

voltemos aos nossos lugares”, um com um “X”. Todos os outros têm a mensagem 

“sigam todas as instruções”, incluindo os cartões com “X” e “p”.24 
 

Procedimentos 
 

1. É entregue um cartão a cada formando e pedido que mantenha em segredo as 

informações que o mesmo contem e que as sigam. 

2. É sugerido que cada formando peça a 3 pessoas que assinem o seu cartão. 

Quando todos tiverem recolhido as suas assinaturas voltam para os lugares 

sentados. 

3. É sugerido ao formando que possui o cartão com o “X” que se levante e pedido 

a todos os outros que possuem a sua assinatura que façam o mesmo. 

Posteriormente os que possuem a assinatura dos últimos também se levantam e 

assim sucessivamente, até que todos estejam de pé, excepto os que foram 

designados a não participar. 

4. É dito ao grupo para fingir que o formando com a letra “X” está infectado com o 

VIH e que em vez de assinar os cartões, teve relações sexuais sem nenhuma 

protecção. 

5. É dito ao grupo que suponha que as pessoas com os cartões que dizem “não 

participe”, decidiram abster-se de ter relações sexuais e por isso continuam 

sentadas. 

6. Finalmente, é pedido aos elementos do grupo que continuem a fingir e que 

observem se têm um “p” nos seus cartões. Estas pessoas usaram preservativo em 

todas as relações sexuais e por isso também se sentam. 

No final tira-se a ilação deste jogo. Na verdade os únicos não infectados com o VIH 

são os que se abstiveram ou que utilizaram preservativo. 
                                                 
24 estes cartões encontram-se elaborados no anexo VIII. 
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Anexo VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Siga todas as instruções 

 
P 
 
 

Siga todas as instruções 
 

 
X 
 
 

Siga todas as instruções 
 

 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

 

 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 
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Não participe na actividade e  

não siga as instruções até que  

voltemos aos nossos lugares 

 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 
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Anexo IX 
 

Rapaz, 20 anos, seropositivo. 

 

Rapariga, 19 anos, solteira, um filho. 

 

Rapaz, 19 anos, solteiro, um filho. 

 

Mulher , 32 anos, 1 filho, toxicodependente. 

 

Homem, 25 anos, raça negra, estudante universitário, solteiro. 

 

Mulher, 28 anos, casada, 2 filhos, HIV positivo. 

 

Rapariga, 19 anos, virgem. 

 

Homem, 28 anos, advogado, homossexual. 

 

Mulher, 26 anos, prostituta, seropositiva. 

 

Homem, 32 anos, imigrante, solteiro. 

 

Homem, 33 anos, toxicodependente. 
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Anexo X 
 
1 – Pode com facilidade e abertura conviver com outras pessoas como você? 
 
2 – Teria com facilidade acesso a posições como professor do ensino superior, 
administrador, director de um banco? 
 
3 – Pode andar livremente na rua à noite? 
 
4 – Pode mostrar afeição ao seu/sua companheiro (a) em público? 
 
5 – Pode confiar os seus problemas aos amigos? 
 
6- Pode ir de férias para qualquer país à sua escolha? 
 
7 – Pode obter seguro de vida? 
 
8 – Pode obter uma hipoteca com facilidade? 
 
9 – Pode arranjar casa para alugar? 
 
10 – É fácil para si arranjar emprego? 
 
11 – Se for viver para um bairro novo poderá fazer amizades rapidamente? 
 
12 – É fácil para si encontrar um(a) parceiro/a e ter relações sexuais? 
 
13 – Pode casar-se com o(a) parceiro(a) que escolheu? 
 
14 – Pode ter filhos do (a) seu/sua parceiro (a)? 
 
15 – Poderá assistir ao crescimento do seu filho? 
 
16 – Poderá vir a doar um órgão? 
 
17 – Os seus pais receberiam em casa o (a ) seu/sua parceiro (a)? 
 
18 – Se for hospitalizado dar-lhe-ão bons cuidados e afecto? 
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Anexo XI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banda desenhada 
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Alguns meses mais tarde: 

 

Marília e Josué decidirão ceder os seus gâmetas mas, por razões estéticas, 

Marília não quererá engravidar. 

 

No mês seguinte: 

 

Na proveta formar-se-ão 5 embriões. Quem os irá alojar? 

Mariana pedirá à sua mãe, Margarida, para aceitar a gravidez dos netos. 

 

Meses mais tarde: 

 

Nascerão António e Antonino.  

 

Em grupo  

1. Identifiquem: 

a) a mãe biológica; 

b) a mãe social; 

c) a mãe portadora; 

2. Como se teriam formado 5 embriões? 

3. Comentem a seguinte afirmação referindo as implicações sociais e 

morais que daí poderão advir 

“ António e Antonino terão 3 mães e 2 pais”. 

4. Comentem a razão apontada por Marília para não engravidar. 

5. Em 2074 falecerão Marília e Mariana. Será possível António e 

Antonino terem mais irmãos? 
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Anexo XII 
 

BEBÉS “À LA CARTE”25 
 

 
 

1. O que pensam da ideia de podermos escolher o sexo do bebé? 

 

2. E se o terceiro filho dos Collins tivesse nascido menino ( por engano)? 

 

3. Que implicações sociais e morais poderão surgir de situações como esta? 

 
                                                 
25 Extraído e adaptado de Mota, 1999:213. 
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Anexo XIII 

 
♥ Se tiver um único parceiro sexual não preciso de me proteger em relação à SIDA. 

♥ Se não tiver relações sexuais com toxicodependentes ou prostitutas/os não preciso de me 

proteger em relação à SIDA. 

♥ Se souber que contraí a SIDA já não preciso de me proteger. 

♥ Se não utilizar o preservativo poderei contrair o vírus da SIDA. 

♥ Se tomar a pílula evito contrair a SIDA. 

♥ Se o meu/minha parceiro/a tiver bom aspecto não preciso de me proteger em relação à SIDA. 

♥ Se conhecer bem o meu/minha parceiro/a não preciso utilizar o preservativo para evitar 

contrair SIDA. 

♥ Com o coito interrompido evito de certeza a gravidez. 

♥ Se tiver relações sexuais poucas vezes evito o risco de engravidar. 

♥ Se tiver relações sexuais pela primeira vez evito o risco de engravidar. 

♥ Se tiver relações sexuais desprotegidas poderá ocorrer uma gravidez. 

♥ Se utilizar um contraceptivo adequado poderei evitar uma gravidez. 

♥ Conversar com o meu/minha parceiro/a sobre a utilização da contracepção é importante. 

♥ Só vou recorrer à contracepção, na próxima relação sexual, se o meu/minha parceiro/a 

concordar. 

♥ Se tiver relações sexuais de pé evito engravidar. 
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Questionário aos participantes no Seminário sobre a Sexualidade 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ano: ________ Curso: _____________________________________________________ 
 

 
 
 

1. Concorda com os temas abordados no seminário? (assinale com um X) 

Sim       Não    

 

 1.1. Se Não, porquê?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 1.2. Que outros lhe introduziria? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. A forma como os temas foram abordados parece-lhe pertinente? (assinale com um X) 

Sim       Não    

 

 2.1 Porquê?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Com este questionário pretende-se conhecer a sua opinião sobre o Seminário a 

que acaba de assistir, por forma, a avaliar o desempenho dos dinamizadores do 

mesmo. 

O questionário é anónimo e as respostas são confidenciais, pelo que se apela à 

sua sinceridade no seu preenchimento.  

Durante o questionário são dadas indicações sobre o seu preenchimento, 

solicita-se que as siga. 

Agradece-se que coloque o ano e curso que frequenta actualmente. 
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3. A estrutura do seminário pareceu-lhe correcta? (assinale com um X) 

Sim      Não    

 

 3.1. Se Não, que modificações lhe introduziria? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Coloque uma cruz (x) na opção que pensa melhor se adequar. 

 

 4.1 Os dinamizadores transpareceram segurança e à-vontade durante a 

dinamização do seminário. 

 

a) Todos  

b) A maior parte  

c) Alguns 

d) Nenhum 

 

 4.2. Os dinamizadores pareceram possuir conhecimentos suficientes para a 

dinamização do seminário. 

 

a) Todos  

b) A maior parte  

c) Alguns 

d) Nenhum 

 

5. Faça uma apreciação global do seminário. coloque uma cruz na opção que 

considere ser a mais correcta. (Sendo o maior grau de satisfação o 5 e o menor o 0). 

 

0     1     2     3     4     5 
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Guião da entrevista aos alunos dinamizadores do Seminário 
 

A entrevista será feita individualmente a cada um dos alunos seleccionados. 

 

Finalidade da entrevista:  

 

• Conhecer os constrangimentos que os alunos ainda possuem face à Educação em 

Sexualidade 

 

Possíveis perguntas a fazer ao entrevistado: 

 

• Qual ou quais foram os temas abordados pelo seu grupo de trabalho durante o 

Seminário? 

• Sentiu dificuldade a tratar algum(s) desse(s) tema(s)? Porquê? 

• Considera que tinha conhecimentos suficientes para tal? 

• Os temas tratados pelos outros grupos pareciam-lhe mais fáceis? Porquê? 

• Se tivesse oportunidade de participar na dinamização de outro Seminário no 

âmbito da Sexualidade sentia-se à-vontade para o fazer? 

• Há algum tema que receasse trabalhar nesse âmbito? Porquê? 

………………………………………………………………….. 
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Análise do questionário I 
Ideias, opiniões e atitudes face à Sexualidade 

 

Parte I 

 
Dados pessoais 

 

 

Distribuição da população por sexo
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Gráfico nº 1 
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Gráfico nº 2 
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Gráfico nº 3 

 

Distribuição da população do sexo masculino por 
estado civil
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Gráfico nº 4 

 

Distribuição da população do sexo feminino por 
estado civil
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Gráfico nº 5 
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Distribuição da população do sexo masculino em 
função da virgindade
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Virgem
Não virgem

 
Gráfico nº 6. 

 

Distribuição da população do sexo feminino em 
função da virgindade
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Gráfico nº 7 

 

 

Idade no início da actividade sexual na 
população do sexo masculino
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Gráfico nº 23 
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Parte II 
 

 Ideias, opiniões e atitudes face à sexualidade 
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Protecção em relação à SIDA 

 Nº de indivíduos 

 Concordo Discordo N.R.1 

Se tiver um único parceiro sexual não preciso de me proteger em 

relação à SIDA. 
5 18 0 

Se não tiver relações sexuais com toxicodependentes ou 

prostitutas/os não preciso de me proteger em relação à SIDA. 
0 23 0 

Se souber que contraí a SIDA já não preciso de me proteger. 1 22 0 

Se não utilizar o preservativo poderei contrair o vírus da SIDA. 21 2 0 

Se tomar a pílula evito contrair a SIDA 0 23 0 

Se o meu/minha parceiro/a tiver bom aspecto não preciso de me 

proteger em relação à SIDA.. 
0 23 0 

Se conhecer bem o meu/minha parceiro/a não preciso utilizar o 

preservativo para evitar contrair SIDA.. 
12 11 0 

Tabela nº 1  

 

 

. 

 

                                                 
1 N.R. – Significa Não Respondeu. 
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Ideias sobre como evitar uma gravidez 

 Nº de indivíduos 

 Concordo Discordo N.R. 

Com o coito interrompido evito de certeza a gravidez. 1 21 1 

Se tiver relações sexuais poucas vezes evito o risco de 

engravidar. 
0 23 0 

Se tiver relações sexuais pela primeira vez evito o risco de 

engravidar. 
0 23 0 

Se tiver relações sexuais desprotegidas poderá ocorrer uma 

gravidez. 
23 0 0 

Se utilizar um contraceptivo adequado poderei evitar uma 

gravidez. 
22 1 0 

Conversar com o meu/minha parceiro/a sobre a utilização da 

contracepção é importante. 
22 1 0 

Só vou recorrer à contracepção, na próxima relação sexual, se o 

meu/minha parceiro/a concordar. 
1 22 0 

Se tiver relações sexuais de pé evito engravidar. 0 23 0 

Tabela nº 2 

 

 

Transmissão da SIDA 

 Nº de indivíduos 

 Verdadeiro Falso N. R. 

Se os progenitores tiverem SIDA o bebé também terá, de certeza. 9 11 3 

Se os progenitores tiverem SIDA já é possível saber com certeza 

quase total se o bebé que vai nascer é ou não portador do vírus. 
18 4 1 

Normalmente os filhos de mulheres com SIDA nascem 

seropositivos, no entanto passados alguns meses podem ainda sê-

lo ou não. 

13 6 4 

Há técnicas que podem permitir que mesmo que os progenitores 

tenham SIDA, o bebé não venha a ter. 
7 8 8 

Tabela nº 3  
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Tabela 3 – Relação entre as categorias de conteúdo, os atributos definicionais e as 

questões do questionário. 

[Fonte: Teixeira, 2000: 129] 

Categorias de conteúdo Atributos definicionais Item/questão 

 
 
 
 
 

Fecundação 

• período fértil 
• ovulação 
• célula sexual feminina 
• célula sexual masculina 
• pénis 
• ejaculação 
• relação sexual 
• esperma 
• vagina 
• útero 
• ovário 
• trompa de Falópio 
• fusão de núcleos de células 

sexuais 
• ovo/zigoto 

 
 
 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 
3 
4 
5 

6.1 
6.2 
6.3 

 
 
 

Gestação 

• tempo de gestação 
• útero 
• embrião 
• feto 
• saco amniótico 
• líquido amniótico 
• placenta 
• cordão umbilical 

 
 
 
 

7 
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Ilustração do processo de construção de categorias de resposta 

(Adaptado de Teixeira, 2000) 

 

Mostra-se neste ponto, a título de exemplo, o modo como foram construídas as CR 

relativas à categoria de conteúdo Fecundação a partir das inferências às respostas dos 

alunos (A3M, A8F, A9F, A10F, A11F, A13F, A14F, A16F, A18F). Apresenta-se o caso 

da aluna A9F para ilustrar o procedimento utilizado. Da aplicação do método de análise 

de conteúdo anteriormente descrito obtiveram-se os seguintes resultados: 

• Os extractos das suas respostas (unidades de análise) podem reflectir ideias 

acerca da categoria de conteúdo fecundação. Esses extractos encontram-se 

codificados por A9F (6.1, 6.2, 4, 1.1, 1.2). 

• As principais ideias que emergem da leitura desses extractos são: na fecundação 

há a intervenção da célula sexual do homem (o espermatozóide) e da célula 

sexual da mulher (o óvulo). O óvulo possui núcleo e o espermatozóide é 

anucleado (4). A fecundação é a penetração do espermatozóide no óvulo (6.1) e 

ocorre nos ovários (6.2). O Período de Fecundidade (PF) situa-se no 3º terço do 

ciclo da mulher (19º ao 23º dia). Na ausência de fecundação ocorre a 

menstruação: Quando o óvulo não é fecundado é libertado para o útero e de 

seguida expelido para o exterior, esta é a causa da menstruação. A menstruação 

não é mais do que o sangue ou seja o óvulo que é expelido. (1.2). 

• Destas respostas infere-se que a fecundação não faz supor a intervenção da 

relação sexual no processo natural de fecundação, que relaciona o período de 

fecundidade com o período fértil da mulher e a menstruação com a ausência de 

fecundação, que intervêm duas células sexuais no processo e que se restringe a 

uma das etapas iniciais – penetração do espermatozóide no óvulo. 

• A CR construída a partir destas ideias de fecundação e das inferências às 

respostas de outros alunos (A3M, A8F, A9F, A10F, A11F, A13F, A14F, A16F, 

A18F) foi: A fecundação é a penetração do espermatozóide no óvulo. Pode 

ocorrer no útero/ovários/trompas. Nela intervêm duas células sexuais – o óvulo 

(com núcleo) e o espermatozóide (sem núcleo) ou o óvulo e o espermatozóide 

(ambos sem núcleo). Pode envolver relação sexual. Acontece geralmente 

durante o período de fecundidade (PF). Algumas vezes na ausência de 

fecundação ocorre a menstruação. 
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Transcrição da Entrevista ao professor P1 

 

E – Qual a sua formação académica? 

 

P – A minha formação é Biologia, do ramo científico, da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Coimbra. 

 

E – Teve formação específica no domínio da Sexualidade? 

 

P. – Da Sexualidade entendida nos conceitos mais recentes, não! Sobre o Sistema 

Reprodutor, etc, mas isso na minha perspectiva não é sexualidade. 

 

E – Mas pode estar inserido? 

 

P. – Está! Também faz parte! Mas não é o fundamental! 

 

E – Nas disciplinas que lecciona cá na escola, nos cursos das variantes, aborda a 

temática da Sexualidade? 

 

P. – Sabe isto é assim, ham…então vamos lá ver para já quais são as disciplinas que eu 

dou nas variantes. As disciplinas que eu dou nas variantes são só Ciências do Meio 

Físico e Social IV. Que apesar de no programa fazer parte o aspecto relacionado com o 

sistema reprodutor, ham…ham, raramente é dado,… porque… não há, não há tempo. 

Aliás estou a pensar alterar completamente o programa da disciplina para ver se dá 

tempo para dar essa parte também. Não insistir tanto noutras partes … e dar a parte do 

sistema reprodutor.  

 

E. – No programa está previsto abordar o sistema reprodutor, é feita mais alguma 

ligação à Sexualidade? 

 

P. – Não. Com a Sexualidade não. Aliás é uma carência,… num aspecto é uma … uma 

lacuna que existe no nosso curso. Quer dizer eles são habilitados para dar aulas ao 1º 

Ciclo, mas os alunos do 1º ciclo têm Educação para a Saúde, mas esses alunos são 
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também habilitados para o 1º ciclo e não têm nenhuma cadeira de Educação para a 

Saúde.  

 

E – Também deveriam ter, no seu ponto de vista? 

 

P.- Também, ou acabávamos com essa mania de dar,… de permitir que os alunos do 2º 

ciclo dêem aulas ao 1º Ciclo ou então a partir do momento que vamos permitir isso 

devemos alterar o currículo, que há uma série de anos que ele necessita de ser alterardo 

e eventualmente incluir uma cadeira de Educação para a Saúde. 

 

E – E dentro da Educação para a Saúde inseríamos a Sexualidade? 

 

P – Exactamente. 

 

E – Pelo que me disse considera pertinente a Sexualidade na formação inicial de 

professores? 

 

P – Exactamente. 

 

E – Qual a importância que dá a essa abordagem? 

 

P – Bastante. 

 

E – Costuma debater o tema da Sexualidade com outros colegas do departamento de 

forma a fazerem a ligação das várias disciplinas? 

 

P - Não. Eu costumo falar é com a pessoa que dá a Educação para a Saúde, no 1º Ciclo 

e Educadores de Infância, normalmente falamos é em termos programáticos e em 

termos curriculares, não falamos muito em termos de atitudes é mais em termos de 

conteúdos programáticos. 

 

E - Muito obrigada pela entrevista. 

 

P - De nada. 
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Constituição de categorias de resposta a partir de evidências relativas a atributos 

da categoria de conteúdo “Fecundação” 
 

Categoria de Resposta Atributos/Evidências 

PENETRAÇÃO/ENTRADA 
DO ESPERMATOZÓIDE 

NO ÓVULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECUNDAÇÃO 
 
Fecundação é quando (…) o espermatozóide penetra no óvulo. (A3M, 6.1) 
 
(…) É quando o espermatozóide consegue penetrar o óvulo. (A8F, 6.1) 
 
A fecundação ocorre quando o espermatozóide penetra no óvulo. (A9F, 6.1) 
 
É um processo onde um espermatozóide tem o privilégio (…) de conseguir penetrar o 
óvulo, nessa fusão dá-se a fecundação. (A10F, 6.1) 
 
A fecundação é quando o espermatozóide penetra no óvulo (…). (A11F, 6.2) 
 
A fecundação dá-se quando o espermatozóide entra no óvulo dando forma a um novo ser. 
(A13F,6.1) 
 
A fecundação é quando uma célula masculina (espermatozóide) fecunda, ou seja, entra 
dentro de um óvulo da mulher. (A14F, 6.2) 
 
É a entrada de um espermatozóide no óvulo. (A16F,6.1) 
 
A fecundação é o momento em que o espermatozóide (célula sexual do homem) se 
encontra e penetra na célula sexual da mulher (o óvulo) (A18F,6.1). 

 
JUNÇÃO/UNIÃO ENTRE O 

ÓVULO E O 
ESPERMATOZÓIDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fecundação dá-se quando o óvulo se junta com o espermatozóide (…). (A17F,6.1) 
 
Junção do espermatozóide com o óvulo. (A20F,6.1). 
 
Junção do espermatozóide com o óvulo formando uma nova célula. (A1M,6.1) 
 
É a junção de uma célula feminina com uma masculina. (A5M,6.1) 
 
A fecundação consiste na junção da célula sexual feminina (óvulo) com a masculina 
(espermatozóide) de que deriva a multiplicação das células dando origem a um novo ser. 
(A23M,6.1) 
 
A fecundação é a união entre as células sexuais de ambos os sexos. (A4M,6.1) 
 
É quando um espermatozóide e um óvulo se unem para formar um novo ser. (A 15F, 6.1) 
 
A fecundação é a fusão do óvulo com o espermatozóide. (A22F,6.1) 

Outra O encontro dos gâmetas. (A2M,6.1) 

Outra A fecundação é quando o espermatozóide atinge o óvulo. (A12F,6.1) 

Outra A fecundação é o momento em que o óvulo penetra o espermatozóide. (A7F,6.1) 

Não respondeu A21F, A19F 

Não identificada A6F 

 



Anexo XIII 

   Pag. 2 
 

 
 

 
 
 

 
OCORRE NO 

ÚTERO/OVÁRIOS/TROMPAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
É no útero que se dá esse processo. (A20F,6.2) 
 
A fecundação ocorre no útero. (A22F,6.2). 
 
A fecundação ocorre no útero (…). (A23M,6.2). 
 
No útero da mulher (…). (A15F,6.2). 
 
A fecundação ocorre no útero da mulher (…). (A13F,6.2). 
 
A fecundação (…) ocorre no útero. (A11F,6.2) 
 
A fecundação ocorre no útero (…). (A4M,6.2) 
 
Ocorre no útero. (A1M, 6.2) 
 
(…) no útero. (A6F, 6.2). 
 
A fecundação ocorre nos ovários. (A9F,6.2) 
 
A fecundação ocorre nos ovários (…). (A7F,6.2) 
 
Nos ovários quando um óvulo está maduro e apto para ser fecundado. (A10F,6.2) 
 
A fecundação ocorre nos ovários. (A12F,6.2) 
 
A fecundação ocorre nas trompas de Falópio. (A14F,6.2) 
 
A fecundação ocorre na trompa de Falópio. (…) (A3M,6.2) 
 
A fecundação ocorre (…) junto das trompas. (A18F,6.2) 
 
 

 
Ocorre no útero ou  

nas trompas 

 
No útero ou nas trompas de Falópio. (A2M, 6.2) 
 
Ocorre pela entrada de um espermatozóide no óvulo e dá-se no útero da mulher ou ainda 
nas trompas de Falópio. (A16F,6.2) 

Outra A baixo do útero. (A5M, 6.2). 

Não respondeu A19F, A21F 

Não identificada A8F, A17F 
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INTERVÊM DUAS 

CÉLULAS SEXUAIS: 
 

O ÓVULO (COM NÚCLEO) 
E O ESPERMATOZÓIDE 

(SEM NÚCLEO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(A22F,4) 
 

 

 
 

(A14F,4) 
 

 
 

(A9F,4) 
 

 

 
 

(A8F,4) 
 

 
 

(A7F,4) 
 

 

 
 

(A1M,4) 
 

 

 
(A5M,4) 
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O ÓVULO (COM NÚCLEO) 

E O ESPERMATOZÓIDE 
(SEM NÚCLEO) 

(Continuação) 
 

 

 
 

(A4M,4) 
 

 

 
 

(A3M,4) 
 

 
 

(A2M,4) 
 

 
(A16F,4) 

 

 
(A11F,4) 
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O ÓVULO E O 

ESPERMATOZÓIDE 
(AMBOS SEM NÚCLEO) 

 
 

 

 
(A18F,4) 

 

 
 

(A15F,4) 
 

 
 

(A13F,4) 
 

 
(A10F,4) 
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O ÓVULO E O 

ESPERMATOZÓIDE 
(AMBOS COM NÚCLEO) 

 
 
 
 

 

 

 
(A23M,4) 

 
 

 
Não respondeu 

 
A6F, A12F, A17F, A19F, A20F, A21F 
 

 
PODE ENVOLVER 

RELAÇÃO SEXUAL 
 
 
 

 
FECUNDIDADE 
 
(…) o homem extrai um “líquido meio branco” do seu organismo, isso pode acontecer 
durante o acto sexual (…). (A3M, 2.2) 
 
No útero da mulher após uma relação sexual (…). (A15F,6.2) 
 
A fecundação ocorre após a ejaculação do homem. Após o processo de erecção e 
penetração o homem ejacula. É então no útero feminino que se dá esse processo (…). 
(A20F, 6.2) 
 
A fecundação ocorre no útero (da mulher) através da união do óvulo com um dos 
espermatozóides expelidos pelo pénis (…). (A23M,6.2). 
 
(…) para o óvulo ser fecundado tem de haver ejaculação ou simples entrada do sémen 
para dentro da mulher. (A16F,6.2) 
 
A fecundação ocorre no útero da mulher quando esta é penetrada (…). (A13F,6.2). 
 
(…) é só no estado de erecção que o homem consegue ter relações sexuais. (A12F, 2.1) 
 
Depois de ter relações sexuais o homem ejacula, ou seja, expele sémen (…). (A11F, 
2.2) 
 
(…) guardam o sémen que é ejaculado a maioria dos casos no aparelho reprodutor 
feminino. (…). (A6F, 2.2) 
Se (…) a mulher tiver relações sexuais com um parceiro recebe os espermatozóides e 
um deles (…) pode fecundar o óvulo feminino, dando origem a um novo ser. (A6F, 6.1) 
 
 

 
Não faz referência 

 

 
A17F, A19F, A1M, A14F, A5M, A4M, A22F, A8F, A7F, A2M, A18F, A21F, A10F, 
A9F. 
 

 
 



Anexo XIII 

   Pag. 7 
 

 
ALTURA EM QUE SE SITUA 

O PERÍODO FÉRTIL 
 
 

(O P.F. situa-se entre o início e 
o meio do ciclo da mulher) 

 
 
 

 

 
 

(A8F, 1.1) 
 

 

 
 

(A14F, 1.1) 
 

 

 
 

(A20F, 1.1) 
 

 
(O P.F. situa-se a meio do ciclo 

da mulher) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(A21F, 1.1) 
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(O P.F. situa-se a meio do ciclo 

da mulher) 
(Continuação) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(A15F, 1.1) 
 

 
(O P.F. situa-se entre o meio e 
o final do ciclo da mulher) 
 
 
 
 

 

 
 

(A9F, 1.1) 
 

 
(O P.F. situa-se no final do 
ciclo da mulher ou próximo 

dele) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(A4M, 1.1 

 
 

 
 

(A23M, 1.1 
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(O P.F. situa-se no final do 
ciclo da mulher ou próximo 

dele) 
(Continuação) 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

(A11F,1.1) 
 

 
 

Não identificada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(A5M, 1.1) 

 

 
 

(A13F,1.1) 
 

 
(A16F, 1.1) 
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Não identificada 
(Continuação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não faz referência 

 

 
 

(A18F, 1.1) 
 
O período mais fértil (…) é na semana seguinte à menstruação (…). (A10F, 1.1) 
 
Fecundidade – sete dias antes e sete dias depois do período menstrual. (A17F, 1.1) 
 
Para que exista fecundação a mulher deverá estar no seu período fértil. (A17F, 6.1). 
 
A3M, A1M, A22F, A12F, A2M, A7F, A6F, A19F 
 

 
NA AUSÊNCIA DE 

FECUNDAÇÃO OCORRE A 
MENSTRUAÇÃO 

 
Hemorragia proveniente da 
eliminação do(s) óvulos não 

fecundados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(…) o nosso corpo que já iniciou uma série de transformações começa todos os meses 
por formar um óvulo, o qual se não for fecundado irá ser expulso em forma de sangue. 
(A7F, 1.2) 
 
A menstruação acontece quando um óvulo não é fecundado pelos espermatozóides e 
quando este não é fecundado irá ser expulso como forma de sangue. (A8F, 1.2) 
 
Quando o óvulo não é fecundado é libertado para o útero e de seguida expelido para o 
exterior, esta é a causa da menstruação. A menstruação não é mais do que o sangue ou 
seja o óvulo que é expelido. (A9F, 1.2) 
 
A menstruação é um processo que ocorre na mulher no qual é libertado sangue, onde 
são libertos óvulos porque não foram fecundados. Acontece porque nenhum 
espermatozóide se infiltrou no ovário, tendo existido fecundação. (A12F, 1.2) 
 
É um corrimento de sangue que a mulher tem quando não está grávida. Este processo 
ocorre porque nenhum óvulo foi fecundado Assim eles vão amadurecendo (…) e 
passados 21 dias saem pela vagina da mulher (…). (A14F, 1.2) 
 

Hemorragia proveniente da não 
fecundação 

A menstruação acontece quando a mulher não está grávida. É uma perda de sangue 
(…).(A21F, 1.2) 

Não fecundação do óvulo A menstruação acontece quando não há fecundação do óvulo. (A22F, 1.2) 

Saída do óvulo e das paredes 
do útero – não fecundação 

(…) se este não for fecundado vai-se degenerar, juntamente com a parede do útero (…), 
ou seja, a menstruação consiste na saída, (…) do óvulo e das paredes do útero (…). 
(A16F, 1.2) 

 
Renovação do óvulo – não 

fecundação 
 
 
 
 
 

 
A menstruação consiste no processo de renovação do óvulo, eliminando-o caso este não 
seja fecundado durante o período fértil. (A23M, 1.2). 
 
(…) A menstruação acontece quando a mulher não está grávida. (…) (A19F, 1.2). 
 
(…) quando não há nenhum esperma a chegar ao óvulo, passados 20 dias ou mais, o 
óvulo desce e dá-se a menstruação. (A15F, 1.2) 
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Outras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A menstruação é a expulsão de algumas quantidades de sangue do organismo. 
(…).(A20F) 
 
A menstruação é quando a mulher tem pequenas hemorragias sanguíneas, que acontece 
quando esta inicia o seu período menstrual. (A11F). 
 
A menstruação acontece quando um óvulo se solta das trompas e faz um percurso até 
chegar ao exterior da mulher. (A18F, 1.2) 
 
Os ovários libertam os óvulos que ao chegarem ao útero, se fixam nas suas paredes, o 
que provoca uma irritação que leva à perda de sangue. (A4M, 1.2) 
 
 
Penso que é uma renovação celular. (A6F, 1.2) 
 
Surge quando um óvulo se separa das paredes do ovário, o que faz com que faça sangue 
e daí surja o período menstrual. (A17F, 1.2) 
 
A menstruação é a rejeição das paredes do útero que até aquela data não foi usado para 
o fim a que se destina. (A2M, 1.2) 

 
Não faz referência 

 

 
A3M, A5M, A10F 
 

Não identificada A menstruação dá-se após a ovulação do útero em que se renova o útero (…). (A13F, 
1.2). 

Não respondeu A1M 

 
GÉMEOS 

 
Gémeos verdadeiros 

 

 
(…) quando o óvulo fecundado se divide em duas ou mais partes (…). Quando estão em 
apenas um óvulo são gémeos verdadeiros.(A20F, 6.3) 
 

 
Gémeos falsos 

 
 

 
Os gémeos são formados quando mais do que um óvulo é fecundado. (…) são gémeos 
falsos. (A20F, 6.3) 
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Gémeos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(…) quando dois espermatozóides fecundam o óvulo. (A1M, 6.3) 
 
(…) quando dois espermatozóides conseguem penetrar o óvulo em simultâneo, ou se 
forem libertados dois óvulos. (A4M,6.3). 
 
É a introdução de mais do que uma célula sexual do homem em apenas um óvulo. 
(A5M, 6.3) 
 
(…) quando dois ou mais espermatozóides vão alojar-se no mesmo óvulo. (A6F, 6.3) 
 
Os gémeos formam-se porque o óvulo é fecundado por mais do que um espermatozóide. 
(A7F, 6.3) 
 
Os gémeos formam-se quando o óvulo é fecundado por dois espermatozóides. (A8F, 
6.3) 
 
Os gémeos formam-se quando existe a penetração de mais do que um espermatozóide 
no óvulo. (A9F, 6.3) 
 
(…) dois espermatozóides fecundam um óvulo que se divide em dois gâmetas (…). 
(A10F, 6.3). 
 
Formam-se quando em vez de um óvulo fecundado são dois fecundados. (A11F, 6.3). 
 
Os gémeos formam-se quando existe uma divisão do óvulo. (A12F, 6.3) 
 
 
Quando o espermatozóide penetra no óvulo este é fecundado, no entanto pode acontecer 
que um só óvulo possa dar origem a duas fecundações de dois fetos originando gémeos. 
(A13F, 6.3) 
 
(…) quando dois espermatozóides conseguem chegar ao mesmo tempo ao óvulo. 
(A15F, 6.3). 
 
(…) entrada de dois espermatozóides quase ao mesmo tempo, pela divisão do óvulo em 
dois, ou pela libertação de dois óvulos em vez de um. (A16F, 6.3) 
 
Os gémeos nascem quando o óvulo se divide (A17F, 6.3) 
 
Os gémeos formam-se quando dois ou mais espermatozóides conseguem penetrar ao 
mesmo tempo no óvulo da mulher. (A18F, 6.3). 
 
A formação de gémeos deve-se á fecundação do mesmo óvulo por dois 
espermatozóides. (A22F, 6.3) 
 
Da mesma forma que acontece uma fecundação normal, mas por vezes formam-se duas 
células que se desenvolvem separadamente. (A23M, 6.3) 
 

Outra (…) os gémeos podem ser verdadeiros ou falsos. (A3M, 6.3) 

Outra 

Os gémeos podem formar-se de duas formas. (…) quando é um só óvulo a ser 
fecundado, o óvulo começa-se a dividir em dois e só depois é que se começa a dividir 
como dois seres. Quando são dois óvulos eles são fecundados separadamente. (A2M, 
6.3) 

Não respondeu A14F, A19F, A21F 
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RELAÇÃO ENTRE 

ERECÇÃO, EJACULAÇÃO, 
RELAÇÃO SEXUAL e 

FECUNDAÇÃO 
 
 

Há ejaculação para que haja 
fecundação 

 
 
 
 

 
(…) Para o óvulo ser fecundado tem de haver ejaculação (…).(A16F, 2.2) 
 
A ejaculação é a expulsão do sémen (…) que contém espermatozóides e que permite a 
fecundação do óvulo. (A23M, 2.2) 
 
O sémen (…) é ejaculado, na maioria dos casos, no aparelho reprodutor feminino. Neste 
caso se a mulher está no período de ovulação, pode dar início a uma gravidez. (A6F, 
2.2) 
 
(…) “ é a ejaculação que dá a possibilidade aos homens de serem pais”.(A9F, 2.2) 
 
 

 
Há erecção para que haja 

relação sexual 
 
 
 

 
(…) é só no estado de erecção que o homem consegue ter relações sexuais. (A12F, 2.1) 
 
A erecção (…) permite a penetração. (A23M, 2.1). 
 
 

 
Há erecção para haver 

ejaculação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A erecção (…) acontece porque o homem tem necessidade de libertar líquido 
espermático. (A20F, 2.1) 
 
(…) O processo de erecção do homem acontece quando este se excita. (…) com a 
excitação os nervos do órgão sexual masculino levam ao seu aumento de tamanho (…). 
Quando o homem (…) lança o sémen o pénis volta ao tamanho anterior. (A6F, 2.1) 
 
“A erecção (…) poderá levar à ejaculação”. (A7F, 2.1). 
 
“A erecção é quando se dá a acumulação sanguínea do pénis e após esta acumulação dá-
se a ejaculação (…). (A13F, 2.1) 
 
 

 
Há relação sexual para que haja 

fecundação 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante o período fértil da mulher ocorre mensalmente a ovulação. Se durante esses 
mais ou menos 10 dias, a mulher tiver relações sexuais (…) recebe os espermatozóides 
e um deles pode fecundar o óvulo. (A6F, 6.1) 
 
A fecundação ocorre no útero da mulher quando esta é penetrada (…). (A13F, 6.2). 
 
No útero da mulher após uma relação sexual (…) (A15F, 6.2) 
 
(…) após o processo de erecção e penetração o homem ejacula. é então no útero 
feminino que se dá esse processo. (A20F, 6.2) 
 

 
 

Há ejaculação quando há 
relação sexual ou não 

 
 
 
 

 
(…) depois de ter relações sexuais o homem ejacula. (A11F, 2.2) 
 
(…) após o processo de erecção e penetração o homem ejacula. É então no útero 
feminino (…) (A20F, 6.2). 
 
(…) corresponde a uma “fase” em que o homem extrai um “líquido meio branco” do 
seu organismo, isso pode acontecer no acto sexual ou não(A3M, 2.2). 
 
 

Outra “é o clímax da erecção”. (A5M, 2.2) 
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Outra O processo de erecção acontece (…) quando há uma situação a nível sexual (…). 
(A11F, 2.1) 

Não identificada A1M, A2M, A4M, A8F A10F, A14F, A17F, A18F, A19F, A21F, A22F. 

 
ORDEM DE GRANDEZA DA 
LIBERTAÇÃO/PRODUÇÃO 

DO ÓVULO E 
ESPERMATOZÓIDE 

 
UNIDADES/MILHARES 

 
 
 
 
 
A1M,5; A9F, 5; A13F, 5; A14F, 5; A18F, 5; A16F,5 

UNIDADES/INFINITO A2M,5 

CENTENAS/MILHARES A20F, 5 

Não respondeu A15F, A17F, A19F, A21F, A22F, A23F, A3M, A6F, A7F, A8F, A11F, A12F, A4M, 
A5M, A10F 

 
 
 
 
 



Tabela 4.1.                                                                                                                            Anexo XIV 

 

Distribuição dos Futuros Professores, por categorias de resposta identificadas sobre o 

que é e onde ocorre a fecundação. 
 

Categorias de respostas Alunos 

O que é a fecundação Onde ocorre a fecundação  

Útero A11F 
A13F 

Ovários A9F 
A10F 

Trompas 
A14F 
A3M  
A18F 

Útero ou trompas A16F 

Penetração/entrada do 
espermatozóide no óvulo 

 
Local não identificado 

 
A8F 

Útero 

A4M 
A1M 
A15F 
A20F 
A22F 
A23M 

Abaixo do útero A5M 

Junção/união entre o óvulo e o 
espermatozóide 

Local não identificado A17F 

Outras 

Encontro de gâmetas 
Útero ou trompas A2M 

Quando o espermatozóide atinge 
o óvulo Ovários A12F 

Momento em que o óvulo 
penetra o espermatozóide Ovários A7F 

Não identificada  
A6F 

A19F 
A21F 

 



Tabela 4.2                                                                                                                                Anexo XV 

Distribuição dos Futuros Professores, por categorias de resposta identificadas sobre a 

presença/ausência de núcleo nas células sexuais 

 

Categorias de respostas Alunos 

Óvulo (com núcleo) e 
espermatozóide (sem núcleo) 

 

A22F 
A14F 
A9F 
A8F 
A7F 
A1M 
A5M 
A4M 
A3M 
A2M 
A16F 
A11F 

 

Óvulo e espermatozóide (sem 
núcleo) 

 

A18F 
A15F 
A13F 
A10F 

Células sexuais 

Óvulo e espermatozóide (ambos 
com núcleo) A23M 

 
Nota: Os alunos A6F, A12F, A17F, A19F, A20F, A21F não responderam 
 



Tabela 4.3                                                                                                                            Anexo XVI 

Distribuição dos futuros professores, por categorias de resposta identificadas sobre a 

formação de gémeos 
 

Categorias de respostas Alunos 
 

Gémeos verdadeiros 
 

Subdivisão do óvulo em dois. 
 
 

 
A20F 

 
Gémeos falsos 

 

 
Fecundação de mais do que um óvulo. 

 

 
A20F 

 
Gémeos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecundação de 1 óvulo e 2 (ou mais) espermatozóides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divisão do óvulo 
 
 

Fecundação de 1 óvulo e 2 espermatozóides ou se 
forem libertados 2 óvulos 

 
 

Fecundação de 1 óvulo e 2 espermatozóides. O óvulo 
divide-se em dois gâmetas. 

 
 

Fecundação de 2 óvulos 
 
 

Fecundação de 1 óvulo e 2 espermatozóides ou 
divisão do óvulo em dois ou pela libertação de 2 

óvulos. 
 

Fecundação de 1 óvulo e 1 espermatozóide. Formam-
se 2 células que se desenvolvem separadamente. 

 
Fecundação de 1 óvulo e 1 espermatozóide. Esse 
óvulo dá origem a duas fecundações de 2 fetos. 

 
Fecundação de 1 óvulo e 1 espermatozóide. Esse 

óvulo divide-se em dois. Ou quando são fecundados 2 
óvulos. 

 
 

Não identificada 

 
A1M 
A8F 
A22F 
A15F 
A6F 
A7F 
A18F 
A5M 
A9F 
 
 
A12F 
A17F 
 
A4M 
 
 
 
A10F 
 
 
 
A11F 
 
 
A16F 
 
 
 
A23M 
 
 
 
A13F 
 
 
A2M 
 
 
 
A3M 

Nota: os alunos A14F, A19F, A21F não responderam. 



Tabela 4.4                                                                                             Anexo XVII 

 

 

Distribuição dos futuros professores, por categorias de resposta identificadas sobre o 

que é a menstruação e a sua relação ou não com a ausência de fecundação 

 

Categorias de resposta  Alunos 

Menstruação 
 

 
Relaciona com a 

ausência de 
fecundação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não relaciona com 
a ausência de 
fecundação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não identificadas 

 
Hemorragia proveniente da 
eliminação/expulsão do(s) óvulo(s) não 
fecundado(s) 
 
 
 
 
 
Hemorragia proveniente da não fecundação 
 
Outras 
Saída do óvulo e das paredes do útero. 
 
Renovação do óvulo. 
 
Não fecundação 
 
 
Descida do óvulo 
 
 
 
 
Hemorragia 
 
 
Rejeição das paredes do útero. 
 
Expulsão do óvulo 
 
Hemorragia provocada pela fixação do óvulo 
às paredes do útero 
 
Hemorragia provocada pela separação do 
óvulo das paredes do ovário 
 
 
 
 
Renovação celular 
 
 

 
A7F 
A8F 
A12F 
A9F 
A14F 
 
 
 
A21F 
 
 
A16F 
 
A23M 
 
A19F 
A22F 
 
A15F 
 
 
 
 
A20F 
A11F 
 
A2M 
 
A18F 
 
A4M 
 
 
A17F 
 
 
 
 
 
A6F 
 
A13F 
A3M 
A5M 
A10F 

 
Nota: O aluno A1M não respondeu. 



Tabela 4.5                                                                                                                                                    Anexo XVIII 

Distribuição de alunos por categorias de resposta identificadas sobre a presença/ ausência de 
anexos embrionários durante a gestação 

 
 
 

Placenta A1M, A23M 

O novo ser possui

Cordão umbilical A10M 

Não há referência 
a anexos 
embrionários 

 

A14F, A11F, A20F, 
A5M, A7F, A8F, 
A9F, A2M, A3M, 
A4M, A15F, A16F, 
A18F, A22F, A13F 

Anexos 
embrionários 

Não identificado 

 
 A6F, A12F, A17F, 

A19F, A21F 

 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4.6                                                                                                                                                     Anexo XIX 

 

Distribuição de alunos por categorias de resposta identificadas sobre a posição intra-uterina do 
novo ser 

 
 

Variável ao longo 
da gestação, 
sendo invertida 
no final 

A5M, A7F, A1M, 
A15F, A23M 

Invariável ao 
longo da gestação

A4M, A20F, A10F, 
A8F, A2M, A22F 

Posição intra-
uterina do novo 
ser.  

Não identificada 
A9F, A3M, A16F, 
A11F, A13F, A14F 
A6F, A12F, A17F, 
A18F, A19F, A21F 

 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4.7                                                                                                                                                        Anexo XX 

Distribuição de alunos por categorias de resposta identificadas sobre o local de desenvolvimento 
do novo ser. 

 
 

Útero A1M, A18F, A23M 

Local não 
identificado 

A11F, A13F, A14F, 
A10F, A22F, A4M, 
A3M, A2M, A9F, 
A20F, A5M, A7F, 
A8F 

Local de 
desenvolvimento 
do novo ser.  
 

Não identificada 
A6F, A12F, A15F, 
A16F, A17F, A19F, 
A21F 

 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4.8                                                                                                                                                   Anexo XXI 

Distribuição de alunos por categorias de resposta identificadas sobre as fases de desenvolvimento 
do novo ser durante a gestação 

 
 

 
 

Ovo Fecundação 
 (1as semanas) A4M 

Primeiro e segundo mês A4M 

Até três semanas A23M Embrião 

Três a sete meses A10F 

Primeiro ao nono mês A8F 

Do segundo ao nono mês A4M 

Mais de três semanas A23M 

Sete meses A5M 

Feto 

Em qualquer fase da 
gestação A13F 

 
Nove meses 

A23M 
A5M 

Bebé / criança
Em qualquer fase da 
gestação 

A8F 
A3M 

Fases de 
desenvolvimento 
do novo ser 
durante a 
gestação 

Não 
identificado 

 A14F, A1M, A11F, 
A17F, A2M, A15F, 
A19F, A7F, A16F, 
A21F, A9F, A18F, 
A6F, A20F, A12F, 
A22F 
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Transcrição das Entrevistas feitas às alunas 
 

Transcrição da entrevista à aluna A6F 

 

 

E - Qual ou quais foram os temas abordados pelo seu grupo de trabalho durante o 

Seminário? 

 

A – Os temas abordados pelo meu grupo foi … sobre há … as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, mas principalmente a SIDA, incidiu sobre a SIDA. 

 

E – Sentiu dificuldade a tratar algum desses temas?  

 

A – Ah! Eu não sabia de nada tive de pesquisar, tive de ir à procura. Acho que 

aconteceu com todos. Tivemos que ir procurar elementos, sabíamos muito pouco. 

sabíamos o senso comum, só! Mas não sabíamos …. tivemos de procurar e que nos … 

documentar para poder apresentar aquilo. 

 

E – Tiveram que fazer investigação antes de preparar o seminário. 

 

A – Claro! 

 

E – E especificamente na altura do seminário sentiu dificuldade? 

 

A – Em falar daquilo? 

 

E – Sim! 

 

A – Não, não. Não tive nada. Na altura estava preparada. E também tínhamos tido 

aquela aula já onde se tinha falado dessas coisas. 

 

E – Durante a formação que vos dei? 
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A – Exactamente. Penso que foi até mais do que uma aula. 

 

E - Considera que tinha conhecimentos suficientes para dinamizar o seminário? 

 

A – Naquele momento tinha. Naquele momento tinha …estávamos documentados para. 

Mas também como depois apareceu lá o Dr. José …Murta para dar mais cientificidade 

às respostas socorremo-nos dele. Naquelas mais …. 

 

E – Acha que precisaram dele? 

 

A – Não, não … e nós sabíamos, mesmo aquilo sobre o beijo que ele depois disse, nós 

sabíamos. Essa achega nós sabíamos. 

 

E – Os temas tratados pelos outros grupos pareciam-lhe mais fáceis? 

 

A – Uma vez que eu me debrucei sobre o meu e estava documentada para tratar o meu, 

para mim o meu era mais fácil. A partir do momento que uma pessoa estuda…. O que 

nos mete sempre medo é o desconhecido. A partir do momento que nós conhecemos, 

isso deixa de fazer medo e o que os outros estão a transmitir para nós é mais uma 

achega, são mais conhecimentos. Não estejamos à espera de saber melhor o que os 

outros estiveram a preparar. 

 

E – Imagine que em vez de trabalhar os temas que tratou tinha de tratar outros. 

 

A – Ah! Teria de fazer a mesma coisa.  

 

E - Se tivesse oportunidade de participar na dinamização de outro seminário no âmbito 

da Sexualidade sentia-se à-vontade para o fazer? 

 

A – Acerca do mesmo tema? 

 

E – Desse ou de outro. 

 

A – Eu estou absolutamente à-vontade. 
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E - Há algum tema que receasse trabalhar nesse âmbito? 

 

A – Isso depende, depende …isso é muito lato. Não consigo responder a essa pergunta. 

 

E – Vamos imaginar que teria de trabalhar a homossexualidade, por exemplo, sentir-se-

ia à-vontade para o fazer? 

 

A – Ah! Eu … não me meteria medo nenhum. A primeira vez que eu ouvi falar de 

homossexualidade, não foi falar foi ler. Eu ouvia falar como as pessoas dizem seus 

paneleiros…e nós crianças ouvíamos. E isso chocava-me muito, ouvir falar dessas 

coisas e quando eu já era rapariga, adolescente, mas já crescida, já devia estar quase a 

casar, mas eu casei cedo. Hamm … li um livro do Morris Oeste, O Advogado do Diabo, 

que não tem nada a ver com o filme que aí anda agora. Em que ele faz uma defesa, … 

uma defesa da homossexualidade, não da homossexualidade em si, mas do que pode 

provocar a homossexualidade e induz as pessoas, naquele livro, à tolerância e a 

compreender o porquê, as razões, a tentarem entender e pôr-se no outro e a tentarem 

entender as razões porque as pessoas procedem dessa maneira. Veja bem, quando eu era 

já rapariguita. E eu desde aí nunca …, nunca trocei das pessoas que tenham outras 

tendências, nem nada disso. E até me choca ouvir os outros. Apesar de eu ser uma 

pessoa, … eu acho que sou do mais tradicional e mais convencional que se poça 

imaginar. Como já deve ter percebido! 

 

E – Não, eu não estou aqui para fazer juízos de valor. 

 

A – Mas eu sou. Sou muito tradicional, até pelas minhas crenças religiosas, sou muito 

tradicional. Só que respeito muito a liberdade dos outros. 

 

E – Eu falei do tema da homossexualidade… 

 

A - Mas poderia ter sido outro. Respondo-lhe da mesma maneira e isso não por ter lido 

Morris Oeste, mas por pensamentos meus. Por aquilo que eu penso. Olhe Jesus Cristo e 

Maria Madalena, é uma das razões que me leva a olhar para isso com compaixão, com 

tolerância e compreensão, por exemplo.  
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E – Então, há algum tema que receasse trabalhar? 

 

A – Não, tinha é que me preparar. Estou habituada a enfrentar plateias, estou habituada 

a enfrentar o público e desde sempre para enfrentar o público tive de me preparar fosse 

em que área fosse. Seja em que área for nós temos de nos preparar para.  

 

E – Mesmo na sua que é a Música? 

 

A – Que é a música, exactamente. Tem de ser assim sempre. Nós e os outros que 

estiverem connosco. Por isso é que tem de haver alguém à cabeça para que os outros 

vão e se preocupem também em preparar e fazer bem a sua parte. Porque se não aquilo 

que nós fazemos pode também perder qualidade. 

 

E – Obrigada! 

 

A – De nada. 
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Transcrição da entrevista à aluna A11F 

 

E - Qual ou quais foram os temas abordados pelo seu grupo de trabalho durante o 

seminário? 

 

A – Pelo meu grupo de trabalho foi o aborto, ah … a gravidez na adolescência com 

incidência também no aborto e foi a homossexualidade. 

 

E – Sentiu dificuldade a tratar algum(s) desse(s) tema(s)? 

 

A – Foi mais o da homossexualidade, da minha parte, do grupo não sei. Principalmente 

para fazer as montagens quando foi do vídeo. Foi muito complicado. 

 

E – Teve a ver com a parte técnica ou com o tema? 

 

A – Mesmo com o tema, porque dentro do grupo havia aquele complexo, quem é que 

faz de quem? Eee… Vamos ter de dar um beijo! Eee toda a gente vai ver! E o que é que 

vão falar? E depois ainda ficamos com fama na escola.  

 

E – Porque no seu caso fizeram um filme? 

 

A – Um filme sobre a homossexualidade. 

 

E – Tinha de haver uma cena de homossexualidade e alguém tinha que a representar. 

 

A – Exactamente. 

 

E – A dificuldade foi em mostrar no filme uma cena de homossexualidade porque 

ninguém a queria representar? 

 

A – Sim, porque hoje em dia é um tabu. 

 

E – Mas depois resolveu-se? 
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A – Resolveu-se e correu tudo bem, acho eu. 

 

E - Considera que tinha conhecimentos suficientes para a dinamização do seminário? 

 

A – Eu acho que não eram assim temas muito complexos, pelo menos da nossa parte, os 

do nosso grupo. Eu não achei grande dificuldade! 

 

E – Os temas tratados pelos outros grupos pareciam-lhe mais fáceis? 

 

A – Se calhar não. Acho que não, se fossemos a falar do sistema reprodutor masculino e 

feminino acho que tinha mais dificuldade. 

 

E – Porquê? 

 

A – Porquê? Porque primeiro não são muitos conceitos, mas ao pôr uma legenda uma 

pessoa olha e fica a olhar para aquilo … decorar aqueles nomes e saber explicar e quais 

as funções e por ai fora. Eu acho que era muito mais complicado, mesmo tendo um 

papel à frente. Porque se calha alguém fazer uma pergunta e nós não sabemos responder 

para que é que aquilo serve ou o que é que aquilo é, ou onde é que aquilo está. É muito 

mais complicado, acho eu. Acho que nessa parte tivemos muita sorte, com os temas que 

nos calharam. 

 

E - Se tivesse oportunidade de participar na dinamização de outro seminário no âmbito 

da Sexualidade sentia-se à-vontade para o fazer? 

 

A – Agora talvez! Mas a todos os níveis acho eu. Acho que aprendemos bastante. 

Fizemos, mas aprendemos. 

 

E - Há algum tema que receasse trabalhar nesse âmbito? 

 

A – Talvez o sistema reprodutor masculino e feminino. Por acaso tinha um bocadinho 

de medo que nos calhasse esse, porque acho que é um tema um bocado complexo. É 

assim, se tivéssemos lá a legenda com os nomes e tudo, tudo bem! Mas temos de saber 
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explicar e temos de saber aquilo que estamos a dizer. Eee … eu pelo menos acho que 

para mim esse era mais difícil. 

 

E – Obrigada! 

 

A – Não tem de quê professora. 
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Transcrição da entrevista à aluna A13F 

 

E - Qual ou quais foram os temas abordados pelo seu grupo de trabalho durante o 

seminário? 

 

A – Durante o seminário trataram-se de forma geral quase todos os assuntos, houve 

aulas em que retiramos perguntas específicas dos inquéritos, tais como o ciclo mestrual, 

fecundação, aaa, depois algumas perguntas foram relacionadas com doenças que 

podiam ser transmissíveis e depois foi um apanhado geral de todas as perguntas que 

tinham sido feitas para se realizar inquéritos e apresentá-los através de filmagens e 

relacioná-los com os outros grupos. 

 

E – Isso que me está a dizer foram as reportagens que fizeram e que serviam de 

introdução aos outros grupos. 

 

A – Exactamente. 

 

E – Fizeram perguntas a vários colegas cá da escola e outras pessoas, funcionários e 

professores. Eles respondiam e isso era o início… 

 

A – Era o início de cada tema do seminário. 

 

E – Sentiu dificuldade a tratar algum(s) desse(s) tema(s)? 

 

A – Basicamente os temas que nós trabalhámos não eram temas tão específicos, tipo 

fecundação, ciclo menstrual, são temas que nós já estávamos mais habituados a falar, já 

passa a ser parte do nosso dia-a dia. Só tivemos que fazer pequenas pesquisas para ir 

buscar palavras mais específicas adequadas ao temas, mas de resto, normalmente foi 

feito sem dificuldade nenhuma. 

 

E - Considera que tinha conhecimentos suficientes para tal? 

 



Anexo XXII 

  9 

A – Não, nunca! E acho que nenhum de nós tinha a certeza daquilo que estava a tratar. 

Teve de ser feita uma pesquisa ao longo das aulas e mesmo fora delas para conseguir 

atingir os objectivos. 

 

E – Porquê? 

 

A – Porque nós achamos sempre que sabemos tudo, e depois quando nos confrontam 

com as perguntas acabamos por ter a certeza de que afinal não sabíamos mesmo nada. 

Muitas coisas são vagas ou dão-nos uma pequena ideia, ou mesmo só de falarmos com 

os colegas, nunca conseguimos ter consciência da realidade das coisas. Para isso foi 

necessário investigar e nas aulas com a apresentação dos outros grupos fomo-nos 

apercebendo daquilo que estávamos a falar. 

 

E – Isto antes da preparação do seminário. (formação dada) 

 

A – Antes da preparação do seminário. 

 

E – Teve de haver um trabalho de preparação, confronto de ideias , pesquisa… 

 

A - Exactamente. Porque cada um tinha as suas ideias e só no fim de toda a gente é que 

conseguíamos chegar a uma conclusão específica do que realmente era o que se estava a 

tratar. 

 

E – Os temas tratados pelos outros grupos pareciam-lhe mais fáceis? Porquê? 

 

A – Não, todos tinham a sua dificuldade, apesar do meu grupo como eu já disse tratou 

de temas mais usuais, são temas que se falam no dia-a-dia. Mas, acho cada um acabava 

por ter a sua dificuldade e acho que até havia mais difíceis do que o nosso. A 

homossexualidade, para muitas pessoas … cada pessoa tem a sua definição e outras 

ideias, mas acho que eles tiveram muito mais dificuldades do que nós. 

 

E - Se tivesse oportunidade de participar na dinamização de outro seminário no âmbito 

da Sexualidade sentia-se à-vontade para o fazer? 
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A – Depende do tema. É sempre muita responsabilidade, muita tarefa, … há muita coisa 

para fazer. Mas acho que ia estar muito mais à-vontade do que neste, foi sempre um 

primeiro seminário, nenhum de nós tinha feito isso antes. Mas acaba por se ter depois 

mais uma ideia geral do que é que é, o que falhou, falhou ali , agora vamos fazer assim 

assim, isto estava bom, o que se pode melhorar ou não. 

 

E - Há algum tema que receasse trabalhar nesse âmbito? 

 

A – Todos têm as suas dificuldades. …talvez o que eu para mim achei que era mais 

difícil ou que estava menos à-vontade era mesmo o das doenças que podem ser 

transmissíveis para os bebés quando se está grávida, aquelas dificuldades, será 

seropositivo não será, o que é ser seropositivo, que tipo de doenças é que a mãe pode 

passar para a criança, poderá nascer como a mãe. Eu acho que era um tema mais difícil. 

 

E – Está a falar das Doenças Sexualmente Transmissíveis por um lado e das 

transmissíveis mãe-filho por outro.  

 

A – Sim, acho que era o tema que eu ia sentir mais dificuldade. E era dos que eu quase 

não sabia … é mais difícil.  

 

E – Obrigada! 

 

A – Obrigada eu! 
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Transcrição da entrevista à aluna A14F 

 

E - Qual ou quais foram os temas abordados pelo seu grupo de trabalho durante o 

seminário? 

 

A – Ham… o grupo tratou sobre o aparelho genital feminino e masculino, tratou …os 

métodos contraceptivos, falámos dos gémeos verdadeiros e gémeos falsos, ham …o 

foco principal foi sobre isso. Depois abordámos um bocadinho sobre tudo o que tinha 

sido dado pelos outros grupos. Desde a homossexualidade … pronto falámos um 

bocadinho de tudo. Porque nós fizemos a introdução para cada grupo. Fizemos a 

entrevista e isso servia de introdução…para os outros grupos. 

 

E – Ou seja, vocês foram auscultar as ideias das pessoas de cá da escola? 

 

A – Sim, e…éramos a ligação entre um grupo e outro. 

 

E – Sentiu dificuldade a tratar algum(s) desse(s) tema(s)? 

 

A – Não, dificuldade não. Se calhar a dificuldade que eu tive foi … em… ficar mais 

esclarecida. Porque muitas coisas sabia assim só… por alto. Como aquela questão dos 

gémeos falsos e gémeos verdadeiros, sobre a SIDA também gostei muito de ver aquele 

filme, fiquei mais esclarecida sobre a SIDA, aqueles dilemas…, aqueles filmes que 

passaram1. Fiquei mais esclarecida se calhar sabia assim as coisas de…de ouvir.  

 

E – Vamo-nos centrar especificamente sobre aquilo que trabalhou no seminário, no seu 

grupo. No que trabalhou sentiu alguma dificuldade? 

 

A – Não, acho que não. 

 

E - Considera que tinha conhecimentos suficientes para abordar esses temas? 

 

                                                 
1 Faz referência a várias sessões de formação – filme sobre a SIDA, história valorativa sobre o aborto, 

discussão de caso sobre a prostituição e excertos de um filme sobre concepção/gravidez/aborto. 
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A – Os conhecimentos eram suficientes. Não sabia por exemplo como é que se 

formavam os gémeos verdadeiros e os gémeos falsos. Mas pronto de resto, … o 

aparelho genital feminino e masculino sabia. 
 

E – Como é que colmatou isso? 
 

A – Depois fui perguntando, fui vendo a livros e informei-me também com a 

professora, para tentar ver se o que eu tinha lido … estava bem ou não estava2. Fui 

falando com colegas… 

 

E – Teve de investigar? 

 

A – Pois. Através da Net também, por fotografias … 
 

E - Os temas tratados pelos outros grupos pareciam-lhe mais fáceis? 

 

A – Não. Porque todos têm a sua dificuldade. Tanto que eu… e os meus colegas, se 

calhar estou a falar um bocado por eles, ficámos mais esclarecidos todos. 

 

E - Se tivesse oportunidade de participar na dinamização de outro seminário no âmbito 

da Sexualidade sentia-se à-vontade? 
 

A – Já me sentia mais à-vontade do que me senti neste, só que se calhar ainda tinha que 

pesquisar mais, ainda não me sinto bem, bem, bem informada. Ainda há muito mais 

para aprender. 

 

E - Há algum tema que receasse trabalhar nesse âmbito? 
 

A – Não, não tenho tabus. Tudo o que tenha a ver com a Sexualidade estou aberta a 

trabalhar tudo. 

 

E – Obrigada! 

A – De nada! 

                                                 
2 Faz referência a sessões de formação. 
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Exemplo da constituição de uma categoria de resposta a partir das respostas dos 

alunos relativas a atributos da categoria de conteúdo “Fecundação” 

 
Categoria de Resposta 

PENETRAÇÃO/ENTRADA 

DO ESPERMATOZÓIDE 

NO ÓVULO 

Atributos 

A fecundação é a penetração do 
espermatozóide no óvulo. 
 
 

 
Fecundação é quando (…) o espermatozóide penetra no óvulo. (A3M, 6.1) 
 
(…) É quando o espermatozóide consegue penetrar o óvulo. (A8F, 6.1) 
 
A fecundação ocorre quando o espermatozóide penetra no óvulo. (A9F, 6.1) 
 
É um processo onde um espermatozóide tem o privilégio (…) de conseguir 
penetrar o óvulo, nessa fusão dá-se a fecundação. (A10F, 6.1) 
 
A fecundação é quando o espermatozóide penetra no óvulo (…). (A11F, 6.2) 
 
A fecundação é o momento em que o espermatozóide (célula sexual do 
homem) se encontra e penetra na célula sexual da mulher (o óvulo) 
(A18F,6.1). 
 

A fecundação é a entrada do 
espermatozóide no óvulo 

A fecundação dá-se quando o espermatozóide entra no óvulo dando forma a 
um novo ser. (A13F,6.1) 
 
A fecundação é quando uma célula masculina (espermatozóide) fecunda, ou 
seja, entra dentro de um óvulo da mulher. (A14F, 6.2) 
 
É a entrada de um espermatozóide no óvulo. (A16F,6.1) 
 

OCORRE NO 
ÚTERO/OVÁRIOS/ 
TROMPAS 

A fecundação ocorre no útero da mulher (…). (A13F,6.2). 
 
A fecundação (…) ocorre no útero. (A11F,6.2) 
 
A fecundação ocorre nos ovários. (A9F,6.2) 
 
Nos ovários quando um óvulo está maduro e apto para ser fecundado. 
(A10F,6.2) 
 
A fecundação ocorre nas trompas de Falópio (A14F,6.2) 
 
A fecundação ocorre na trompa de Falópio (…) (A3M,6.2) 

Ocorre no útero ou nas trompas Ocorre pela entrada de um espermatozóide no óvulo e dá-se no útero da 
mulher ou ainda nas trompas de Falópio. (A16F,6.2) 

Outra A fecundação ocorre (…) junto das trompas (A18F,6.2). 

Não identificada A8F  
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INTERVÊM DUAS 
CÉLULAS SEXUAIS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O ÓVULO (COM NÚCLEO) 
E O ESPERMATOZÓIDE 
(SEM NÚCLEO) 
 
 

 

 
(A14F,4) 

 

 
(A9F,4) 

 

 
(A8F,4) 

 
 

 
 

(A3M,4) 
 

 
(A16F,4) 

 

 
 

(A11F,4) 
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O ÓVULO E O 
ESPERMATOZÓIDE 
(AMBOS SEM NÚCLEO) 
 

 

 
(A18F,4) 

 

 
(A15F,4) 

 

 
(A13F,4) 

 
 

 
(A10F,4) 
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PODE ENVOLVER 
RELAÇÃO SEXUAL 

(…) o homem extrai um “líquido meio branco” do seu organismo, isso pode 
acontecer durante o acto sexual (…). (A3M, 2.2) 
 
(…) para o óvulo ser fecundado tem de haver ejaculação ou simples entrada 
do sémen para dentro da mulher (A16F,6.2) 
 
A fecundação ocorre no útero da mulher quando esta é penetrada (…). 
(A13F,6.2). 
 
Depois de ter relações sexuais o homem ejacula, ou seja, expele sémen (…). 
(A11F, 2.2) 

Não faz referência A14F, A8F, A18F, A10F, A9F. 

O PF situa-se entre o meio e o 
final do ciclo da mulher 
 

 

 
(A9F, 1.1) 

 

O PF situa-se no final do ciclo 
da mulher ou próximo dele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
(A11F,1.1) 
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O PF situa-se entre o início e o 
meio do ciclo da mulher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(A8F, 1.1) 

 

 
 

 

 
(A14F, 1.1) 
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Não identificada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não faz referência 

 
(A13F,1.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A16F, 1.1) 
 

 
(A18F, 1.1) 

 
 

O período mais fértil (…) é na semana seguinte à menstruação(…).(A10F) 
 
 
(A3M) 
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NA AUSÊNCIA DE 
FECUNDAÇÃO OCORRE A 
MENSTRUAÇÃO 
 
 
Hemorragia proveniente da 
eliminação do(s) óvulos não 
fecundados 
 
 

A menstruação acontece quando um óvulo não é fecundado pelos 
espermatozóides e quando este não é fecundado irá ser expulso como forma 
de sangue (A8F, 1.2). 
 
Quando o óvulo não é fecundado é libertado para o útero e de seguida 
expelido para o exterior, esta é a causa da menstruação. A menstruação não é 
mais do que o sangue ou seja o óvulo que é expelido.(A9F, 1.2). 
 
É um corrimento de sangue que a mulher tem quando não está grávida. Este 
processo ocorre porque nenhum óvulo foi fecundado Assim eles vão 
amadurecendo (…) e passados 21 dias saem pela vagina da mulher (…). 
(A14F, 1.2) 

Saída do óvulo e das paredes 
do útero – não fecundação 

(…) se este não for fecundado vai-se degenerar, juntamente com a parede do 
útero (…), ou seja, a menstruação consiste na saída, (…) do óvulo e das 
paredes do útero (…). (A16F, 1.2) 

Outras 

A menstruação é quando a mulher tem pequenas hemorragias sanguíneas, que 
acontece quando esta inicia o seu período menstrual. (A11F). 
 
A menstruação acontece quando um óvulo se solta das trompas e faz um 
percurso até chegar ao exterior da mulher. (A18F, 1.2) 
 
A menstruação dá-se após a ovulação do útero em que se renova o útero (…). 
(A13F, 1.2). 

Não faz referência A3M, A10F 

GÉMEOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gémeos 
 
 

 
Os gémeos formam-se quando o óvulo é fecundado por dois 
espermatozóides. (A8F, 6.3) 
 
Os gémeos formam-se quando existe a penetração de mais do que um 
espermatozóide no óvulo. (A9F, 6.3) 
 
(…) dois espermatozóides fecundam um óvulo que se divide em dois gâmetas 
(…). (A10F, 6.3). 
 
Formam-se quando em vez de um óvulo fecundado são dois fecundados. 
(A11F, 6.3). 
 
 
Quando o espermatozóide penetra no óvulo este é fecundado, no entanto 
pode acontecer que um só óvulo possa dar origem a duas fecundações de dois 
fetos originando gémeos. (A13F, 6.3) 
 
 
(…) entrada de dois espermatozóides quase ao mesmo tempo, pela divisão do 
óvulo em dois, ou pela libertação de dois óvulos em vez de um. (A16F, 6.3) 
 
 
Os gémeos formam-se quando dois ou mais espermatozóides conseguem 
penetrar ao mesmo tempo no óvulo da mulher. (A18F, 6.3). 

Outra (…) os gémeos podem ser verdadeiros ou falsos. (A3M, 6.3) 

Não respondeu A14F 

 

N=9 A14F, A9F, A3M, A8F, A16F, A11F, A18F, A13F, A10F 
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