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Resumo 

O presente estudo pretende comparar as perspectivas dos professores canadianos e 

portugueses sobre a educação sexual em meio escolar, através de um questionário 

construído por Cohen, Byers, Sears e Weaver (2004) e, mais tarde, traduzido e adaptado 

por Alvarez e Marques-Pinto (no prelo). Pretende-se, de igual modo, saber se os 

professores consideram a versão portuguesa do questionário “Perspectivas do Professor 

Sobre Educação Sexual” clara e abrangente, que obstáculos e apoios têm para a 

implementação da educação sexual nas escolas, qual a importância da educação sexual, 

que tópicos devem ser abrangidos e que formação têm recebido. 

Assim, foi conduzida uma análise comparativa das amostras canadiana (n = 336) e 

portuguesa (n = 196). Os resultados revelaram diferenças significativas ao nível da 

percepção da qualidade da ES nas escolas, da qualidade da formação recebida, da 

importância atribuída aos tópicos de ES e do conhecimento e do conforto sentidos na 

leccionação de ES. 

Da análise das entrevistas foi possível concluir que os professores consideram o 

questionário abrangente (66,7%) e claro (58,3%), que consideram importante a ES nas 

escolas porque podem substituir ou complementar a formação dada pelos pais (50%) e 

porque os jovens precisam de mais informação e mais conhecimentos (50%). Os 

professores consideraram como temas mais importantes para abordar o 

Desenvolvimento Humano (83%), as Relações (67%) e a Saúde Sexual (67%). Um 

terço dos professores considerou que o maior obstáculo à implementação da ES são os 

pais, enquanto outro terço considerou não existirem obstáculos à implementação da ES 

nas escolas. Em relação aos apoios recebidos, 50% expressou ser da direcção que recebe 

mais apoio e 42% não percepcionou qualquer apoio à implementação da ES. Por fim, 

58% dos professores considerou não ter recebido formação para implementar a ES nas 

escolas. 

 

 

Palavras-chave: Educação Sexual; Perspectivas do professor; estudo comparativo.  



 

 

Abstract 

 

This study aims to compare the perspectives of Canadian and Portuguese teachers 

regarding Sexual Health Education (SHE) in school environment, using a questionnaire 

created by Cohen, Byers, Sears and Weaver (2004) and later translated and adapted by 

Alvarez and Marques-Pinto (in press). The aim is also to know if teachers consider the 

Portuguese version of the questionnaire "Teacher’s Perspectives Concerning Sexual 

Health Education" clear and comprehensive, what hurdles and support they have 

concerning the implementation of sexual health education in schools, the importance of 

sexual health education, what topics should be covered and what training they have 

received. 

A statistical analysis was conducted to compare the Canadian (n=336) and Portuguese 

(n=196) samples. The results reveal significant differences in the perception of SHE 

quality in schools, in terms of training quality received, importance given to the topics 

of SHE, and knowledge and comfort felt in SHE teaching. 

Concerning the interviews analysis, it was acknowledged that teachers consider the 

questionnaire both comprehensive (66.7%) and clear (58.3%). Teachers find that SHE is 

important in schools because it can replace or complement the education given by 

parents (50%) and because young people need more information and knowledge (50%). 

Teachers consider that the most important issues to address are Human Development 

(83%), Relationships (67%) and Sexual Health (67%). A third of the teachers 

considered that the biggest SHE implementation obstacle are the parents, while another 

third considered that there were not any at all regarding SHE implementation in schools. 

Concerning received support, 50% expressed they receive more support from the 

School’s Board and 42% did not perceive any SHE implementation support. Finally, 

58% of teachers considered that they didn’t receive any training concerning SHE 

implementation in schools. 

 

Key-words: Sexual Health Education; Teacher’s Perspectives; comparative study. 
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Introdução 

A Educação Sexual, com a lei 60/2009, passou a ter um carácter obrigatório em 

meio escolar, pelo que deve hoje ser leccionada por professores, em todas as escolas do 

ensino público e privado, desde o 1º ciclo até ao ensino secundário. 

Em estudos anteriores à entrada da lei 60/2009, foi recolhendo-se informação 

que apontava para o facto de os professores estarem disponíveis para leccionar educação 

sexual na escola e com um carácter obrigatório. No entanto, o conforto, a 

disponibilidade e o conhecimento dos professores na leccionação da educação sexual 

não é igual para todos, nem em todos os temas, como revelaram diversos estudos 

realizados noutros países (Cohen, Byers, Sears, & Weaver, 2004; Westwood & Mullan, 

2007) e num estudo mais recente em Portugal (Alvarez & Marques-Pinto, no prelo). 

Sendo a educação sexual obrigatória tão recente em Portugal, é de todo o 

interesse perceber como se posicionam os nossos professores relativamente a 

professores de outros países relativamente à educação sexual.  

Na posse de dados sobre duas populações com tradições tão distintas, canadiana 

e portuguesa, consideramos informativo a realização de uma análise comparativa entre 

as perspectivas dos professores destas duas populações em relação à educação sexual 

em meio escolar. Para tal foi realizada uma análise comparativa dos resultados obtidos 

no “Questionário de Perspectivas dos Professores sobre a Educação Sexual em Meio 

escolar”, visto que o questionário usado em Portugal teve por base o questionário 

canadiano. Realizaram-se também algumas entrevistas com professores portugueses 

para avaliar da necessidade de introduzir alterações com vista a adaptar o questionário à 

realidade portuguesa. 
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Este trabalho começa, então, por caracterizar a educação sexual em meio escolar, 

os programas de educação sexual existentes dentro e fora do país, o papel dos 

professores na educação sexual, a relação entre algumas variáveis que influenciam o 

ensino da ES e o questionário que avalia as perspectivas dos professores sobre a 

educação sexual em meio escolar.  

No seguimento deste trabalho é apresentada a metodologia segundo a qual os 

dados foram recolhidos e analisados e a caracterização das amostras que participaram 

neste estudo. Por fim, os dados são analisados e interpretados, retirando-se algumas 

conclusões e sugerindo algumas questões para subsequentes investigações. Por fim, são 

feitas algumas sugestões para melhorar a qualidade da ES em Portugal. 
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Capítulo I – Enquadramento Teórico 

A importância da Educação Sexual em meio escolar 

Ao longo do desenvolvimento do ser humano a sexualidade é uma dimensão da 

identidade pessoal e das relações humanas que se vai construindo de forma mais 

determinante, através do processo de socialização. No decorrer deste processo, diversos 

são os agentes que fazem parte da socialização humana: os pais, a família, os pares, os 

media, os professores e a escola. Como espaço privilegiado para a socialização, a Escola 

parece ter portanto um papel muito importante neste domínio (Zapian, 2002). 

Durante o processo de desenvolvimento da sexualidade, as crianças e jovens 

começam a adquirir conhecimentos, mais ou menos correctos, sobre o corpo humano, as 

relações íntimas e os valores e atitudes relacionados com a sexualidade. Este 

desenvolvimento, como já referido, constrói-se a partir da socialização na qual podemos 

distinguir dois tipos de fontes de aprendizagem no domínio da sexualidade, formais e 

informais. No início do desenvolvimento da criança, as fontes mais importantes são as 

informais, como os pais, enquanto o recurso a fontes formais como profissionais de 

saúde ou os professores tem lugar, habitualmente, quando existe um problema. No 

entanto, o recurso a ambas as fontes é essencial porque as crianças e os jovens precisam 

de apoio, amor e espaço, mas também de informação consistente e específica, 

conhecimentos, atitudes e competências que são mais facilmente adquiridas pelo 

recurso a fontes formais, como os profissionais de saúde ou os professores (WHO, 

2010).  

Torna-se por isso necessário que as crianças e jovens tenham acesso a fontes 

formais de educação sexual e, visto os jovens só recorrerem às já existentes quando 
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apresentam um problema, que estas sejam mais acessíveis e estejam mais próximas 

desta população e integradas na sua formação. 

O primeiro documento legal publicado sobre Educação Sexual em meio escolar 

corresponde à Lei 3/84 de 24 de Março de 1984, onde o Estado garante o direito à 

educação sexual como componente do direito fundamental à educação. No entanto, 

apenas com a Lei 60/2009 de 6 de Agosto de 2009 a Educação Sexual passou a ser 

obrigatória em todas as escolas portuguesas, com a finalidade de desenvolver nas 

crianças e jovens competências que lhes permitam escolhas informadas e seguras, a 

valorização da afectividade e da sexualidade, o respeito pela diversidade, a redução de 

comportamentos sexuais de risco com consequências negativas como gravidez 

indesejada, infecções sexualmente transmissíveis, a capacidade de se protegerem de 

todas as formas de abuso ou de exploração sexual, a compreensão e o conhecimento do 

funcionamento e da nomenclatura dos mecanismos biológicos reprodutivos e a 

eliminação de comportamentos baseados na discriminação sexual ou na violência em 

função do sexo ou orientação sexual (Lei 60/2009). 

Polémicas na educação sexual em meio escolar 

Como parte integrante do ser humano, a sexualidade é um aspecto que se vai 

desenvolvendo a par com outras características e que é influenciado pelo contexto em 

que nos desenvolvemos, pela família, pelos amigos, pela escola, pela sociedade e, como 

já vimos, estas fontes de influência e de informação podem passar informação mais ou 

menos correcta ao jovem. Para que a informação que chega ao jovem seja o mais 

correcta possível, adequada à idade e promotora no sujeito de um sentido de 

responsabilidade sobre as suas atitudes, a escola tem um papel fundamental e é o local 

mais adequado para que os jovens recebam educação sexual. Têm sido apresentados, no 
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entanto, alguns argumentos contra a educação sexual em meio escolar. (Associação para 

o Planeamento da Família, 2000). 

Existe o receio de que falar sobre a sexualidade em contextos formais, como é o 

caso da escola, possa funcionar como um incentivo a comportamentos sexuais precoces. 

Alguns dados recolhidos por Kirby (2003) permitem concluir que os programas que se 

preocupam em diminuir os comportamentos sexuais de risco nos adolescentes são 

eficazes e não incentivam que os comportamentos sexuais ocorram mais cedo, 

principalmente se estes programas se focarem tanto em antecedentes sexuais (e.g. uso 

de contraceptivos, infecções sexualmente transmissíveis, abstinência) como em 

antecedentes não sexuais (e.g. orientação vocacional, voluntariado, hobbies, emprego, 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais, relacionamento familiar).Existe 

também a crença de que a orientação do comportamento e dos valores do jovem 

relativamente à sexualidade é da responsabilidade da família e não da escola. Será que 

no processo de desenvolvimento das crianças e dos jovens podemos separar os 

diferentes agentes de socialização? Como pudemos ver anteriormente, as crianças e os 

jovens desenvolvem-se num contexto simultaneamente familiar, social, escolar e nas 

relações com os amigos. Para além disso, muitos pais preferem que a escola se 

responsabilize por esta educação por não se sentirem confortáveis ou competentes para 

falar sobre educação sexual. Desta forma, crê-se que com a leccionação da educação 

sexual nas escolas haja uma maior abertura da família a estes temas e à comunicação 

entre a família e a escola. 

Por último, há também quem defenda que a sexualidade não se ensina, que se vai 

desenvolvendo e aprendendo ao longo da vida, de forma natural, sem a intervenção de 

agentes exteriores. Sabemos que a aprendizagem não ocorre apenas de forma “natural” 
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e que o meio social, mesmo que de maneira informal, não deixa de transmitir 

mensagens sobre sexualidade aos seus jovens. Assim sendo, considera-se que a escola 

pode contribuir de forma mais explícita para estes processos de aprendizagem. 

Programas de Educação Sexual 

A Educação Sexual pode chegar às escolas de diversos modos, nomeadamente 

através de diversos programas que conceptualizam a importância da educação sexual de 

forma diferente. 

Kirby (2003) realizou uma recolha sobre o tipo de programas existente para 

prevenir comportamentos de risco na adolescência e, embora não sejam programas 

exclusivamente de educação sexual, pretendem prevenir comportamentos sexuais de 

risco na adolescência. Concluiu que qualquer que seja o programa usado, podem obter-

se efeitos na redução de comportamentos sexuais de risco desde que se aborde pelo 

menos um dos factores, sexuais ou não sexuais, que para eles contribuem, embora o 

efeito seja maior quando os programas se focam em ambos os factores.  

Em Portugal, não existem ainda muitos dados sobre a eficácia dos programas de 

educação sexual, no entanto, Lemos (2002) deixa algumas indicações para se construir 

um programa de educação sexual eficaz. Primeiro, é necessário reconhecer a realidade 

dos jovens portugueses, quais os principais comportamentos sexuais de risco que estão a 

ocorrer, depois determinar o que é que os jovens já sabem sobre a sexualidade, os seus 

conhecimentos e atitudes. Lemos (2002), tal como Kirby (2003), reconhece a 

importância dos programas de educação sexual de 4ª geração, ou seja, programas que se 

focam na redução de comportamentos de risco e na formação do jovem, através de 

actividades que permitem atingir os objectivos comportamentais. São criados objectivos 
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direccionados para a informação, para os conhecimentos sobre educação sexual, mas 

são também criados objectivos que permitem o treino de “capacidades, destrezas e 

assertividade” (Lemos, 2002). Também o programa avaliado por Sousa, Soares e Vilar, 

(2007) defende que a educação sexual deve ter em consideração as consequências de 

comportamentos de risco (sexuais ou não sexuais) e, consequentemente, devem ser 

construídos programas mais integrativos, tendo em conta os factores de risco, mas 

também a promoção de elementos que podem funcionar como factores de protecção. 

Para além disso, é necessário considerar a duração dos programas, os conteúdos a 

abordar, o nível de escolaridade em que cada tópico deve ser incluído e em que idade se 

deve começar a educação sexual. (Frade, Marques, Alverca, & Vilar, 2010). 

Não deve ser esquecida também a necessidade de avaliar os programas aplicados. 

Para isso, deve avaliar-se os conhecimentos, atitudes e comportamentos em relação à 

educação sexual antes da aplicação do programa e voltar a avaliar depois da aplicação 

do programa, para assim conhecermos as áreas em que os alunos estão mais carentes de 

formação, para tornarmos como objectivo do programa colmatar as dificuldades nessas 

áreas e avaliar a eficácia do programa na promoção da saúde individual e no evitamento 

de comportamentos de risco (Frade et al., 2010) 

Apesar da provada eficácia de vários programas de educação sexual, os resultados 

destes programas dependem sempre da aceitação pela comunidade educativa e pelo 

conjunto do professorado (Zapiain, 2003). 
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Os Professores e a ES em meio escolar 

Para uma leccionação mais consistente da educação sexual em meio escolar os 

professores devem receber formação e treino, assim como terem abertura para o tema e 

elevada motivação para o seu ensino (WHO, 2010). Como afirma Dilys Went (citado 

por APF, 2000), para desenvolver acções de educação sexual, é desejável que o 

professor se preocupe genuinamente com o bem-estar físico e psicológico dos jovens, 

que aceite e respeite a sua sexualidade e a dos outros, que procure o envolvimento dos 

pais, encarregados de educação e outros profissionais quando reconheça que há 

situações em que não domina a informação que necessita transmitir. Mais ainda, 

Sanders e Swiden (1995) consideram que o professor deve ser tão neutro quanto 

possível, não passando as suas convicções, opiniões ou juízos de valor, deve demonstrar 

disponibilidade e confiança, utilizar vocabulário adequado tanto a um nível técnico 

como pedagógico, informar-se de forma a passar informações científicas actuais e 

correctas e ser cuidadoso na transmissão de informação, tendo em conta a faixa etária e 

o nível de desenvolvimento dos alunos e os seus interesses. 

Existem, por isso, diversas variáveis que podem influenciar a forma como a 

educação sexual chega aos nossos jovens. Stein e Wang (1988) afirmam que a forma 

como os professores implementam um programa é influenciada pelas suas atitudes em 

relação ao tema. Os estudos de Fisher e colaboradores (1988) demonstraram que as 

atitudes dos professores podem ser mais erotofílicas ou erotofóbicas, ou seja, mais 

positivas ou mais negativas relativamente à sexualidade e que existe uma associação 

entre a erotofilia e a motivação para adquirir conhecimento sobre a sexualidade, sobre o 

envolvimento em comportamentos sexuais seguros e a crença de que a educação sexual 

em meio escolar promove escolhas saudáveis e responsáveis. Assim, quanto mais 
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positiva é a atitude dos professores em relação à sexualidade, mais importância será 

atribuída ao tema e mais empenho e motivação será atribuída tanto no seu ensino como 

na busca de mais conhecimento sobre matérias sexuais. 

Como referido por Ramiro, Matos e Vilar (2008) também a percepção que o 

professor tem das atitudes e importância que os alunos, pais e comunidade em geral 

atribuem à educação sexual, ou seja, o apoio percebido da comunidade, vai influenciar a 

sua postura em relação à educação sexual. Por isso, é importante que a comunidade, os 

alunos e os pais estejam sensibilizados para a importância da educação sexual nas 

escolas e sejam cooperantes com o trabalho do professor, pois quando esse apoio é 

percebido pelo professor, o seu empenho e motivação para leccionar educação sexual é 

maior. 

Outra variável já referida anteriormente e que pode contribuir para um melhor 

ensino da Educação Sexual é a formação do professor, no entanto, o estudo de Reis e 

Vilar (2006) veio demonstrar que o treino apenas se relaciona com o conhecimento dos 

professores e não com o conforto ou com as atitudes face à educação sexual em meio 

escolar. Assim, o conhecimento é uma variável com grande influência na forma como 

os professores se preparam para leccionar ES, pois embora, como referido por Ramiro e 

colaboradores (2008), seja de menor importância que as atitudes, é um pré-requisito 

para uma ES de sucesso. O conhecimento está dependente não só da formação inicial ou 

académica na área ou de formação complementar, mas também da formação pessoal do 

professor, adquirida através das suas vivências. 

O conforto na leccionação de temas relacionados com a educação sexual é também uma 

variável que pode afectar a forma como o professor faz chegar a informação ao aluno. 

Reis e Vilar (2004) encontraram uma relação positiva entre o conforto e as atitudes, ou 
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seja, como afirma Lemos (2002) “aconselha-se que a educação sexual seja leccionada 

(…) por aqueles docentes que efectivamente se sintam bem com ela” e, por isso, os 

temas sentidos como mais desconfortáveis para o professor serão os temas menos 

abordados e poderão influenciar a forma como são transmitidos. Temas mais 

controversos serão tidos como menos confortáveis e influenciarão a atitude do professor 

face a esses temas (Reis & Vilar, 2004). 

Educação Sexual: Atitudes, conhecimentos, conforto e disponibilidade dos 

professores 

Ao longo dos últimos anos, vários estudos têm sido realizados sobre as variáveis 

que influenciam a forma como os professores leccionam a educação sexual. 

Em Portugal, o estudo de Reis e Vilar (2004) focou-se em conhecer e 

compreender as atitudes, os conhecimentos e os sentimentos de conforto ou desconforto 

dos professores relativamente à implementação da educação sexual nas escolas e da 

leccionação de alguns temas no âmbito da sexualidade. Os resultados demonstraram que 

os professores portugueses têm uma atitude positiva em relação à implementação da 

educação sexual nas escolas e mostram-se disponíveis para que a educação sexual seja 

leccionada nas escolas. O estudo revelou também um elevado conhecimento e conforto 

em temas envolvidos na educação sexual e um elevado interesse e atribuição de 

importância à implementação da educação sexual nas escolas portuguesas. No entanto, 

este estudo foi desenvolvido anteriormente à obrigatoriedade da implementação da 

educação sexual em todas as escolas portuguesas (Lei 60/2009), por isso, é legítimo 

perguntarmo-nos se e estes resultados se mantêm.  
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Westwood e Mullan (2007) realizaram em algumas escolas do Reino Unido um 

estudo com 115 professores sobre o conhecimento e as atitudes dos professores do 

ensino secundário relativamente ao ensino da educação sexual em Inglaterra. Apenas as 

atitudes e o conhecimento foram avaliados neste estudo, no entanto, dá-nos algumas 

pistas sobre o que se passa noutro contexto para além do português. Assim, o estudo 

revela que os professores sentem que têm pouca informação/formação para abordar o 

tema das infecções sexualmente transmissíveis, o acesso a serviços de saúde sexual e os 

direitos das crianças e os resultados revelam que embora o conhecimento geral dos 

professores sobre educação sexual esteja num bom nível, o conhecimento específico 

relativamente a infecções sexualmente transmissíveis e ao uso da pílula do dia seguinte 

é pobre, o que pode ser explicado pela carência de formação que os próprios professores 

afirmam ter. 

A maioria dos professores que colaborou neste estudo, não considerou que a ES 

devesse ser um dos papéis do professor, mas antes uma atribuição de um grupo 

multidisciplinar, para uma abordagem mais completa da ES, pelo que talvez possamos 

concluir que os professores ingleses defendem uma responsabilidade partilhada no 

ensino da ES. 

Após a aprovação e aplicação da Lei 60/2009 foi apenas realizado um estudo, que 

seja do nosso conhecimento, junto do professorado português, desenvolvido por 

Alvarez e Marques-Pinto (no prelo). Neste trabalho foi usado um questionário 

desenvolvido por Cohen, Byers, Sears e Weaver (2004) para avaliar as atitudes, os 

conhecimentos, o conforto e a disponibilidade dos professores de New Brunswick 

(Canadá) relativamente à educação sexual em meio escolar. Para além destes aspectos, 

os professores foram questionados sobre as idades em que cada tópico de ES deveria ser 
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iniciado, assim como foi averiguada a existência de formação para leccionar educação 

sexual. Os resultados do estudo de Cohen e colaboradores (2004) revelaram mais uma 

vez que os professores consideram importante que esta componente formativa chegue 

aos jovens através das escolas, atribuindo importância à colaboração dos pais. Também 

neste estudo canadiano foi encontrada uma relação entre a importância atribuída a cada 

tópico e a transmissão de conhecimentos com ele relacionado. Tal como em estudos 

referidos anteriormente este revelou que o conforto sentido nos diversos temas 

envolvidos na educação sexual se relaciona-se com a maior ou menor controvérsia do 

tema, logo, temas mais controversos são sentidos como menos confortáveis e são 

evitados pelo professor. Outra conclusão interessante que se pode retirar deste estudo 

prende-se com a influência do género dos professores no conforto e conhecimento para 

abordar diversos tópicos de educação sexual. Pode concluir-se que os professores se 

sentem mais confortáveis a leccionar temas que estejam mais de acordo com a sua 

experiência de vida e com o seu papel de género. Isto é, na abordagem do tema 

menstruação, por exemplo, uma mulher sentir-se-á mais confortável a leccionar esse 

tema do que um homem, visto que a menstruação é um fenómeno específico do género 

feminino. Por outro lado, será mais confortável para um homem falar de ejaculação 

precoce do que para uma mulher, visto que a ejaculação é um processo exclusivamente 

masculino, mais ainda, será mais confortável para um professor falar sobre o acto sexual 

se já tiver vivido essa experiência do que para um professor que nunca tenha vivido essa 

experiência. 
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Questionário de opiniões sobre educação sexual: Adaptação do questionário 

de Cohen e colaboradores à população portuguesa 

O questionário usado no estudo de Cohen e colaboradores (2004) foi em 2006 

traduzido, modificado e administrado por Carla Serrão e Maria Adelina Barbosa a uma 

amostra de 286 professores do ensino básico e secundário de escolas da zona Norte do 

país. A amostra traduz a realidade do que se passa nas escolas, respeitando a 

percentagem de professores do sexo masculino e feminino e a idade dos sujeitos. 

A análise dos dados recolhidos com esta aplicação revela que os itens estão a 

medir diferentes coisas, no entanto, quando os itens que avaliam conhecimento, 

conforto e disponibilidade se unem numa única categoria conseguem explicar 49,9% da 

variância, o que parece apontar para uma estreita relação entre o conhecimento, o 

conforto e a disponibilidade no que respeita à educação sexual. 

 O estudo realizado por Alvarez e Marques-Pinto (no prelo) baseou-se numa 

adaptação do questionário original de Cohen e colaboradores (2004), sendo que alguns 

dos itens que compõe o questionário original foram eliminados e outros foram 

adicionados, de acordo com o currículo português (Portaria nº196-A/2010) e 

fortalecendo uma perspectiva mais positiva da sexualidade, introduzindo tópicos que 

remetem para a promoção de uma sexualidade saudável, nomeadamente os aspectos 

relacionais e emocionais envolvidos no relacionamento íntimo e o respeito pela 

diversidade. Para além disso, as autoras incluíram no questionário uma secção de 

recolha de dados demográficos, profissionais e psicossociais dos professores mais 

ampla. Neste estudo, as autoras preocuparam-se em conhecer as perspectivas dos 

professores sobre a educação sexual, após a obrigatoriedade da ES nas escolas 

portuguesas, focando-se mais uma vez em variáveis como as atitudes, os 
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conhecimentos, o conforto e a disponibilidade. O questionário permitiu também 

recolher dados sobre a formação do professor ou falta dela e sobre as idades em que 

cada tema que compõe a educação sexual deve ser introduzido. 

Como em estudos anteriores, os professores portugueses mostraram-se também 

disponíveis para a leccionação da educação sexual nas escolas. Mantiveram-se ou 

acentuaram-se as atitudes positivas relativas à educação sexual. Foram também 

encontradas diferenças nas atitudes quando relacionadas com o género do professor, 

mostrando mais uma vez que o género é uma variável que influencia as atitudes dos 

professores relativamente à educação sexual, assim como a erotofilia, já definida 

anteriormente como a atitude positiva ou negativa relativamente à sexualidade. O sexo 

feminino e maior erotofilia estão relacionados com atitudes mais positivas, maior 

conforto e disponibilidade para ensinar ES nas escolas. 

 

Objectivos e Questões de Investigação 

Já temos algum conhecimento sobre as perspectivas dos professores de algumas 

partes do mundo onde a educação sexual decorre em meio escolar. Vimos que a 

disponibilidade, o conhecimento, o conforto e as atitudes do professor face à educação 

sexual pode influenciar a forma como esta é leccionada aos alunos. A perspectiva dos 

professores face à educação sexual em meio escolar tem sido estudada ao longo dos 

últimos anos em Portugal, existindo, no entanto, apenas um estudo realizado após a 

obrigatoriedade da educação sexual nas escolas portuguesas. Pensamos, por isso, ser 

interessante compreender como nos situamos comparativamente a outros países em que 

a educação sexual decorre igualmente em meio escolar e é coordenada por professores.  
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Uma vez que o estudo realizado por Alvarez e Marques Pinto (no prelo) com os 

professores portugueses e o realizado com os professores canadianos (Cohen et al., 

2004) tem por base o mesmo questionário, temos como principal objectivo deste estudo 

conhecer as diferenças encontradas entre estas duas populações. Para tal, pensamos ser 

também importante verificar se há melhorias à adaptação do questionário a introduzir, 

na opinião dos professores, o qual constitui o segundo objectivo deste estudo. 

Colocamos por isso as seguintes questões de investigação: 

Que diferenças existem entre as duas populações ao nível das variáveis 

sociodemográficas (sexo, idade, localidade de residência)? 

Os professores canadianos e os professores portugueses avaliam a qualidade da 

ES nas suas escolas da mesma forma? 

Relativamente à experiência na leccionação de ES, sendo que os professores 

canadianos já leccionam ES há mais tempo que os professores portugueses, será que se 

consideram mais experientes? 

Quanto à formação em ES recebida pelos professores canadianos e pelos 

professores portugueses existirão diferenças?  

Existirão diferentes opiniões entre professores canadianos e professores 

portugueses sobre as idades/fases de desenvolvimento em que a Educação Sexual 

deverá ser iniciada? 

Relativamente à idade ou fase de desenvolvimento da criança mais apropriada 

para o início dos diversos tópicos que podem ser abordados em Educação Sexual, quais 

as diferenças encontradas entre os professores canadianos e os professores portugueses? 
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Quais serão as principais diferenças encontradas entre as populações Canadiana  

e Portuguesa relativamente à importância que cada um dos tópicos tem no currículo de 

educação sexual? 

Relativamente aos conhecimentos sobre Educação Sexual, será que os 

professores canadianos se sentem mais conhecedores que os professores portugueses? 

Comparando a amostras, estarão os professores canadianos mais confortáveis com 

alguns dos temas de Educação Sexual do que os professores portugueses? 

 Quais as melhorias que ao nível da clareza e da abrangência do questionário deverão 

ser feitas, segundo a opinião dos professores portugueses? 

Poderão os professores portugueses considerar que alguns dos tópicos 

deveriam ser alterados? 

Porque é que a educação sexual é tão importante nas nossas escolas e que 

tópicos são sentidos como mais necessários no currículo de ES? 

 Que obstáculos e apoios recebem os professores portugueses para leccionar a 

ES?  

A formação em ES é um apoio ou tem sido um obstáculo? 
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Capítulo II – Método 

Participantes 

Para conhecer a perspectiva dos professores sobre o questionário que serviu de 

base a este estudo, obteve-se a colaboração de 12 professores de 4 escolas e de zonas 

diferentes do país. Sete professores da zona da Grande Lisboa, 3 professores de 

Santarém e 2 de Gouveia. Nove professores leccionavam em escolas do ensino público 

e 3 no ensino particular. Dos professores entrevistados, 10 eram do sexo feminino, 

sendo que dois professores leccionavam no ensino secundário, 4 professores no 2º e 3º 

ciclos do ensino básico e 6 no 1º ciclo do ensino básico.  

Para conhecer as diferenças entre a perspectiva dos professores canadianos e 

portugueses relativas à educação sexual em meio escolar recorreu-se às amostras dos 

respectivos estudos canadiano (Cohen et al., 2004) e português (Alvarez & Marques-

Pinto, no prelo).  

A amostra do estudo canadiano englobou 336 professores, sendo que 45%  eram 

professores do 1º ciclo e 55% de 2º e 3º ciclos. A maioria dos participantes era do sexo 

feminino (74%). Na distribuição das idades, 42% dos professores estava no grupo etário 

dos 40 anos, 22% estava no grupo dos 30 e 24% tinha mais de 50 anos. Em média, os 

participantes leccionavam há mais de 17 anos. Para além disso, 60% dos professores 

tinha desde “alguma” a “moderada” experiência no ensino da educação sexual e apenas 

26% relataram ter uma experiência “considerável” e “extensiva” no ensino desta 

matéria. 

No estudo português participaram 307 professores, do 1º ciclo ao Ensino 

Secundário. Para se poder comparar a amostra portuguesa e a amostra canadiana, os 
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professores portuguese que leccionavam no ensino secundário foram retirados da 

amostra. Assim, a amostra para este estudo foi constituída por 196 professores, e as 

características da amostra encontram-se no quadro I. 

Quadro I. Características sóciodemográficas, experiência e formação em ES da amostra 

portuguesa. 

Características dos Professores Portugueses Frequência Percentagem 

Sexo 
Masculino 32 17% 

Feminino 156 83% 

Idades 

<30 anos 23 12.3% 

30 a 39 anos 63 33.7% 

40 a 49 anos 46 24.6% 

>50 anos 55 29.4% 

Níveis de Ensino 

1º ciclo 29 17.1% 

2º ciclo 53 31.2% 

3º ciclo 62 36.5% 

1º e 2º ciclo 2 1.2% 

2º e 3º ciclo 24 14.1% 

Experiência na 

leccionação de ES 

Sem ou pouca 

experiência 
85 45% 

Moderada ou muita 

experiência 
104 55 % 

Qualidade da 

Formação em ES 

Insuficiente 75 40.6% 

Nem suficiente nem 

Insuficiente 
42 22.7 % 

Suficiente 68 36.8 % 

 

Design 

Para responder ao principal objectivo deste estudo realizou-se uma análise 

comparativa dos dados obtidos através do “Questionário de Perspectivas do Professor 

sobre Educação Sexual” no Canadá por Cohen e colaboradores (2004) e em Portugal 

por Alvarez e Marques-Pinto (no prelo),  

Para podermos responder ao segundo objectivo deste estudo realizou-se um 

estudo qualitativo com o objectivo de compreender o que poderia ser melhorado no 
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questionário português “Perspectivas do Professor sobre Educação Sexual”, o qual 

envolveu dois momentos. Num primeiro momento, os participantes responderam ao 

questionário online “Perspectivas do Professor sobre Educação Sexual”. Num segundo 

momento, os professores responderam a uma entrevista, com a duração aproximada de 

15 minutos, sobre a estrutura e conteúdos do questionário, assim como sobre a clareza e 

abrangência das questões colocadas no questionário, a importância da educação sexual, 

os temas abordados em educação sexual mais importantes para os estudantes com quem 

trabalhava e, ainda, os apoios e obstáculos encontrados na implementação da educação 

sexual e a formação recebida para o desenvolvimento da educação sexual. 

Procedimento 

Para a concretização das entrevistas, realizou-se um primeiro contacto com os 

directores de algumas das escolas, com as psicólogas das escolas ou directamente com 

os professores, sobretudo por email, após o qual os contactos receberam uma carta 

explicativa do estudo com informação sobre os objectivos, procedimentos e utilização 

dos dados obtidos. No contacto com as escolas, as que se mostraram disponíveis 

reencaminharam a informação para os professores, de forma a recrutarem-nos para 

participar no estudo.  

Aos professores que se mostraram disponíveis foi-lhes enviada a carta explicativa 

do estudo e o link que dava acesso ao “Questionário de Perspectivas do Professor sobre 

Educação Sexual” (Anexo 1). Após a resposta ao questionário, os professores ou o 

representante da escola encarregue da angariação dos professores entrou em contacto 

por email para a marcação das entrevistas.  
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A entrevista (Anexo 2) foi gravada em formato áudio com a autorização dos 

entrevistados, de modo a permitir uma análise e categorização da informação mais 

consistente e coerente. Ainda assim, foram sempre tiradas notas durante a entrevista 

para evitar que se perdesse informação no caso de perda do registo áudio das 

entrevistas. 

Os dados obtidos pela resposta ao questionário não foram trabalhados. Apenas os 

dados obtidos na entrevista foram utilizados, com o objectivo de melhorar o 

questionário no caso de os resultados apontarem para melhorias. 

Instrumentos 

O questionário usado neste estudo como já referido anteriormente, tratou-se de 

uma adaptação do questionário desenvolvido por Cohen e colaboradores (2004). Trata-

se de um questionário constituído por 5 partes, com questões de resposta fechada, à 

semelhança do questionário original. (Anexo 1) 

Numa primeira parte, Parte A, pretendeu-se avaliar as atitudes dos professores 

face à educação sexual, se esta deve acontecer nas escolas, em que medida a 

responsabilidade da ES deve ser partilhada com os pais, - respostas estas que foram 

dadas numa escala de 5 pontos, desde 1 (discordo muito) a 5 (concordo muito) - em que 

nível de ensino deve ter início a ES apropriada à idade e desenvolvimento da 

criança/jovem (resposta classificada entre infantil-3º ano, 4º-5º ano, 6º-8º ano, 9º-12º 

ano ou não deve haver ES nas escolas) e a qualidade da ES leccionada na escola em que 

o professor está a desempenhar funções – que pôde ser respondido de 1 (má) a 5 

(excelente), podendo ainda referir que não conhece a qualidade da ES na sua escola ou 

que não existe ES na escola em que está a leccionar. 
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Na parte B, pretendeu-se que os professores avaliassem em que medida é 

importante integrar 12 tópicos amplos no currículo de Educação Sexual, numa escala de 

1 (nada importante) a 5 (extremamente importante). Nesta parte do questionário foram 

acrescentados, ao original, três novos tópicos “resultantes da análise dos conteúdos que 

devem fazer parte do currículo português”, relacionados com a noção de família, a 

diversidade e género e com aspectos emocionais e relacionais nos relacionamentos 

íntimos (Alvarez & Marques-Pinto, no prelo). 

A Parte C foi constituída por um conjunto mais pormenorizado de 29 tópicos em 

educação sexual, em que se pediu aos professores que referissem qual o melhor ano de 

escolaridade para se iniciar cada um dos temas, escolhendo entre infantil-3º ano; 4-5º 

ano, 6º-8º ano, 9º-12º ano; não deve ser incluído.  

Na Parte D foi pedido aos professores para se auto-avaliarem, em cada um dos 29 

tópicos, em relação ao conhecimento, conforto e disponibilidade que cada um sentia na 

leccionação desse mesmo tópico, usando três escalas, desde nada 

conhecedor/confortável/disponível (1) a extremamente 

conhecedor/confortável/disponível (5). Ainda nesta parte, os professores avaliaram a 

forma como um conjunto de 12 condições afectavam a sua disponibilidade para ensinar 

ES, usando para isso uma escala de três pontos: torna-me menos disponível (1), não tem 

efeito (2), torna-me disponível (3). 

O questionário terminou com algumas questões para recolha de informação 

sociodemográfica: idade, sexo, zona de residência e informação profissional (nível de 

experiência na leccionação de ES nos diversos ciclos de ensino, qualidade da ES na 

escola onde lecciona e qualidade da formação recebida para leccionar ES). 
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Outro dos instrumentos usados foi o guião da entrevista realizada com os 

professores, após a resposta ao questionário descrito. Assim, a entrevista foi 

semiestruturada, servindo o guião para orientar as respostas para os objectivos 

pretendidos, não impedindo, no entanto, que os entrevistados pudessem partilhar outras 

informações. A entrevista procurou recolher informação sobre a abrangência do 

questionário (1ª questão), a clareza das questões que constituem o questionário (2ª 

questão), a necessidade de existir educação sexual e os temas mais necessários nas 

idades com as quais os professores trabalham (3º e 4ª questão), obstáculos e apoios 

encontrados pelos professores na implementação da educação sexual (5ª e 6ª questão) e 

ainda a formação recebida para desenvolverem a educação sexual (7ª questão) (Anexo 

2). 

Procedimentos de Análise 

Análise Quantitativa 

A análise quantitativa neste estudo passou por uma análise descritiva e por uma análise 

do Qui-quadrado que permitiu identificar as diferenças entre as amostras e a 

significância estatística dessas diferenças. Usou-se também o teste T-student para 

analisar as diferenças de médias entre as amostras nas variáveis conhecimento, conforto 

e importância dos tópicos de educação sexual. 

A Análise de Conteúdo 

Foi igualmente utilizada a análise de conteúdo para o tratamento das respostas às 

entrevistas.  
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A análise dos dados recolhidos para este trabalho de investigação correspondeu a 

um estudo estrutural, pois teve como objectivo a análise de ocorrências, para 

compreender com que frequência surgiam determinadas ideias, quais as suas 

características e atributos (Vala, 1986 cit. por Amado, 2000).  

A análise de qualquer tipo de comunicação passa por diferentes fases (Amado, 

2000): Primeiro, a definição dos objectivos de trabalho, seguida de uma explicitação do 

quadro de referências teórico, a qual depende habitualmente da revisão bibliográfica e 

permite explicar e interpretar os resultados. Passa-se depois à constituição de um 

“corpus” documental – os objectivos e determinam o tamanho da amostra, seguida de 

leituras atentas e activas – na leitura dos diversos textos podemos encontrar diversas 

sub-dimensões, após leitura minuciosa. Em seguida passa-se à codificação, ou seja, “o 

processo pelo qual os dados brutos são transformados e agregados em unidades que 

permitem uma descrição exacta das características relevantes do conteúdo” (Holsti, 

1969, cit. por Bardin, 1977). Também o processo de codificação se divide em diferentes 

fases adequadas às características do material a estudar, dos objectivos do estudo e das 

hipóteses (se as houver). O processo de codificação deve então começar por determinar 

as unidades de registo ou de significação – decidir o que se vai procurar (palavras, 

preposições, temas, acontecimentos); deve de seguida determinar a unidade contexto – 

pode ser a questão posta, pode ser uma composição, o registo num diário, o que permita 

apreender o significado exacto da Unidade de Registo; determinar a unidade de 

Enumeração ou Contagem – definir os critérios que determinam como vamos contar, 

critérios esses que dependem sempre do plano e objectivos da investigação; por fim, 

passa-se à categorização – “uma operação de classificação de elementos constitutivos de 

um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento, segundo o género 

(analogia) com os critérios previamente definidos” (Bardin, 1977). 
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Para criarmos as categorias da análise de conteúdo a utilizar no nosso estudo 

recorremos a seis regras propostas por Amado (2000) e que se prendem com a 

exaustividade (cada categoria deve abranger todas as unidades que pretende englobar, 

assim como o sistema de categorias deve englobar todos os itens relevantes, 

apresentados no corpo documental), exclusividade (uma unidade de registo não deve 

pertencer a mias que uma categoria), homogeneidade (não se devem misturar critérios 

de categorização na formação do sistema de categorias), pertinência (um sistema de 

categorias deve ser adaptado aos objectivos da investigação e ao material a analisar), 

objectividade (deve evitar-se a subjectividade na sua formulação tornando-a utilizável 

por vários investigadores), produtividade (deve oferecer a possibilidade de criar novas 

ideias sendo coerente com os dados) e conteúdos categorizáveis (as categorias podem 

abranger várias áreas do conteúdo dos textos em análise). 

Houve ainda a necessidade de demonstrar que as categorias produzidas para 

efeito de análise traduziam o sentido real dos dados recolhidos e que outro investigador 

que utilizasse a mesma categorização pudesse chegar às mesmas conclusões – índice de 

fidelidade (Lima & Pacheco, 2006). Para isso solicitou-se a colaboração de dois juízes 

externos que, partindo do conhecimento do sistema de categorias usado na investigação 

em causa, procederam à categorização de uma amostra aleatória do corpus documental. 

Para o cálculo do índice de fidelidade utilizou-se a fórmula: 

 , Sendo que F é o índice de fidelidade que se obtém dividindo o total de 

casos de acordo entre os dois (ou mais) codificadores envolvidos (Ta), pelo somatório 

dos casos de acordo (Ta) e de desacordo (Td) que se tenham verificado entre ambos os 

codificadores (Lima e Pacheco, 2006). -Resultados de cerca de .80 são considerados 

satisfatórios, isto é, válidos e fiáveis (Amado, 2000).  
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Calculou-se o índice de fidelidade com o auxílio de dois juízes. Obteve-se uma 

fidelidade de .83 para as categorias criadas. Assim, pôde proceder-se ao cálculo da 

frequência e percentagens de respostas e obter as respostas para as questões de 

investigação colocadas. 
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Capítulo III - Apresentação e Discussão de Resultados 

Apresentação de Resultados 

Apresentaremos a comparação das amostras canadiana e portuguesa pela ordem 

com que foram descritas as questões de investigação.  

Começando pela comparação das características dos professores das duas 

amostras, verificou-se que as diferenças encontradas foram estatisticamente 

significativas para as variáveis sexo, idades e local onde vive.  

Observou-se existir uma diferença estatisticamente significativa entre o número 

de homens na amostra portuguesa e canadiana, sendo que esse número foi 

significativamente inferior na amostra portuguesa, χ
2
(1) = 5.71, p = .017 (Quadro II). 

 

Quadro II. Comparação do sexo nas amostras dos dois países 

País * Sexo  

 Sexo  

Total 

Feminino Masculino 

País 

CAN N 227 81 308 

Residuais -,7 1,3  

POR N 156 32 188 

Residuais ,9 -1,7  

Total N 383 113 496 

 

Verificou-se para a idade a existência também de uma diferença estatisticamente 

significativa, sendo a maior diferenças encontrada na faixa dos 40-49 anos, pois 

existiram menos professores portugueses neste grupo etário, χ
2
(3) = 17.84, p = .000. 
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Além disso, a maioria dos professores (63) portugueses situou-se na faixa etária entre os 

30 aos 39 anos (Quadro III).  

Quadro III. Comparação da idade nas amostras dos dois países 

País * Idade  

 
Idade 

Total Menos de 30 30 a 39 40 a 49 Maior que 50 

País 

CAN N 39 66 128 72 305 

Residuais ,1 -1,6 1,9 -,8  

POR N 23 63 46 55 187 

Residuais -,1 2,0 -2,5 1,0  

Total N 62 129 174 127 492 

Também na localidade de residência houve diferenças estatisticamente 

significativas, sendo que a amostra canadiana mostrou mais professores a viver em 

aldeias e menos professores a viver na cidade do que a amostra portuguesa, χ
2
(2) = 

69.75, p = .000 (Quadro IV). 

Quadro IV. Comparação da localidade de residência nas amostras dos dois 

países 

País * Urbano_Rural 

 Urbano_Rural 

Total Aldeia Vila Cidade 

País 

CAN 
N 86 55 135 276 

Residuais 4,1 1,4 -3,0  

POR 
N 7 21 159 187 

Residuais -5,0 -1,7 3,7  

Total N 93 76 294 463 

Ao nível da qualidade da Educação sexual leccionada nas escolas onde os 

professores trabalhavam, os professores canadianos referiram mais vezes não saberem 

do que os professores canadianos. De igual modo, os professores portugueses 

classificaram a ES nas suas escolas como razoável mais frequentemente do que os 

professores canadianos, χ
2
(6) = 20.89, p = .003 (Quadro V). 
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Quadro V – Comparação da qualidade da ES nas escolas onde leccionam os 

professores dos dois países 

País * Qual_ES_Escolas 

 

Qual_ES_Escolas  

 

 

Total 

Má Razoável Boa 
Muito 

Boa 
Excelente 

Nao 

sei 

Não há 

educação 

sexual na 

minha 

escola 

País 

CAN 
N 9 13 26 13 2 28 6 97 

Residuais -,1 -1,9 ,0 ,4 1,0 2,2 -,8  

POR 
N 10 32 27 11 0 10 11 101 

Residuais ,1 1,9 ,0 -,4 -1,0 -2,1 ,8  

Total N 19 45 53 24 2 38 17 198 

Relativamente à experiência na leccionação de Educação Sexual, não se 

encontraram diferenças estatisticamente significativas entre a amostra portuguesa e a 

amostra canadiana, mas verificou-se que a maioria dos professores de ambas as 

amostras considerou ter moderada a muita experiência de leccionação. χ
2
(1) = .118, p = 

.731 (Quadro VI). 

Quadro VI. Comparação da experiência de leccionação de ES nas amostras dos 

dois países 

 

  

País * Experiencia_ensino_ES  

 

Experiencia_ensino_ES 

 

Total 

Sem ou Pouca 

Experiência 

Moderada ou 

Muita 

Experiência 

País 

CAN 
N 142 163 305 

Residuais ,2 -,1  

POR 
N 85 104 189 

Residuais -,2 ,2  

Total N 227 267 494 
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Comparando a opinião dos professores canadianos e portugueses sobre a 

qualidade da formação que receberam para leccionar ES, verificámos existirem 

diferenças estatisticamente significativas. Um maior número de professores portugueses 

discordou que a formação recebida fosse suficiente para leccionar ES, enquanto um 

maior número de professores canadianos não  concordou nem discordou ter recebido 

formação suficiente para leccionar ES, χ
2
(4) = 10,55, p = .032 (Quadro VII). 

Quadro VII – Comparação da qualidade da formação recebida para lecionar ES 

nos dois países 

 

País * Formação 

 

Qualidade da Formação  

 

Total 

Discordo 

Muito 
Discordo 

Nem 

Concordo 

Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

Muito 

País 

CAN 
N 9 13 39 31 8 100 

Residuais -,6 -1,6 1,5 ,3 -,2  

POR 
N 13 28 23 28 9 101 

Residuais ,6 1,6 -1,5 -,3 ,2  

Total N 22 41 62 59 17 201 

 

No que se refere à comparação das opiniões entre professores canadianos e 

portugueses sobre as idades/fases de desenvolvimento em que a ES deve ser iniciada, a 

análise dos resultados revelou não existirem diferenças estatisticamente significativas 

entre as duas amostras, sendo que tanto aos professores canadianos como os 

portugueses consideraram que a educação sexual devia começar o mais cedo possível na 

escola (entre a infantil e o 3º ano), χ
2
(4) =.94, p = .919 (Quadro VIII). 
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Quadro VIII. Comparação da opinião sobre o início da ES nas amostras dos 

dois países 

 

No entanto, analisando as diferenças entre as opiniões dos professores 

canadianos e portugueses sobre o início da leccionação de diversos tópicos em 

determinadas idades, verificou-se que apenas um tópico foi defendido que começasse a 

ser abordado entre a infantil e o 3º ano, a “Imagem Corporal”. A análise desta variável 

revelou respostas muito próximas entre a amostra canadiana e a amostra portuguesa. De 

igual modo, em ambas as amostras, nenhum tópico foi referido como não devendo ser 

incluído no currículo de ES. Como se vê no Quadro IX, as idades em que cada tópico 

deve ser iniciado na opinião dos professores canadianos, não difere muito da opinião 

dos professores portugueses, χ
2
(24) = .716, p = 1.00 (Quadro IX). 

Quadro IX. – Comparação entre as idades (Infantil-3º ano, 4º-5º ano, 6º-8º ano, 

9º-12º ano) adequadas para iniciar cada tópico de ES 

País*Inicio Tópicos ES 

País 

Can Por 

Mediana Mediana 

Vocabulário 4º-5º 4º-5º 

Imagem Corporal I-3º I-3º 

Puberdade 6º-8º 6º-8º 

Sonhos Húmidos 6º-8º 6º-8º 

Menstruação 6º-8º 4º-5º 

Reprodução e Nascimento 6º-8º 4º-5º 

País * InícioES 
 InícioES 

 

Total 

Infantil - o 

3º anos 

4º e 5º 

anos 

6º - 8º 

anos 

9º - 12º 

anos 

Não deve 

haver ES  

nas escolas 

País 

CAN 
N 48 30 19 2 1 100 

Residuais -,2 ,4 ,1 -,3 -,4  

POR 
N 51 26 18 3 2 100 

Residuais ,2 -,4 -,1 ,3 ,4  

Total N 99 56 37 5 3 200 
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Métodos Contraceptivos 6º-8º 6º-8º 

Abstinência 6º-8º 6º-8º 

IST’s 6º-8º 6º-8º 

Gravidez na Adolescência 6º-8º 6º-8º 

Abuso Sexual 6º-8º 4º-5º 

Relações Românticas Igualitárias 6º-8º 6º-8º 

Homossexualidade 6º-8º 6º-8º 

Atracção, Amor e Intimidade 6º-8º 6º-8º 

Comunicação sobre Sexo 6º-8º 6º-8º 

Estar confortável com o outro sexo 6º-8º 6º-8º 

Lidar com a pressão dos pares para ser sexualmente activo 6º-8º 6º-8º 

Masturbação 6º-8º 6º-8º 

Comportamento Sexual (beijos, etc) 6º-8º 6º-8º 

Sexo como parte de uma relação amorosa 6º-8º 6º-8º 

Prazer sexual e orgasmo 9º-12º 9º-12º 

Problemas sexuais 9º-12º 9º-12º 

Sexualidade nos media 6º-8º 6º-8º 

Pornografia 9º-12º 9º-12º 

Prostituição Adolescente 9º-12º 6º-8º 

 

Relativamente à importância de cada tópico para o currículo de ES, os resultados 

mostraram existirem diferenças significativas entre a importância atribuída pelos 

professores canadianos e pelos professores portugueses ao conjunto de tópicos 

apresentados no questionário. Assim, os professores portugueses atribuíram mais 

importância aos tópicos “Contracepção e Prática Segura”, “IST’s” e “Prazer e 

Satisfação Sexual” e os professores canadianos atribuíram mais importância aos 

tópicos: “Conhecer o vocabulário correcto para falar sobre os órgãos genitais e práticas 

sexuais”, “Puberdade” e “Abstinência” (Quadro X). 

Quadro X – Comparação da importância de cada tópico para o currículo de ES 

Tópico CANADA PORTUGAL t-student 

Vocabulário 

M 4,1 M 3,88 S^= 0,911443 

SD 0,9 SD 0,93   

N 306 N 186 t= 2,596139** 

Puberdade 

M 4,4 M 4,15 S^= 0,807685 

SD 0,8 SD 0,82   

N 306 N 189 t= 3,345699** 

Reprodução 
M 4,2 M 4,21 S^= 0,873881 

SD 0,9 SD 0,83   
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** p < .01 

No que se refere aos conhecimentos sobre ES, a análise comparativa relativamente aos 

vários temas de Educação sexual revelou que os professores portugueses 

percepcionavam ter significativamente mais conhecimento que os professores 

canadianos nos temas “IST’s”, “Gravidez Adolescente/Parentalidade”, 

“Homossexualida”, “Masturbação”, “Problemas e preocupações sexuais” e “Prazer 

sexual e orgasmo”. Os professores canadianos mostraram-se significativamente mais 

conhecedores que os professores portugueses nos tópicos “Conhecer vocabulário 

correcto para falar sobre os órgãos genitais e as práticas sexuais”, “Imagem Corporal”, 

“Puberdade”, “Abstinência” e “Menstruação”. Nos restantes tópicos os professores 

canadianos e os professores portugueses não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas ao nível do conhecimento (Quadro XI).  

  

N 306 N 190 t= -0,12389 

Contracepção e 

Práticas Seguras 

M 4,1 M 4,56 S^= 0,906251 

SD 1 SD 0,73   

N 306 N 190 t= -5,49548** 

Abstinência 

M 4,3 M 3,16 S^= 0,988256 

SD 0,9 SD 1,12   

N 306 N 184 t= 12,36537** 

Infecções Sexualmente 

Transmissíveis 

M 4,5 M 4,68 S^= 0,746364 

SD 0,8 SD 0,65   

N 306 N 189 t= -2,60682** 

Abuso Sexual e 

Prevenção de 

aproximações abusivas 

M 4,6 M 4,57 S^= 0,660426 

SD 0,65 SD 0,677   

N 306 N 189 t= 0,491005 

Prazer e Satisfação 

Pessoal 

M 2,7 M 3,38 S^= 1,231478 

SD 1,3 SD 1,11   

N 306 N 187 t= -5,94895** 

Tomada de decisões 

sexuais nos 

relacionamentos 

M 4,2 M 4,15 S^= 1,007648 

SD 1 SD 1,02   

N 306 N 188 t= 0,535472 
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Quadro XI – Comparação entre o conhecimento sobre tópicos de ES 

 

Tópicos CANADA PORTUGAL t-student 

Vocabulário 

M 4,2 M 3,8 S^ 0,864226 

SD 0,9 SD 0,8   

N 316 N 187 t= 5,016642** 

Imagem Corporal 

M 4,2 M 3,8 S^ 0,864226 

SD 0,9 SD 0,8   

N 316 N 187 t= 5,016642** 

Puberdade 

M 4 M 3,7 S^ 0,930536 

SD 1 SD 0,8   

N 316 N 188 t= 3,500221** 

Sonhos Húmidos 

M 3,3 M 3,4 S^ 1,168075 

SD 1,3 SD 0,9   

N 316 N 186 t= -0,92635  

Menstruação 

M 4,2 M 4 S^ 0,998834 

SD 1,1 SD 0,8   

N 316 N 188 t= 2,173922* 

Reprodução e Nascimento 

M 4,1 M 4 S^ 0,930778 

SD 1 SD 0,8   

N 316 N 187 t= 1,164486 

Contracepção e Práticas sexuais seguras 

M 3,9 M 3,9 S^ 0,900366 

SD 1 SD 0,7   

N 316 N 187 t= 0 

Abstinência 

M 4,2 M 3,5 S^ 1 

SD 1 SD 1   

N 316 N 183 t= 7,535583** 

IST’s/Sida 

M 3,5 M 3,8 S^ 0,99955 

SD 1,1 SD 0,8   

N 316 N 186 t= -3,24762** 

Gravidez Adolescente/Parentalidade 

M 3,5 M 3,7 S^ 1,069579 

SD 1,2 SD 0,8   

N 316 N 186 t= -2,02332* 

Abuso sexual e prevenção de aproximações abusivas 

M 3,2 M 3,3 S^ 0,99955 

SD 1,1 SD 0,8   

N 316 N 186 t= -1,08254 

Construcção de relações românticas igualitárias 

M 3,5 M 3,4 S^ 1,098229 

SD 1,2 SD 0,9   

N 316 N 187 t= 0,986932 

Homossexualidade 

M 3 M 3,3 S^ 1,06864 

SD 1,2 SD 0,8   

N 316 N 188 t= -3,04787* 

Atracção, amor e intimidade 

M 3,5 M 3,6 S^ 0,999191 

SD 1,1 SD 0,8   

N 316 N 187 t= -1,08476 

Comunicação sobre questões sexuais 

M 3,5 M 3,5 S^ 0,999191 

SD 1,1 SD 0,8   

N 316 N 187 t= 0 

Estar confortável com o outro sexo 

M 3,7 M 3,6 S^ 0,930778 

SD 1 SD 0,8   

N 316 N 187 t= 1,164486 
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*p < .05; **p < .01 

 

Em relação ao conforto, os professores portugueses mostraram-se 

significativamente mais confortáveis que os professores canadianos na maioria dos 

tópicos, sendo que, em sete dos tópicos, não houve diferenças estatisticamente 

significativas entre as duas amostras e em nenhum dos tópicos os professores 

canadianos se mostraram mais confortáveis do que os professores portugueses. (Quadro 

XII).  

Lidar com a pressão dos pares para ser sexualmente activo 

M 3,6 M 3,5 S^ 0,999191 

SD 1,1 SD 0,8   

N 316 N 187 t= 1,084755 

Maturbação 

M 3 M 3,4 S^ 1,069109 

SD 1,2 SD 0,8   

N 316 N 187 t= -4,05526** 

Comportamento sexual (ex.:beijos, etc) 

M 3,5 M 3,5 S^ 1,071478 

SD 1,2 SD 0,8   

N 316 N 182 t= 0 

Sexo como parte de uma relação amorosa 

M 3,7 M 3,7 S^ 1,069579 

SD 1,2 SD 0,8   

N 316 N 186 t= 0 

Prazer Sexual e Orgasmo 

M 3,3 M 3,5 S^ 1,069579 

SD 1,2 SD 0,8   

N 316 N 186 t= -2,02332* 

Problemas e preocupações sexuais 

M 3,1 M 3,5 S^ 1,070051 

SD 1,2 SD 0,8   

N 316 N 185 t= -4,038** 

Sexualidade nos media 

M 3,3 M 3,2 S^ 1,098952 

SD 1,2 SD 0,9   

N 316 N 185 t= 0,982951 

Pornografia 

M 3 M 3 S^ 1,09859 

SD 1,2 SD 0,9   

N 316 N 186 t= 0 

Prostituição Adolescente 

M 2,9 M 2,9 S^ 1,098229 

SD 1,2 SD 0,9   

N 316 N 187 t= 0 
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Quadro XII – Comparação entre o conforto sentido na leccionação de diversos tópicos 

de ES 

Tópico CANADA PORTUGAL t-student 

Vocabulário 

M 3,6 M 3,7 S^ 1,231041 

SD 1,4 SD 0,9   

N 293 N 185 t= -0,86503 

Imagem Corporal 

M 3,8 M 3,8 S^ 1,093833 

SD 1,2 SD 0,9   

N 293 N 185 t= 0 

Puberdade 

M 3,6 M 3,8 S^ 1,161823 

SD 1,3 SD 0,9   

N 293 N 185 t= -1,83314 

Sonhos Húmidos 

M 2,8 M 3,2 S^ 1,260029 

SD 1,4 SD 1   

N 293 N 186 t= -3,38612** 

Menstruação 

M 3,6 M 3,9 S^ 1,23044 

SD 1,4 SD 0,9   

N 293 N 186 t= -2,60066** 

Reprodução e Nascimento 

M 3,6 M 3,9 S^ 1,161823 

SD 1,3 SD 0,9   

N 293 N 185 t= -2,74971** 

Contracepção e Práticas sexuais seguras 

M 3,2 M 3,9 S^ 1,23044 

SD 1,4 SD 0,9   

N 293 N 186 t= -6,0682** 

Abstinência 

M 3,6 M 3,4 S^ 1,26101 

SD 1,4 SD 1   

N 293 N 184 t= 1,686145 

IST’s/Sida 

M 3,3 M 3,9 S^ 1,23044 

SD 1,4 SD 0,9   

N 293 N 186 t= -5,20132** 

Gravidez Adolescente/Parentalidade 

M 3,3 M 3,8 S^ 1,16085 

SD 1,3 SD 0,9   

N 293 N 187 t= -4,6018** 

Abuso sexual e prevenção de aproximações abusivas 

M 3,1 M 3,5 S^ 1,161336 

SD 1,3 SD 0,9   

N 293 N 186 t= -3,67388** 

Construcção de relações românticas igualitárias 

M 3,2 M 3,7 S^ 1,161336 

SD 1,3 SD 0,9   

N 293 N 186 t= -4,59235** 

Homossexualidade 

M 2,7 M 3,4 S^ 1,260519 

SD 1,4 SD 1   

N 293 N 185 t= -5,91363** 

Atracção, amor e intimidade 

M 3,2 M 3,7 S^ 1,19264 

SD 1,3 SD 1   

N 293 N 186 t= -4,47181** 

Comunicação sobre questões sexuais 

M 3,2 M 3,6 S^ 1,19264 

SD 1,3 SD 1   

N 293 N 186 t= -3,57745 

Estar confortável com o outro sexo 

M 3,4 M 3,6 S^ 1,193385 

SD 1,3 SD 1   

N 293 N 184 t= -1,78169 

Lidar com a pressão dos pares para ser sexualmente activo 

M 3,4 M 3,6 S^ 1,193012 

SD 1,3 SD 1   

N 293 N 185 t= -1,78522 

Maturbação 

M 2,5 M 3,2 S^ 1,259541 

SD 1,4 SD 1   

N 293 N 187 t= -5,93772** 
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*p < .05; **p < .01 

 

Na análise das respostas dos professores pôde perceber-se que o questionário foi 

considerado claro (58,3%) e abrangente (66,7%) pela maioria dos participantes nas 

entrevistas. No entanto, algumas sugestões foram feitas pelos professores. Os quatro 

professores que consideraram que o questionário não era abrangente, sugeriram que a 

resposta às questões de conforto, conhecimento e disponibilidade relativamente aos 

tópicos leccionados em educação sexual deviam ser colocados por ciclo, visto que um 

professor de 1º ciclo não consegue avaliar o seu conforto/conhecimento/disponibilidade 

em alguns desses temas pois não fazem parte do programa e, nunca se colocando a 

hipótese de falar sobre eles, não consegue autoavaliar-se nesse sentido. (Anexo 3). 

Comportamento sexual (ex.:beijos) 

M 2,6 M 3,4 S^ 1,260029 

SD 1,4 SD 1   

N 293 N 186 t= -6,7722** 

Sexo como parte de uma relação amorosa 

M 3,1 M 3,6 S^ 1,260519 

SD 1,4 SD 1   

N 293 N 185 t= -4,22402** 

Prazer Sexual e Orgasmo 

M 2,4 M 3,2 S^ 1,19264 

SD 1,3 SD 1   

N 293 N 186 t= -7,15489** 

Problemas e preocupações sexuais 

M 2,6 M 3,5 S^ 1,260029 

SD 1,4 SD 1   

N 293 N 186 t= -7,61876** 

Sexualidade nos media 

M 3,1 M 3,4 S^ 1,260519 

SD 1,4 SD 1   

N 293 N 185 t= -2,53441* 

Pornografia 

M 2,6 M 3 S^ 1,26101 

SD 1,4 SD 1   

N 293 N 184 T= -3,37229** 

Prostituição Adolescente 

M 2,6 M 3,2 S^ 1,261504 

SD 1,4 SD 1   

N 293 N 183 T= -5,04799** 
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Relativamente à clareza das questões alguns itens não se mostraram muito claros 

para os professores, havendo indicação de que questionário devesse ter alguns exemplos 

para cada um dos temas. (Anexo 4). 

Os professores apontaram diversos motivos para justificar a importância da 

educação sexual nas escolas. A maioria dos professores considerou importante que, por 

um lado, a educação sexual existisse como uma forma de complementar a educação 

dada pelos pais, pois consideraram que muitos pais não têm tempo, disponibilidade, 

conforto ou conhecimento para falar de todos os temas que é importante abordar. Outros 

professores consideraram que, pelos mesmos motivos, os pais não estariam dispostos a 

abordar a educação sexual com os seus filhos e, como tal, isso devia caber à escola. 

(Anexo 5). 

Foi também considerado importante pela maioria dos professores que a ES fosse 

abordada nas escolas como forma de os jovens adquirirem mais informação e mais 

conhecimentos científicos. Como já foi referido anteriormente, os jovens adquirem a 

sua formação em educação sexual através de fontes informais: pais, amigos, família, 

meios de comunicação, etc. Nem sempre as informações veiculadas por essas fontes 

estão correctas ou totalmente correctas, pelo que os jovens continuam a ter muitas 

dúvidas e muitos comportamentos de risco. 

Assim, os professores entrevistados consideraram que, sendo a escola e os 

professores fontes de informação formais, conseguem transmitir aos alunos informação 

correcta, com bases científicas e desmistificar crenças existentes em determinados 

grupos sociais. 
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 Em relação aos tópicos que deviam ser abordados em Educação Sexual, 83,3% 

dos professores consideraram que na leccionação de educação sexual com os seus 

alunos deviam abordar o tema do desenvolvimento humano, ou seja, falar sobre a 

imagem corporal, puberdade, menstruação, reprodução, homossexualidade, entre outros. 

Ainda, 66,7 % dos professores consideraram que os tópicos mais importantes a abordar 

eram a Saúde Sexual e as Relações, ou seja, contracepção, IST’s, abuso sexual, 

interrupção voluntária da gravidez e gravidez adolescente, atracção, amor, intimidade, e 

sexo como parte de uma relação amorosa.(Anexo 6). 

Relativamente à análise dos obstáculos referidos pelos professores na 

implementação da ES nas escolas, 33,3% dos professores disse não existirem quaisquer 

obstáculos, pois sentiam que os alunos estavam interessados e os pais preferiam que 

fossem os professores a abordar estes assuntos. Outros 33,3 % dos professores sentiram 

que o maior obstáculo à implementação da ES eram os pais, não só porque alguns pais 

consideram que a educação deve ser dada pelo pais e não deve ter lugar na escolas, mas 

também porque existiam alguns temas que os pais não queriam que fossem abordados 

tão cedo quanto outros, o que causou algumas dificuldades de gestão ao professor. 

Outros professores apontaram ainda como obstáculo a formação, pois não se sentiam 

competentes na abordagem da ES pois não tinham formação para tal. Não se sentiam 

seguros sobre a melhor idade para começar a abordar um tema e de que forma deviam 

ser leccionados os diferentes temas nas diferentes idades. (Anexo 7). 

Como apoios, os professores identificam principalmente a direcção (50%) por 

ceder materiais, por inserir a no plano actual actividades relacionadas com a educação 

sexual, criação de projectos e a cooperação com outros projectos dos professores. 
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Outros 41,7% da amostra afirmam que não recebem quaisquer apoios para a 

implementação da educação sexual. (Anexo 8). 

Por fim, 58,3% dos professores consideram que não recebem a formação 

necessária para leccionar a educação sexual, tal como foi referido, a falta de formação é 

um dos obstáculos à implementação da educação sexual. No entanto, 41,7% dos 

professores consideram que a formação que recebem é suficiente. (Anexo 9). 
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            Discussão dos Resultados 

 A análise da distribuição dos grupos pelas variáveis sexo, idade, localização 

mostra que as amostras são significativamente diferentes na distribuição por sexo, sendo 

que existem significativamente mais professores canadianos do que professores 

portugueses do sexo masculino, não existindo diferenças ao nível do sexo feminino, o 

que pode estar relacionado com o desequilíbrio dos sexos no professorado português, 

onde existem mais professoras do que professores. Também ao nível da distribuição por 

idades os dados revelam que existem mais professores canadianos no grupo etário 40-49 

do que professores portugueses e que, na amostra portuguesa o grupo etário onde se 

inserem mais professores é o dos 30-39 anos, o que sugere que a amostra portuguesa é 

mais nova que a amostra canadiana. 

 Relativamente à qualidade da educação sexual leccionada nas escolas onde 

trabalham encontrada nas duas amostras, existem diferenças significativas pois menos 

professores portugueses responderam que não sabem do que professores canadianos e 

mais professores portugueses responderam que a educação sexual leccionada nas suas 

escolas é razoável do que professores canadianos. Estes resultados podem sugerir que os 

professores portugueses estão mais informados sobre a qualidade da ES nas suas escolas 

do que os professores canadianos ou, têm uma percepção de que a qualidade é melhor 

do que a percepção dos seus colegas canadianos. 

 No que concerne à qualidade da formação em educação sexual recebida pelos 

professores, os portugueses consideram a formação recebida mais insuficiente que os 

professores canadianos, revelando que talvez no Canadá haja uma maior preocupação 

na formação dos seus professores do que existe em Portugal. Sabemos que muitos 
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professores não têm formação para leccionar ou que ela não é considerada suficiente 

(Veiga, Teixeira, Martins, & Meliço-Silvestre, 2006). 

  Na experiência de leccionação de Educação Sexual não foram encontradas 

diferenças significativas, sendo que mesmo dentro das diferentes amostra não parecem 

existir diferenças significativas entre os professores que consideram que não têm ou têm 

pouca experiência e os professores que consideram ter alguma ou muita experiência, ou 

seja, os professores portugueses consideram-se tão experientes como o professores 

canadianos. 

Ao nível das idades em que deve ser iniciada a educação sexual e em que idades 

devem ser iniciados cada um dos tópicos, também não existem diferenças significativas 

entre as amostras, embora seja curioso que em ambas as amostras, grande parte dos 

professores tenha considerado que a ES deveria começar entre a infantil e o 3º ano, mas 

ao nível da iniciação dos tópicos considerem que nestas idades apenas o tópico 

“Imagem Corporal” deva ser trabalhado. Esta discrepância talvez decorra de os 

professores não encontrarem os tópicos certos para abordar com as crianças. 

Relativamente à importância dos diversos temas no currículo de ES, os 

resultados mostram que os professores portugueses atribuem mais importância à 

integração dos tópicos “Contracepção e práticas seguras”, “IST’s” e “Prazer e 

Satisfação sexual” no currículo de educação sexual comparativamente aos professores 

canadianos que, por sua vez, consideram mais importante tópicos como “Vocabulário”, 

“Puberdade” e “Abstinência”. Estes resultados parecem sugerir que os professores 

portugueses atribuem mais importância a tópicos mais relacionados com o acto sexual 

enquanto os professores canadianos têm preocupações mais abrangentes, que vão para 

além do acto sexual. 
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 Os professores portugueses consideram-se mais conhecedores de tópicos como 

“IST’s”, “Gravidez Adolescente/Parentalidade”, “Homossexualidade”, “Masturbação”, 

“Prazer sexual e orgasmo” e “Problemas e preocupações sexuais” do que os professores 

canadianos, que por sua vez se sentem mas conhecedores do que os professores 

portugueses em tópicos como “Conhecer vocabulário correcto para falar sobre os órgãos 

genitais e as práticas sexuais”, “Imagem Corporal”, “Puberdade”, “Abstinência” e 

“Menstruação”. Estes resultados parecem sugerir que os professores portugueses 

consideram-se mais conhecedores em áreas como a Saúde Sexual e Relações e, por sua 

vez, os professores canadianos sentem-se mais conhecedores em áreas como as 

Competências Pessoais. Podemos talvez afirmar que os portugueses se sentem 

conhecedores ou percepcionam-se como mais conhecedores num leque mais amplo e 

diversificado de temas do que os professores canadianos. Colocamos a hipótese de se 

trata de uma percepção apenas, uma vez que os professores canadianos têm mais 

formação do que os professores portugueses e estes têm consciência de que a formação 

que possuem é insuficiente. 

Em ambas as amostras existem tópicos para os quais os professores se 

consideram conhecedores para ensinar, os quais consideram importantes para integrar o 

currículo de ES. No entanto, ao nível do conforto para leccionar esses mesmos tópicos 

os professores portugueses mostram-se mais confortáveis do que os professores 

canadianos, sendo que não existe um único tópico em que os professores canadianos se 

tenham sentido mais confortáveis a leccionar. Tal pode dever-se ao facto da amostra de 

professores portugueses ser mais jovem, o que poderá conduzir a maior conforto na 

leccionação da ES.   
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Estes resultados parecem indicar que ao nível da importância atribuída aos 

tópicos a inserir no currículo de ES e no conhecimento para leccionar ES, professores 

portugueses e professores canadianos têm opiniões coincidentes, no entanto, o conforto 

para leccionar a maioria dos tópicos de ES é maior para os professores portugueses, o 

que pode indiciar um maior à vontade ou erotofilia na amostra lusa. 

 Relativamente às entrevistas realizadas com os professores, o questionário foi 

considerado claro e abrangente, no entanto, pensamos que se poderia alterar as questões 

do conhecimento, conforto e disponibilidade, visto que, como alguns professores 

afirmam, não se podem considerar conhecedores, confortáveis ou disponíveis para 

temas com os quais nunca tiveram nem vão ter de trabalhar, visto não serem temas 

adequados às crianças/jovens a quem leccionam. 

 Os professores sugerem ainda que a educação sexual é necessária nas escolas 

para substituir ou complementar a formação dada pelos pais, no entanto, pensamos que 

todos os professores têm em conta o papel dos pais na educação sexual, sendo que os 

pais devem ser informados sobre o trabalho que vai ser desenvolvido ao longo do ano 

lectivo. Ainda é afirmado pelos professores que a educação sexual nas escolas pode ser 

uma forma mais eficaz de chegar aos alunos e, em nossa opinião, este é um dos grandes 

motivos para existir ES nas escolas. Actualmente existe muita informação, mas os 

jovens continuam a ter comportamentos de risco, talvez resultado de não saberem 

procurar informação, continuarem a tirar as dúvidas com os pares ou terem vergonha de 

perguntar. 

 Quanto aos tópicos a abordar em ES, os professores entrevistados nomeiam os 

mesmos temas sugeridos pelos professores que responderam ao questionário, embora 

seja dada mais ênfase a tópicos de Desenvolvimento Humano, o que não acontece com 
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a amostra de professores portugueses que responderam ao questionário. Este resultado 

pode ser explicado por uma maior percentagem de professores do 1º ciclo na amostra de 

professores entrevistados. 

 Grande parte dos professores sugere não existirem nem apoios nem obstáculos à 

implementação da ES nas escolas, no entanto, outra parte da amostra defende que os 

pais são sentidos como um obstáculo. Consideramos que o papel dos pais é educar os 

seus filhos e muitas vezes isso passa por questionar o trabalho do professor, por querer 

saber que temas estão a ser tratados, de tentar que na escola sejam desenvolvidos os 

mesmos valores que desenvolvem em casa ou que, pelo menos, não sejam 

desenvolvidos valores opostos aos desenvolvidos pela família. Existe uma parte da 

amostra que considera a direcção como um apoio à implementação da ES e este é um 

aspecto positivo a realçar, pois a direcção da escola é o principal veículo de 

comunicação entre os pais, os professores, a comunidade e outras instituições, sendo por 

isso importante que a direcção se envolva e apoie a implementação da ES nas escolas. 

 Outro dos obstáculos apontado pelos professores, embora de forma menos 

significativa, é a falta de formação para leccionar ES, embora a percentagem de 

professores que afirma não ter recebido formação não seja muito superior à 

percentagem de professores que afirma ter formação, o que significa que tem havido 

uma evolução no sentido de a formação em ES chegar a um maior número de 

professores.
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Conclusões 

O presente estudo pretendeu conhecer algumas diferenças e semelhanças entre as 

opiniões dos professores canadianos e dos professores portugueses relativamente à 

educação sexual em meio escolar. Foi também objectivo deste trabalho melhorar, caso 

se viesse a revelar necessário, o questionário “Perspectivas do Professor Sobre 

Educação Sexual” traduzido e adaptado para a população portuguesa. Este estudo foi 

importante para compreender quais as posições face à educação sexual dos nossos 

professores relativamente às de professores de um país em que a educação sexual é 

leccionada há bastante mais tempo. Foi também de extrema utilidade conhecer as 

perspectivas de alguns professores sobre a forma como a educação sexual está a ser 

desenvolvida nas nossas escolas, que obstáculos encontram os professores, que apoios 

têm, que formação possuem para leccionar educação sexual, qual é a importância da 

educação sexual, o lugar que esta ocupa na escola e quais os temas mais importantes a 

abordar com os alunos. 

 Tendo em consideração que, no Canadá, as primeiras linhas orientadoras para a 

Educação Sexual foram desenvolvidas em 1994 e que em Portugal, a educação sexual 

tornou-se obrigatória apenas em 2009, poder-se-ia esperar que existissem grandes 

diferenças entre as perspectivas dos nossos professores e dos professores canadianos 

relativamente ao conhecimento e conforto para lecionar ES, à importância atribuída aos 

tópicos de ES, à formação e experiência na leccionação de ES, entre outras. No entanto, 

as diferenças encontradas não foram muitas e existindo, revelaram opiniões mais 

favoráveis por parte dos professores portugueses. Os professores portugueses 

consideram que a ES deve começar entre a infantil e o 3º ano, assim como os 

professores canadianos, sentem-se tão conhecedores como os professores canadianos na 
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maioria dos tópicos de educação sexual e sentem-se mais confortáveis em muitos dos 

tópicos trabalhados em ES. Estas variáveis são importantes para que a Educação Sexual 

no nosso país seja eficaz, para que os professores consigam prevenir comportamentos 

de risco e promover a saúde sexual e afectiva dos nossos alunos.  

É ainda de relevar que, embora os professores portugueses considerem que têm 

menos formação que os professores canadianos, sentem-se igualmente experientes na 

leccionação de ES. É no entanto importante perceber o que pode ser feito para que a 

formação chegue a todos e se a formação existente estará a ser bem divulgada ou 

simplesmente é insuficiente.  

Deixamos ainda a sugestão de que pode ser importante realizar algumas 

alterações ao questionário, nomeadamente colocar as perguntas sobre o conhecimento, 

conforto e disponibilidade por ciclo, para que se possa conhecer melhor as perspectivas 

dos professores em relação as estes aspectos. 
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Anexo 1 – “Questionário de Perspectivas do Professor sobre Educação Sexual” 
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Anexo 2 – Guião de Entrevista 

 

 

 

Guião de Entrevista sobre a Perspectiva do Professor sobre a Educação Sexual 

 

No âmbito da investigação para a realização da minha monografia sob a 

orientação das Profª Alexandra Marques Pinto e Maria João Alvarez, estou a realizar um 

estudo acerca da Perspectiva do Professor sobre a Educação Sexual. Assim, gostaria de 

poder contar com a sua colaboração para responder a algumas questões sobre o 

preenchimento do questionário online sobre a sua perspectiva acerca da Educação 

Sexual. 

 Os dados desta entrevistas têm um carácter anónimo e confidencial. Os dados 

recolhidos serão trabalhados para melhorar o questionário de modo a que haja uma 

maior compreensão sobre o que os professores pensam sobre a educação sexual. 

1. Relativamente ao questionário a que respondeu, considera que as questões que 

foram colocadas lhe permitiram partilhar tudo o que gostaria de dizer sobre a 

educação sexual? 

a. Caso não tenham permitido partilhar, o que gostaria que o questionário 

abrangesse também? 

2. Relativamente aos itens apresentados no questionário, todos eles foram claros?  

3. Considera que os estudantes precisam de Educação Sexual? Porquê? 

4. Relativamente aos diversos tópicos que podem ser abordados em Educação 

Sexual, quais pensa serem os mais necessários para os estudantes com quem 

trabalha? 

5. Que obstáculos encontram os professores na implementação da Educação Sexual 

nas escolas? (especificar: por parte dos alunos, pais, colegas, direcção, 

comunidade etc...) 

6. E que apoios recebem por parte da escola, dos colegas e dos pais, etc.? 

7. Ainda relativamente aos apoios, que formação recebem os professores para 

desenvolverem a Educação Sexual? 
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Anexo 3 – Quadro de respostas sobre abrangência do questionário 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Categoria Subcategorias Descrição Unidades de Registo F % 

Abrangênc

ia 

O questionário 

é abrangente 

Se o questionário 

aborda todas as 

questões 

relevantes sobre a 

educação sexual 

“…acho que estas para o meu nível de ensino 

era o básico.” 

“de maneira geral pude partilhar o essencial 

do que penso sobre o assunto.” 

8 
66,7

% 

O questionário 

não é 

abrangente 

Se o 

questionário 

tem em falta 

algumas 

questões 

relevantes 

sobre a ES 

“Não, houve itens em que eu gostaria de ter 

mais uma escolha. Porque (…) há 

condicionantes que não deixam sentir-me 

confortável na abordagem de certos assuntos e 

há outros que eu penso que não seriam 

abordados nesta faixa etária que eu lecciono.” 

“No fundo, não é uma crítica, ou seja, talvez 

faltasse aqui um item: “o programa do ciclo 

que lecciona permite ou não permite sentir-me 

confortável a leccionar este assunto”, talvez 

faltasse isso.” 

“Penso que não. É o problema dos 

questionários, são muito estanques e não há 

questões abertas.(…) se por um lado não estou 

capaz ou não tenho formação para ensinar por 

outro lado também não preciso para o nível de 

escolaridade que lecciono.” 

“Não. Há coisas que eu fiquei na dúvida como 

é que haveria de responder. Principalmente 

nestas questões do “tem conhecimento”, ou 

não tem, “sente-se confortável”, “está 

disponível”, essa foi mais difícil. (…) Acho 

importante falar, estou disponível mas como é 

que se fala?” 

“Pronto, está muito esmiuçadinho. (…) Eu 

quando estava a responder a isto pensei assim: 

“Isto está a repetir as perguntas do 

conhecimento do conforto e da 

disponibilidade, depois pensei assim, ora bem, 

se eu estou confortável obviamente estou 

disponível, se eu tenho conhecimento sobre 

um assunto, obviamente estou confortável e 

estou disponível.” 

4 
33,34

% 
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Anexo 4 – Quadro de respostas sobre a clareza das perguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Categoria Subcategorias Descrição Unidades de Registo F % 

Clareza 

Questões 

Claras 

Resposta positiva 

à questão 

“Relativamente 

aos itens 

apresentados, 

todos eles foram 

claros?” 

“Sim, não tive dúvidas.” 

 
7 

58,3

% 

Questões 

Menos Claras 

Resposta negativa 

à questão 

“Relativamente 

aos itens 

apresentados, 

todos eles foram 

claros?” 

“Construcção de relações românticas 

igualitárias - eu penso que dei uma interpretação 

que não sei se corresponde ao que pensavam” 

“Esta aqui: “comunicação sobre questões 

sexuais” também senti dificuldades em 

compreender.” 

“Este, por exemplo, ligação entre sexualidade e 

um projecto de vida que entrega valores.(…)  E 

o que é isto da construção de relações 

românticas? Não sei até que ponto isto se 

ensina. Se é preciso formação para isto, ou se é 

uma questão pessoal(…)” 

“quando colocam concorda ou concorda muito 

há aqui coisas que eu devidamente 

contextualizadas até podia dizer que concordava 

muito, mas atendendo a que não podia explicitar 

em que contexto é que concordava muito tive 

que por concordo” 

“Às vezes há alguma coisa complexidade num 

item que nos deva responder se devemos 

responder de uma forma ou outra. “Conhecer o 

vocabulário correcto para falar sobre os órgãos 

genitais e práticas sexuais” dá ideia que…o 

vocabulário eu acho que se deve começar logo, 

dizer os nomes das coisas, mas falar nessa idade 

logo de práticas sexuais pode não ser adequado. 

Estão dois na mesma.” 

5 
41,7

% 
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Anexo 5 – Quadro sobre os motivos pelos quais a ES é necessária 

 

 

 

 

 

 

  

Categor

ia 

Subcategori

as 
Descrição Unidades de Registo F % 

Motivos 

pelos 

quais a 

Educaçã

o Sexual 

é 

necessári

a 

+Conhecime

ntos 

Científicos/ 

+ 

Informação 

Refere-se à necessidade 

de fazer chegar aos 

alunos informação 

mais científica, mais 

informação 

“estão a imitar o que vêem na televisão, e nem 

sabem o que estão a fazer” 

“E tratarem as coisas pelo nome, também, eles 

terem conhecimento do corpo, dos órgãos, das 

relações, de tudo, para que saibam falar sobre 

isso” 

6 
50

% 

Consciência/

Responsabili

dade/Tomad

a de Decisão 

Refere-se à necessidade 

da ES desenvolver nos 

alunos a capacidade de 

decidirem de forma 

mais consciente, de 

desenvolverem 

responsabilidade sobre 

os seus actos e 

conhecerem as 

consequências 

“perceber o que é a vida sexual e estar 

preparados para as consequências que daí 

advém, múltiplas consequências e a 

responsabilidade que exige uma vida sexual 

activa.” 

“(…)deixar uma margem para que as crianças e 

os adolescentes construam a sua própria 

consciência, ajudados, orientados mas que eles 

próprios a construam.” 

3 
25

% 

Interligar ES 

com Afectos 

e Relações 

Românticas 

Refere-se à necessidade 

de fazer com que os 

jovens relacionem a 

educação sexual com 

os afectos e com as 

relações românticas, 

intimas 

“perceberem que a relação entre o pai e a mãe é 

uma coisa bonita” 
2 

16,6

7% 

Complement

ar/Substituir 

a formação 

dado pelos 

pais 

Refere-se à necessidade 

de existir educação 

sexual porque os pais 

não se sentem 

confortáveis, 

conhecedores para 

assumirem esse papel, 

ou não têm tempo ou 

de completar a 

formação que é dada 

pelos pais 

“as famílias não estão preparadas para esta 

evolução tao rápida na forma de encarar a 

sexualidade e precisam do apoio dos 

professores” 

“há muitas crianças ou que os pais estão muito 

ocupados, ou que os pais não têm á vontade, ou 

que os pais não estão sensibilizados para esse 

aspecto. E provavelmente os pais darão alguns 

conselhos mas se calhar não vão ao cerne da 

questão.” 

“Porque é uma matéria que infelizmente a 

família em Portugal não está preparada 

totalmente para fazer, embora devesse ser 

essencial pelo menos nos primeiros tempos de 

vida, feita pela família com o complemento da 

escola.” 

6 
50

% 

Forma mais 

eficaz de 

chegar aos 

alunos 

Refere-se à necessidade 

de chegar aos jovens 

quando toda a 

informação disponível 

não chega, esclarecer 

dúvidas e desconstruir 

mitos 

”tanta informação mas há alguma coisa que não 

está a chegar, por isso precisam.” 

“Porque eu vejo quando estou a abordar o 

assunto, que eles têm dúvidas, só que no entanto 

têm vergonha” 

3 
25

% 



 

65 

 

Anexo 6 – Quadro sobre tópicos que devem ser abordados pelos professores 

 

 

Categor

ia 

Subcate

gorias 
Descrição Unidades de Registo F % 

Tópicos 

que 

devem 

ser 

abordad

os pelos 

professo

res 

Saúde 

Sexual 

Contracepção, IST’s, 

abuso sexual, IVG 

“a transmissão de doenças e a protecção” 

 

“métodos contraceptivos e DST’s” 

 

“os aspectos de segurança e de protecção 

pessoal, porque muitas vezes eles convivem 

com pedófilos e não sabem ou são abordados 

por pessoas estranhas, começando um 

bocadinho por aí (…)” 

8 
66,67

% 

Relações 

Gravidez Adolescente, 

atracção, amor. 

Intimidade, sexo como 

parte de uma relação 

amorosa 

“e até abordar com uma linguagem apropriada o 

acto sexual, de uma forma se calhar mais 

lúdica” 

“construção de relações românticas, eles 

perceberem que num par há a parte sexual mas 

que deverá existir o amor antes de existir a 

intimidade” 

 

“Isto dos aspectos relacionais e emocionais nos 

relacionamentos íntimos” 

 

“gravidez, de gravidez na adolescência” 

8 
66,67

% 

Desenvol

vimento 

Humano 

Imagem corporal, 

puberdade, menstruação, 

reprodução, 

homossexualidade 

“Reprodução, que é uma das que falamos, os 

órgãos, a menstruação” 

“conhecimentos sobre reprodução e 

nascimento” 

 

“ter uma boa imagem corporal” 

 

“aspecto físico, constituição física da mulher e 

constituição física do homem e ver as 

diferenças” 

10 
83,33

% 

Competê

ncias 

pessoais 

Vocabulário, relações 

românticas igualitárias, 

comunicação sobre 

questões sexuais, estar 

confortável com o sexo 

oposto, lidar com a 

pressão dos pares, ligação 

entre sexualidade e um 

projecto de vida 

“conhecer os nomes correctos (dos orgãos)” 

“conhecer o vocabulário correcto” 

 

“a noção de família que também me parece ser 

uma coisa que se está a perder. E também agora 

há muitas famílias monoparentais e assim…” 

4 
33,33

% 

Sociedad

e e 

Cultura 

Sexualidade nos media, 

prostituição adolescente, 

género e diversidade 

“Sexualidade nos media” isso era no secundário, 

por causa de estarem mais preparados para 

descodificar 

1 
8,33

% 

Comport

amento 

Sexual 

Sonhos húmidos, 

abstinência, primeira 

relação sexual, 

masturbação, 

comportamento sexual 

(ex. beijos), prazer sexual 

e orgasmo, problemas 

sexuais, pornografia 

”beijos, porque eles já andam sempre aos 

beijos” 
1 

8,33

% 
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Anexo 7 – Quadro sobre os obstáculos à implementação da ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catego

ria 

Subcatego

rias 
Descrição Unidades de Registo F % 

Obstác

ulos 

Pais 

Refere-se à 

dificuldade de gerir 

numa turma os temas 

que são aceites pelos 

pais para serem 

abordados e entre 

pais que são a favor 

de educação sexual e 

os que são contra. 

“Algumas questões são um bocadinho sensíveis para 

os pais. Há pais que não querem que nós entremos 

em certos assuntos que são muito sensíveis para eles 

próprios e eles não querem que entremos por aí.” 

“Compete ao professor responder às questões que são 

colocadas, mas há muitos, em 30, há meninos que 

não têm maturidade (…)” 

“Tive pais a pedir para não dar a reprodução.(…) 

Porque alguns diziam que não competia ao colégio 

dar essa informação, e achavam que o filho era 

demasiado novo para falar destes conceitos.” 

4 
33,

3% 

Tempo 

Refere-se à falta de 

tempo para abordar 

todos os temas 

necessários dentro da 

ES e no tempo que se 

tira a conteúdos 

académicos para se 

poder abordar ES. 

“O maior constrangimento é ter que percorrer outras 

partes do programa de forma mais rápida para ter 

tempo para fazer várias passagens durante o ano pela 

educação sexual.” 

“a forma como a gestão do currículo é feita, também 

o tempo não é muito (…)” 

2 
16,

7% 

Formação 

Refere-se à falta de 

formação que os 

professores sentem 

para desempenhar o 

seu papel na ES. 

“É mesmo a formação. De repente apareceu este tema 

para ser abordado e nós acabamos por fazer um 

trabalho um bocado individual (…)” 

O meu primeiro obstáculo seria, eu teria que, para me 

sentir (…) segura em termos científicos, teria que 

primeiro ter formação, sobre o assunto” 

3 
25

% 

Professore

s 

Refere-se aos 

obstáculos que os 

professores colocam 

a eles próprios para 

abordar a ES 

“A começar, por muitos professores. Muitos 

professores têm problemas em abordar, não se 

sentem á vontade. (…) Eles criam obstáculos é a eles 

próprios para como directores de turma a 

implementarem isso” 

1 
8,3

3% 

Abrangênc

ia dos 

Projectos 

Refere-se há pouca 

abrangência ao nível 

de idades que os 

projectos existentes 

têm 

“nem todas as turmas conseguem participar nesses 

projectos, e isso devia ser uma coisa mais 

generalizada, e por isso é que devia haver umas 

horas, uma disciplina, em termos curriculares, poder 

inserir a educação sexual em termos curriculares, ser 

um tema que fosse abordado mesmo” 

1 
8,3

3% 

Alunos 

Refere-se à relação 

entre o aluno e a 

turma ou entre o 

aluno e o professor 

“Por parte dos alunos é mais a vergonha. Às vezes 

também são obstáculo, não perguntam, não terem á 

vontade para falar ou rirem-se, a imaturidade às 

vezes.” 

2 
16,

7% 

Não 

existem 

Os professores não 

referem qualquer tipo 

de obstáculo 

“Como não é um tema muito abordado eu não tenho 

essa noção” 

“Os pais têm todo o interesse em que os professores 

os abordem” 

4 
33,

3% 
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Anexo 8 –  Quadro sobre os apoios à implementação da ES 

 

 

 

 

 

 

Categoria Subcategorias Descrição Unidades de Registo F % 

Apoios 

Professores 

Refere-se à 

partilha de 

materiais, 

experiencias, etc 

“Só dos colegas, dos pares.” 

“Da escola (…) há disponibilidade pessoal, 

somos três professoras na mesma escola, em 

tudo, assim como nesta questão também na 

matemática, português. Realmente trabalha-se 

efectivamente em equipa.” 

“quando há um colega que tem algum tipo 

desses projectos, nós, normalmente, se é para a 

faixa etária dos alunos que nós temos nós vamos 

todos” 

2 
16,7

% 

Direcção 

Refere-se ao 

apoio da 

direcção através 

de projectos, 

materiais, etc 

“O único apoio que eu penso…e isso é bom, é 

vir incluído na planificação anual, esta temática, 

portanto esta temática é obrigatória para todos 

os professores” 

“Pelo menos nesta escola temos alguns apoios 

ao nível de projectos” 

“Aqui, daquilo que eu tenho conhecimento, 

sempre que há algum projecto desses apoia, 

mesmo a direcção” 

6 50% 

Meios 

Exteriores à 

Escola 

Refere-se ao 

apoio de 

membros da 

comunidade: 

enfermeiros, 

médicos, etc 

“algum tempo de relacionamento com centros 

de saúde”  

“a associação de ex-alunos” 

3 25% 

SPO 

Refere-se ao 

envolvimento 

dos psicólogos 

escolares no 

apoio aos 

professores para 

desenvolver a 

ES 

“mesmo a parte do SPO (…) nós vamos tendo 

algum apoio” 
1 

8,33

% 

Associação de 

Pais 

Refere-se ao 

envolvimento da 

associação de 

pais ou de 

alguns pais no 

desenvolviment

o de actividades 

de ES que são 

postas em 

prática pelos 

professores 

“a associação de pais” 1 
8,33

% 

Não Existem 

Os professores 

não referem 

qualquer tipo de 

apoio 

“Nós só falámos praticamente no 3º ano da 

reprodução, no 4º ano nem se fala, por isso 

não…” 

“Assim muito explícitos não.” 

 

5 
41,7

% 
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Anexo 9 – Quadro sobre a existência de formação em ES 

 

 

 

 

Categoria Subcategorias Descrição Unidades de Registo F % 

Formação 

Existe 

Os professores 

referem que 

existe formação 

“Há formação suficiente” 

“Este ano tivemos uma formação, que vai ser 

para continuar. O Colégio também fez essa 

formação para nós, e depois penso que logo se 

seguida fez uma para pais(…)” 

“os nossos professores têm recebido, há 
um ano que estão a fazer uma formação” 

5 
41,7

% 

Não Existe 

Os professores 

referem não 

existir formação 

“Nenhuma, eu não tive nenhuma” 

“Não tenho tido, ou tem havido outras 

prioritárias (…)” 

“Nenhuma. (…) Pode haver uma ou outra, do 3º 

ciclo do 9º ano, 8º, porque de facto do 1º ciclo 

não há nada.” 

 

7 
58,3

% 




