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Os fundamentos teóricos da intervenção  

A nossa intervenção enquadra-se numa visão abrangente da educação e sobretudo da 

educação sexual. Entendemos o Homem na sua globalidade, bio-psico-social e cultural. 

A nossa intervenção procura abranger esta globalidade, não se restringindo a um 

conjunto de atividades informativas, mas procurando ir mais além na compreensão do 

indivíduo e de todo o ser, respeitando cada um nas suas características únicas e 

pessoais. 

Quando falamos em educação sexual, muitas das vezes não temos claro o que esta 

designação quer afirmar, nem o que se operacionaliza neste contexto. É frequente 

entender a educação sexual como um conjunto de atividades com uma referência 

quase exclusiva à informação e tendo como base a informação relacionada com o 

corpo, com a saúde e reprodução 

Frade et al (2003, p.19) refere que os programas de educação sexual podem contribuir 

para um maior conhecimento dos factos e componentes que integram a Sexualidade. 

Neste contexto são referidos conhecimentos: 

. das várias dimensões da sexualidade; 

. do corpo sexuado e dos órgãos externos e internos; 

. das componentes anatomo-fisiológicas e psicológicas da resposta sexual humana; 

. da diversidade de expressões do comportamento humano ao longo da vida e das 

suas diferenças individuais; 

. dos mecanismos de reprodução humana e da contraceção; 

. das ideias de valores com que as diversas sociedades foram encarando a 

sexualidade, o amor, a reprodução e as relações entre sexos; 

. dos problemas que podem surgir ligados a esta esfera da vida e da saúde e dos 

apoios possíveis. 

A mesma autora refere ainda um outro conjunto de objetivos relacionados com os 

sentimentos e atitudes. A educação sexual pode contribuir para: 
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. uma aceitação mais positiva e confortável do corpo sexuado, do prazer e da 

afetividade nas expressões e comportamentos sexuais nas várias fases de 

desenvolvimento; 

. uma atitude não sexista, ou seja, que recusa as formas de dominação de um sexo 

por outro e defende a relação entre seres diferentes, mas iguais em direitos; 

. uma atitude de aceitação e não discriminatória face às expressões e orientações 

sexuais dos(as) outros (as); 

. uma atitude preventiva em matéria de saúde, nos aspetos relacionados com a 

sexualidade e a reprodução. 

Por último, esta autora apresenta um terceiro conjunto de objetivos relacionados com 

o desenvolvimento das capacidades individuais, nomeadamente: 

. no aumento da capacidade de tomar decisões e recusar comportamentos não 

desejados; 

. no aumento das capacidades de comunicação; 

. na aquisição de vocabulário adequado; 

. no aumento da capacidade de pedir ajuda e saber identificar apoios, quando 

necessário.  

Frade et al (1992) e Lópes& Fuertes (1999), citados por Marques, Vilar e Forreta no 

livro Educação Sexual no 1º Ciclo, um Guia para Professores e formadores dizem-nos 

que “a sexualidade, entendida no seu sentido mais lato e como realidade complexa, 

precisa de ser conceptualizada de forma holística, porque é multideterminada e 

multidimensional. Com efeito, a sexualidade engloba dimensões biológicas, 

psicoafetiva, sociocultural, relacional e ética, ligadas e dependentes em si”. 

Os mesmos autores, citando Amor Pan (1997, p.306), afirmam que “não se resumindo 

à explicação do corpo e dos fenómenos relacionados com a reprodução, a educação 

sexual tem portanto de apoiar-se numa conceção ampla da sexualidade, que faça 

justiça ao ser humano na sua globalidade, entendida em termos de relação”. 

É afirmado ainda neste contexto pelos mesmos autores “que educar sexualmente, 

educar para a sexualidade ou educar para uma sexualidade potencialmente 
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gratificante e responsável ultrapassa, assim, a eficácia do processo de transmissão-

receção de mensagens (conteúdos) ”. 

Ansensio (1986, p.56) referenciado por estes autores, aclara de forma bastante 

objetiva os principais objetivos da educação: 

Facilitar que as motivações dos indivíduos possam ser interpretadas e 

traduzidas por estes comportamentos que sejam a expressão do 

progressivo exercício de uma liberdade responsável. Em consequência, 

nem as atitudes autoritárias ou paternalistas, que impedem o 

desenvolvimento do sentido de responsabilidade, nem o doutrinamento 

ou a omissão do que acontece na sociedade real, que priva das margens 

de liberdade que permitem o conhecimento de si mesmo e do meio, são 

o caminho adequado para conseguir este objetivo.  

A intervenção em educação sexual baseia-se, segundo o Portal da Saúde, 

referenciando o documento de Educação Sexual em Meio Escolar – Linhas 

Orientadoras, editado pelo Ministérios da Educação e da Saúde, em 2000, em quatro 

vetores essenciais: 

. Formação de agentes educativos (educadores, professores, profissionais de saúde, 

psicólogos escolares, auxiliares de ação educativa…) no sentido de serem capazes de 

agir de forma adequada e coerente face às dúvidas das crianças e jovens relativas à 

sua sexualidade; 

. Abordagem pedagógica de temas de sexualidade humana, feita em contextos 

curriculares e extracurriculares, numa lógica interdisciplinar, privilegiando o espaço 

de turma e as diferentes necessidades das crianças e dos jovens; 

. Apoio às famílias na educação sexual das crianças e dos jovens, nomeadamente 

através do seu envolvimento no processo ensino/aprendizagem e/ou promoção de 

atividades específicas de formação dirigidas aos encarregados de educação ou 

dinamizadas por eles; 

. Estabelecimento de apoio individualizado e específico às crianças e jovens que 

deles necessitem, através da criação e manutenção de parcerias no interior da escola 

e com outros serviços da comunidade, nomeadamente os serviços de saúde – 
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materializadas, por exemplo, no funcionamento adequado do atendimento nos 

Serviços de Psicologia e Orientação nas escolas e no estabelecimento de formas de 

articulação estreita e dinâmica destes com os centros de saúde respetivos. 

 

Modelo de intervenção do projeto  

De entre os vários modelos de intervenção existentes nesta área, optámos pelo 

modelo de desenvolvimento pessoal como referência para a nossa intervenção. 

Cremos que, no quadro de intervenção do nosso projeto, este modelo será aquele que 

melhor responde às necessidades de cada utente. 

 

Enquadramento do modelo de desenvolvimento pessoal  

O modelo de desenvolvimento pessoal surge depois de todo o debate ideológico dos 

anos 60, do desenvolvimento do estudo científico dos comportamentos humanos, 

sobretudo dos comportamentos sexuais, desenvolvidos pela psicologia, sociologia e 

antropologia, estimulando as instituições e os profissionais envolvidos em programas 

de educação sexual a alargar o tradicional modelo biomédico e a integrar conteúdos 

da área psicossocial (Vaz, 1996). 

As verdades absolutas de tipo filosóficas/religiosas, a eternidade, o caráter absoluto 

das descobertas e afirmações científicas, nomeadamente aquelas que tinham como 

objeto os comportamentos e relações humanas foram sendo postas em causa. Um 

exemplo evidente desta realidade, foi a retirada da classificação dos comportamentos 

homossexuais da lista das doenças de foro mental, dos manuais de psiquiatria e 

posteriormente pela Organização Mundial de Saúde. Os estudos de Kinsey revelaram 

uma grande diversidade de comportamentos relacionados com a orientação sexual, e 

a intervenção dos movimentos homossexuais nos Estados Unidos levando a 

comunidade científica a aceitar a homossexualidade como expressão possível da 

sexualidade (Vaz, 1996) 

O mesmo autor refere que, a partir anos 80, a Organização Mundial de Saúde integra o 

conceito de “saúde sexual”, iniciando um conjunto de projetos diretamente ligados 
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com as questões sexuais e com a educação sexual, tentando clarificar o conceito de 

sexualidade humana como: 

…uma energia que nos motiva a procurar amor, contacto, ternura e 

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

tocamos e somos tocados, é ser-se sensual e ao mesmo tempo sexual; 

ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, por isso, 

influencia também a nossa saúde física e mental. 

A sexualidade é vista sobretudo como uma construção pessoal, apesar de ter aspetos 

comuns no seu desenvolvimento e expressões. É com estes contributos que os 

modelos de educação sexual vão evoluir na sua formulação e intervenção. Este modelo 

teve algumas experiências relevantes nos países anglo-saxónicos (em particular na 

Suécia e Dinamarca) e em alguns projetos em Espanha. Em Portugal, a APF também o 

integrou na sua intervenção (Vaz, 1996). 

O mesmo autor refere as várias vertentes em que assenta este modelo: 

. Uma vertente biológica, constituída pelo conjunto de fenómenos que 

fazem do nosso corpo um corpo sexuado (anatomia e fisiologia da 

sexualidade e da reprodução, resposta sexual humana); 

. Uma vertente psicológica, que engloba processos como a identidade 

de género (aquisição de papeis sexuais), a orientação sexual (ou seja, a 

hetero, homo e bissexualidade), a autoimagem e a construção de 

identidade sexual e todo o processo relacional, em particular, as 

relações afetivo-sexuais; 

.  Uma vertente social, que engloba as discussões de valores e atitudes, 

os modelos morais que recobrem as vertentes anteriores. 

Cremos que esta visão abrangente da sexualidade e a sua perspetiva integrativa, a 

educação sexual como um processo contínuo promovendo o debate e a escolha crítica, 

a flexibilidade de conteúdos e a promoção da autonomia individual como grandes 

linhas orientadoras serão sem dúvida uma mais-valia para a nossa intervenção. 
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Pensamos que será sem dúvida a forma mais correta e eficaz para podermos fazer uma 

educação sexual responsabilizante, levando cada vez mais os nossos utentes a fazer 

escolhas mais responsáveis e a ter uma visão autocrítica dos seus comportamentos. 

 

 Valores orientadores da nossa intervenção  

Com os contributos do conhecimento da sexualidade e do debate ideológico, foi 

possível definir um quadro de valores, que julgamos da maior importância para uma 

intervenção profissional em educação sexual. 

Uma educação é sempre marcada por valores. É impossível educar numa ausência 

total de valores (Vilar). Consideramos que os mesmos devem estar claros na 

objetivação e operacionalização da educação sexual. 

Para Silva (2006), “os valores são parte integrante e inseparável de todos os atos 

educativos”. O mesmo autor, citando Reboul, refere que “não há educação sem 

valores. Estes estão presentes e são vinculados em tudo o que o professor faz ou diz”. 

Afirma ainda, referindo autores como Harrison, que “se educar é ajudar outrem a 

realizar-se o mais possível e de forma plena e integral, educar sem valores 

representaria educar no vazio.” 

Acreditamos numa educação sexual marcada com uma vertente moral. A moral, 

segundo Alberoni, citado por Silva (2006), “deve manter unida a pessoa na sua unidade 

de sentimento e de razão, de interioridade e ação”. Olmeda e Corbella citadas por Silva 

(2006), “o ser humano, como pessoa tem uma condição física, uma condição 

psicológica, uma condição social e, inevitavelmente, uma condição moral.” É 

necessário desenvolver uma visão holística e não hedonista da educação privilegiando 

a liberdade e a responsabilidade (Silva 2006). 

Afirmamos que uma intervenção em educação sexual deve ter referências valorativas 

que possibilitem cada vez mais uma consciência da importância do direito à liberdade 

de escolha e às escolhas responsáveis por parte dos indivíduos. 
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As Linhas Orientadoras da Educação Sexual nas Escolas fazem referência a um 

conjunto de valores que julgamos da maior importância e que irão orientar a nossa 

intervenção.  

. O reconhecimento de que a autonomia, a liberdade de escolha e uma 

informação adequada são aspetos essenciais para a estruturação de 

atitudes responsáveis no relacionamento sexual; 

. O reconhecimento de que a sexualidade é uma fonte de prazer e 

comunicação, uma potencial fonte de vida e uma componente 

positiva na relação pessoal e das relações interpessoais; 

. O reconhecimento da importância da comunicação e envolvimento 

afetivo e amoroso na vivência da sexualidade; 

. A promoção dos direitos de oportunidades entre homens e mulheres; 

. A recusa de expressões sexualidade que envolvam relações pessoais 

de dominação e exploração; 

. O reconhecimento do direito a uma maternidade e paternidade 

livres, conscientes e responsáveis; 

. A promoção da saúde dos indivíduos e dos casais, nas esferas sexual 

e reprodutiva.  

 

Queremos afirmar a importância dos valores na educação sexual para que cada 

pessoa possa ter uma cada vez maior capacidade de decisão na sua liberdade e 

no respeito pela liberdade dos outros. Acreditamos nos valores universais que 

permitam a igualdade entre todos os indivíduos e que permitam uma vivência 

responsável e gratificante da sexualidade e que afastem qualquer forma de 

manipulação e exploração sexual.  

 

COMO INTERVIMOS 

A grande maioria dos Programas de Prevenção Primaria e de Educação Sexual 

fundamenta-se no pressuposto que os adolescentes/jovens usam droga pelo 

desconhecimento das consequências negativas do seu consumo e que o conhecimento 
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dos métodos contracetivos, a sua eficácia e técnicas de utilização, vai melhorar as 

condutas e comportamentos dos adolescentes/jovens. Mas, na verdade, está-se a 

provar o contrário, este trabalho meramente informativo fica muito aquém das 

necessidades dos destinatários pois, os jovens de hoje têm um conhecimento razoável 

sobre as drogas e os métodos de contraceção e não é por estes factos que têm 

alterado as suas condutas.  

De dois fóruns da Internet sobre esta temática 

Os diversos programas de educação sexual não parecem conseguir alterar 

comportamentos dos adolescentes, de acordo com dois novos estudos 

publicados no British Medical Jounal. 

Os investigadores britânicos descobriram que apesar dos programas serem 

bastante informativos, as diferentes abordagens da educação sexual não 

conseguiram modificar as taxas de gravidez nas jovens, nem o número de 

adolescentes que praticam sexo ou apresentam comportamentos de risco. 

Parece impossível que ainda não tenham descoberto o que qualquer psicólogo 

de salão sabe: que não se alteram comportamentos com o simples 

informação! Se isso fosse possível, qualquer fumador, que bem sabe o mal que 

o tabaco lhe faz, deixaria de fumar. O mais estranho é essa admiração vir de 

pessoas que têm obrigação de saberem muito bem como se pode alterar 

comportamentos a médio e longo prazo.  

 

Na nossa perspetiva, prevenir ainda é o melhor remédio, por isso, acreditamos nas 

ações preventivas como forma de diminuir o uso e abuso de substâncias tóxicas e 

ainda uma maior responsabilização dos jovens nas suas atitudes e comportamentos   

A ação da equipa passa pela educação para os valores, nomeadamente para a saúde e 

para a vida, pela responsabilização de cada adolescente/jovem na sua tomada de 

decisão, pela facilitação de tempos reflexivos para pais e educadores fomentando a 

autocrítica e a responsabilização no ato de educar. Por um lado, facilita valores, 

critérios e atitude crítica para que os grupos alvos fiquem com ferramentas que 

poderão utilizar na sua vida diária, por outro utiliza uma metodologia educacional com 

o objetivo de conscientizar as pessoas, incutindo-lhes o espírito de responsabilidade 

relativamente a si, à sua família e ao meio que as envolve. 
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Cremos, que a prevenção que fazemos é significativa porque procura alterar atitudes e 

comportamentos nos indivíduos em relação às toxicodependências e à vivência da sua 

sexualidade. 

Neste sentido, o grande objetivo da equipa é o que está explícito na denominação que 

demos à equipa (Educação das Sexualidades e Prevenção das Toxicodependências) 

pretendemos:  

- Promover a responsabilização de atitudes de comportamentos – através da 

potenciação das responsabilidades individuais diárias e ainda auto avaliando as 

decisões tomadas e a tomar ponderando as responsabilidades pessoais e sociais das 

mesmas;   

- Facilitar a educação da sexualidade nos adolescentes, jovens e adultos – 

desmistificando conceitos errados da mesma, como a visão genitalizada e a perspetiva 

meramente reprodutiva, educando o conhecimento que os jovens têm dos métodos 

de regulação de nascimentos, informando sobre as infeções e doenças de transmissão 

sexual e facilitando uma abordagem ética de sexualidade e dos métodos de regulação 

de nascimentos; 

- Fomentar conhecimento bio-psico-social – através da facilitação de informação 

relativa à psicologia do desenvolvimento e a sua aplicação prática nos educandos e 

potenciando a comunicação inter e  intrapessoal nos grupos e especificamente nas 

famílias; 

- Prevenir o consumo de substâncias tóxicas - através da responsabilização de atitudes 

e comportamentos, facilitando recursos para a tomada de decisão, promoção de 

comportamentos sociais, treino de competências de comunicação nomeadamente a 

expressão de sentimentos e a promoção de estilos de vidas saudáveis 

designadamente, o reforço positivo das atitudes de não consumo; 

- Desenvolver as capacidades educativas dos pais – através da análise sobre os 

conceitos de educação, perceção do papel da família e da escola da educação sexual, 

um melhor conhecimento sobre o desenvolvimento dos seus educandos, de uma 

autocrítica sobre as responsabilidades do educador e ainda facilitar um espaço de 
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comunicação familiar, onde cada família possa aferir e potenciar os seus níveis de 

comunicação. 

 


