
Quais são as 

situações? 
 

   

Conflitos; violência física 

ou verbal nos 

relacionamentos; 

cedência sexual; ruptura 

amorosa; confrontação 

com manipulador/a; 

homossexualidade; 

masturbação; revolta do 

jovem; receios; influência 

da TV, da Internet e das 

redes sociais; influência 

do grupo ou dos amigos; 

confusão entre o estar-

se apaixonado e o amar; 

mitos sobre as questões 

amorosas; fantasias 

sexuais; interesses pelo 

jovem por temas 

mórbidos; companhias 

duvidosas; sentir-se 

desorientado, 

desrespeitado, 

impotente, 

desmoralizado ou 

deprimido e… muitas 

outras situações 

desagradáveis. 

   

 

 

Por que razão   

- A descoberta da 

sexualidade no jovem pode 

não ser fácil para ele. Se no 

entanto ele tiver alguma luz 

sobre este tema que o ajude 

a encarar a realidade tal só 

poderá facilitar-lhe a vida.  

- As mudanças na sociedade, 

nas famílias, a influência da 

internet e a confrontação 

com outras culturas 

impõem-nos novos 

desafios. Estes desafios 

nem sempre são fáceis de 

gerir… é importante 

estarmos mais atentos, 

melhor preparados. 

 

Objectivo 

- Informar e sensibilizar os 

jovens sobre o tema da 

sexualidade e os afectos, 

proporcionando-lhes 

também um espaço onde se 

poderá conversar sobre o 

mesmo de forma 

responsável que os ajudará a 

estarem mais 

consciencializados, a 

amadurecer melhor e a 

encarar a realidade numa 

dimensão mais saudável. 

 

- Ajudar a prevenir mal-

estares psicológicos 

(ansiedade elevada, 

bloqueios emocionais, 

complexos, violência, etc…) 

e responder a certas 

perguntas com as quais os 

jovens se preocupam ou 

são confrontados. 

 

 

ESPAÇO-ABERTO SOBRE O TEMA  

A Sexualidade e os Afectos no Jovem 
 

ESTAR INFORMADO AJUDA-O A ESTAR 

MAIS PREPARADO PARA LIDAR COM 

CERTAS SITUAÇÕES E ULTRAPASSÁ-LAS… 



CONTEÚDOS PLANEÁVEIS POSSÍVEIS 
 

ESPAÇO-ABERTO  
Para uma melhor eficácia e uma saudável autonomia do jovem estes Espaços-Abertos são 

separados, um para os jovens e outro para os pais  
 

           QUE SOLUÇÕES CONCRETAS E PRÁTICAS SE PROPÕEM PARA A REALIDADE ACTUAL 

Abordar com os jovens o tema da sexualidade levanta muitas dúvidas. Os pais questionam-

se a eles próprios, como por exemplo: o que é que acontece se falar com meu filho/a sobre 

sexualidade? E se falar com ele/a será que vai interpretar isso como se fosse um 

consentimento implícito? Mas se não lhe disser nada, não poderá ele/a vir a correr algum 

risco? Como reagir à influência mediática sem magoar o jovem? O que será mais 

aconselhável? 
 

O que é que os jovens deveriam saber, sobretudo os rapazes, sobre a manifestação de desejo 

sexual do sexo oposto? 
 

Qual é a diferença entre uma atracção física, uma paixão amorosa e uma relação amorosa 

duradoura? Abordar a paixão amorosa de forma distinta do amor pode prevenir muitos 

mal-estares; 

Uma paixão amorosa na adolescência é igual a uma paixão na idade adulta? Como é que se 

manifesta a paixão amorosa? Porque é que somos atraídos fisicamente por uma 

determinada pessoa e não por outra? Apaixonar-se por alguém é fruto do acaso ou tem uma 

função bem específica? Para que serve a paixão amorosa? Porque é que ela não é 

duradoura? Porém, quais são as principais bases para se construir uma relação amorosa 

duradoura saudável? 

Para que uma jovem e mesmo um jovem não se abandonem a uma experiência sexual sob a 

pressão de um parceiro e para não caírem na cilada dos bonitos discursos, há um conjunto 

de elementos que é aconselhável saberem e que podem ajudar; 
 

O que é uma pessoa manipuladora? Quais são as principais características de uma pessoa 

manipuladora? Como reagir? 
 

Uma ruptura amorosa é sempre difícil de ultrapassar. Muitas vezes, quando tanto o pai 

como o jovem estão melhor informados sobre situações desagradáveis como esta, consegue 

evitar-se que o jovem se sinta incompreendido, desvalorizado e complexado; 
 

 

Procurar ter em consideração e reflectir sobre se alguns dos principais mitos à volta das 

relações amorosas podem realmente contribuir para o bem-estar da relação; 
 

As fantasias sexuais correspondem ao imaginário da pessoa. Se, no entanto, souber o que 

fazer com as fantasias sexuais, isso pode fomentar o bem-estar; 
 

E muitas outras perguntas possíveis que poderão ser agendadas. 
 

Metodologia de funcionamento do Espaço-Aberto 
Não se trata de dar conselhos ou de impor seja o que for, mas sobretudo de levar à reflexão, 

respeitando a personalidade de cada um. 
 

http://criaroutraescola.com/2007/05/01/curso-como-educar-a-crianca-e-o-jovem-no-seculo-xxi/

