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SEXUALIDADE
– Pode-se considerar que o conceito formado acerca da sexualidade tem

evoluído ao longo do tempo, pois em épocas como no Renascimento, a
sexualidade era encarada de forma natural, como uma expressão da
natureza humana, já na Idade Média a sexualidade era vista como algo de
negativo e prejudicial para quem o praticasse.

– Hoje em dia, a abordagem é mais liberal, tendo contribuído para isso a
investigação científica sobre o tema, a difusão de informação para o grande
público, bem como a luta pelos direitos de grupos discriminados por motivos
de índole sexual (ex. homossexuais, transexuais).

– A sexualidade é vista como um percurso que varia de indivíduo para
indivíduo, pois tem a influência de vários fatores socioculturais e das
particularidades individuais do desenvolvimento físico e psicoafectivo que o
caracterizam .

– De facto, a sexualidade está presente em todos os aspetos da nossa vida e
faz parte da nossa essência. É um processo que não é estanque, ou seja, vai
mudando com o percurso da nossa vida, embora, por vezes, leva a maiores
conflitos.



A curiosidade sexual
– Muitos pais não sabem mesmo quando começar a

falar sobre sexo com os filhos. Os pais sempre que
forem questionados, devem responder de forma clara
e ter atitude imediata diante de uma situação em que
a criança precise ser orientada sobre privacidade e
autoproteção.

– Segundo alguns especialistas, o desenvolvimento da
sexualidade pode aparecer muito antes do que os pais
esperam — na verdade, desde os primeiros anos da
infância.

– Muitos pais desconhecem isso e, também por ser um
assunto tabu, são levados a ignorar ou não
conseguem lidar com os primeiros sinais de
comportamento sexual de seus filhos. Contudo, é
muito importante que eles estejam preparados para
agir de forma correta, propiciando à criança
autoproteção e um crescimento saudável e sem
traumas.



Sexualidade em Linha

– O «Sexualidade em Linha» é um serviço técnico, 
anónimo e confidencial com uma equipa técnica 
constituída por psicólogas, disponível para 
qualquer esclarecimento ou informação na área da 
Saúde Sexual e Reprodutiva.

– Pretende-se informar, esclarecer dúvidas, ajudar na 
clarificação do problema discutindo sempre 
alternativas para a resolução e possíveis formas de 
agir. Atendendo às suas características específicas, 
nomeadamente: a instantaneidade, a 
acessibilidade e o anonimato, a linha telefónica de 
ajuda constitui um importante meio de comunicação 
que permite estabelecer diálogo e fazer a ponte entre 
as partes.



IPDJ

o IPDJ  temum número gratuito, de 
forma anónima e confidencial




