
 

SÍNTESE ARGUMENTÁRIO ÂNGELA 
 

 
1.Há hipocrisia relativamente à adopção da Educação Sexual, as pessoas não dizem 
abertamente que não, mas depois subtilmente fazem tudo para dificultar ou impedir a sua 
implementação. 
 
2. A liderança da Educação Sexual como medida política deveria pertencer ao Ministério da 
Saúde porque todas as consequências da sua não existência (DST, IVG) ficam a cargo desse 
ministério. 
(“Eu tenho a noção que o grande líder desse processo tem que ser sempre o Ministério da 
Saúde e não o Ministério da Educação. Ou melhor, tem que se preocupar com outras 
envolventes e o MS tem a noção de que a não existência da ES tem custos para a saúde 
absolutamente brutais. Portanto, a grande pressão da não existência da ES verifica-se a nível 
do MS e não a nível do ME. É natural. O MS tem mais sensibilidade para isso”). 
 
3. É difícil para os jovens abordarem questões de sexualidade com os professores, os técnicos 
da área da Saúde estão mais preparados e podem fazer esse trabalho nas escolas, caso lhes 
seja propiciado esse espaço. 
(“Defendo um modelo de uma articulação entre a Saúde e o Ministério da Educação, mas em 
que seja deixado aos técnicos de saúde, através da organização que se considere mais 
adequada, a relação com os jovens, porque eu acho que é muito difícil as pessoas que 
ensinam ciências da natureza, ou filosofia, ou português, etc. é evidente que podem transferir 
algumas mensagens, mas os jovens não vão aconselhar-se nem “confessar-se” às pessoas 
que depois as vão examinar do ponto de vista académico e, enquanto nós temos à vontade, 
quase todos, em deixar cair as nossas defesas junto de um médico, ou dum enfermeiro, já é 
muito mais difícil fazê-lo em relação a um professor”). 
(“Porque é que não hão-de os técnicos de saúde ir á escola? Onde é que está isso escrito de 
que não vão? É assim que deve ser.”) 
 
4. Há demasiadas oscilações e mudanças nas orientações políticas quando muda o partido 
que está no governo, e isso não cria estabilidade para se poder aproveitar o que existe de 
bom, deveria garantir-se maior continuidade nesta área. 
 
5. Trata-se de uma área muito sensível porque causa das filiações religiosas das pessoas, 
mas tudo isso se pode tratar sem problemas, se forem pessoas competentes, e demonstrarem 
que se estão a tratar questões de saúde muito importantes. 
(“O problema não está nos partidos está nas pessoas que os partidos indicam para ter 
determinadas funções e que as pessoas acham que isto é um problema muito delicado, por 
causa da religião, etc. Eu não deixei nunca de ser cristã, nem fui excomungada por dar 
prioridade a matérias que acho absolutamente essenciais.”). 
(“O país, aliás, tem indicadores de saúde que chamam bem a atenção para o dramatismo que 
isto significa. Temos a maior taxa de gravidez na adolescência, temos a maior taxa de 
infecção por SIDA, temos também em crescendo as doenças de transmissão sexual”). 
 
6. O fulcral desta educação (ES) é de ensinar as pessoas a fazer escolhas, e a dizer não, 
especialmente educar as mulheres nesse sentido 
(“Não é só informação, é também a questão do empowerment sobretudo nas mulheres. A 
própria Educação Sexual passa por transmitir essas noções. A importância de saber dizer não. 
Não a uma relação sexual, não protegida, etc. Tudo isso são formas de dar às pessoas 
instrumentos para elas poderem afirmar a sua vontade”). 
 
7. A APF é marcada pelas orientações da OMS, o que é louvável, no MS isso é 
compreensível, para o Ministério da Educação é que pode não ser. 
(“A APF é ideologicamente muito marcada pelas ideias da Organização Mundial da Saúde. O 
que é perfeitamente normal para o Ministério da Saúde e que pode ser muito anormal para o 
Ministério da Educação. Era aquilo que eu estava a dizer há pouco, por isso é que eu acho 
que era muito importante que houvesse uma liderança deste processo, por parte do Ministério 



da Saúde, muito mais do que por parte do Ministério da Educação”) 
 
8. O Estado não substituiu as famílias relativamente à Educação Sexual, mas na verdade 
algumas são totalmente omissas nessa matéria, e o Estado tem que suprir essa falta. 
(“Eu acho que o Estado nunca deve dar a ideia de que tem que fazer tudo e que às famílias 
não compete nada. Não, às famílias, compete. Mas é um facto que sendo a educação 
universal há muitas famílias que não têm capacidade para o fazer…”) 
 
9. As questões da Saúde pesam no orçamento de estado e por isso deve fazer-se pedagogia 
em relação a essas questões, elas não são meramente individuais. 
(“Porque isto é assim: se eu tenho um sistema de protecção social que vive em função da 
solidariedade colectiva, eu tenho que perceber que adoecer não é uma coisa que diz respeito 
só a mim; diz respeito a mim e diz respeito aos outros”) 
 
10. Incluir a Educação Sexual na Educação para a Saúde é positivo por, entre outras coisas, 
retirar-lhe a dimensão mais assustadora que possa ter para as pessoas, torna-a mais 
assimilável. 
(Incluir a ES na Educação para a Saúde retira-lhe a carga e… religiosa, que muitas vezes tem, 
de controlo dos comportamentos, quando isto é uma questão em que a componente relacional 
é muito importante, a componente social é muito importante, em que a componente ética é 
muito importante, do ponto de vista do respeito pelos outros, mas que não pode ser encarada 
como um papão, tem que ser encarada como uma coisa natural. Se eu incluir a ES numa 
questão mais vasta, na Educação para a Saúde, retiro-lhe bastante dessa carga 
“pecaminosa”, digamos, que muitas vezes é importada à Educação Sexual.”) 
 

 


