
SÍNTESE ARGUMENTÁRIO CLÁUDIA 

 
- Em 1984 houve, com a publicação da legislação, uma grande abertura a tratar o tema nas 
escolas, mas não foi o suficiente para incentivar e apoiar as práticas. 
 
- Há uma geração que nunca abordou a Educação Sexual, mesmo depois do 25 de Abril, e 
depois nos anos subsequentes, o tema é tratado sobretudo em relação estreita com os 
referendos sobre IVG, depois disso abandona-se. (“Acho que a sociedade se preocupa de 
uma forma hipócrita…dá jeito agora por causa do aborto dizer que é preciso Educação Sexual, 
mas depois fica-se sempre pela rama…e pelas grandes intenções…para se ouvir falar de ES 
nada como um referendo sobre o Aborto…e aí toda a gente fala…mas quando se chega aos 
objectivos da ES, aí toda a gente começa…se bem que há o quadro teórico e está muito bem 
feito…mas não é aproveitado”). 
 
-O impulso mais importante dado à adopção da Educação Sexual nas escolas é o da RNEPS, 
porque: 
 
- integra um conceito – EPS (trabalhando a várias dimensões, sendo importante a ecológica) 
- uma organização dentro da escola (o coordenador é quem se articula com os serviços de 
saúde, e com uma equipa multidisciplinar que interage com os professores das várias 
disciplinas) 
- há ligação a uma rede europeia de escolas promotoras de saúde 
- há contratos com as escolas 
- há articulação com os Centros de Saúde 
(aqui com o CAE era com a Sub região de Saúde do Centro…e depois localmente era com o 
Centro de Saúde, as escolas articulavam-se com os Centros de Saúde…) 
- há técnicos a dar apoio no terreno (agora é uma área em que as pessoas estavam sempre à 
espera…que se levassem “receitas”) 
- há registo e avaliação das actividades (de todas as nossas reuniões, de todas as formações 
que fazíamos…portanto se havia sector com tudo organizado…) 
 
- O acompanhamento das escolas (RNEPS) é importante, mas diferenciado face às suas 
características e os professores que o faziam eram às vezes um pouco paternalistas 
(Eu tinha quase trezentas escolas…e eu sozinha no CAE de X…a dada altura nós discutíamos 
muito com colegas dos outros CAE…era assim, da parte de alguns colegas meus havia algum 
paternalismo em relação às escolas…eu nunca tive essa visão…eu acho que havia escolas 
que bastava eu enviar uns documentos e faziam coisas giríssimas…e havia outras que nem 
que a pessoa fosse lá 20 vezes parece que estavam sempre na mesma e que as coisas não 
avançavam…) 
 
- O trabalho (RNEPS e apoio do CAE) lamentavelmente acaba e muda-se a área de 
investimento, por mera conveniência/peso político de outras pessoas. “Deixamos de ser 
requisitados…só para ter uma ideia…nós éramos dois, depois fiquei só eu sozinha e depois 
ninguém…mas veio mais um para o Desporto escolar! Eu na altura o que percebi foi que o 
senhor do Desporto Escolar tinha muito peso político… dava-se muito bem com o ministro da 
Educaçao…e o Desporto escolar foi aumentado e nós viemos embora…e é assim que as 
coisas continuam a ser, infelizmente é assim…é incomodativo!” 
 
- Na actualidade há apenas a legislação e obrigam as escolas a fazer projectos na área da 
Educação para a Saúde, nas vertentes prevenção das toxicodependências, na Sexualidade, 
na alimentação…mas não há ninguém a acompanhar as escolas. 
 
- Os especialistas nesta área lutam desde sempre contra: 
   - a ideia do encaminhar  
   - a pontualidade e carácter episódico das acções 
   - a primazia do pessoal da saúde como especialista destas áreas 
(As escolas secundárias limitam-se um bocado a encaminhar…ainda há aquela ideia do 
“encaminhar”, ainda há um bocado aquela ideia de que se chama o técnico de saúde, ainda 
há dias estava a falar com uma pediatra que é minha amiga…e ela disse-me: pediram-me 



para ir fazer umas acções nas escolas…pediram-me…e eu disse: “Ó Dra não compactue com 
isso porque as pessoas ainda querem é que venha o médico ou o pediatra fazer uma 
acçãozinha para a sua turma e fica o problema resolvido”…) 
Este modelo está de tal forma assimilado para a ES que eu não sei como se pode dar a 
volta… 
 
- As maiores dificuldades sentidas (PPES, CCPES) foram sempre ao nível da integração no 
Currículo, isto é, que as pessoas percebessem que por exemplo, uma aula de Matemática 
podia ser utilizada para trabalhar a Educação Sexual. Avaliar e demonstrar resultados também 
é particularmente difícil (“Há alguns estudos americanos que nos provam que as crianças que 
crescem com maior segurança afectiva são adultos mais saudáveis, com menos 
complicações, com menos parceiros, que correm menos riscos…mas os estudos valem o que 
valem, é muito difícil medir, seria preciso acompanhar uma população desde o Pré Escolar 
até…mas depois tínhamos que a comparar com outra para ver até que ponto vão ser adultos 
mais saudáveis”) 
 
- O que é critico nas actuais orientações do GTES é que a Educação Sexual só começa no 1º 
Ciclo (não inclui o Pré Escolar) e no Secundário se considera sobretudo o atendimento aos 
jovens em gabinetes…(isso vem compactuar com aquilo com que nós sempre lutámos, que 
não é por aí…então os gabinetes nos Centros de Saúde fecharam…eles não iam lá!) 
 
- A legislação existe e é importante os termos em que está redigida, mas mais importante que 
ela é as escolas quererem/serem incentivadas a integrarem isso no seu projecto educativo de 
escola, e professores e pais sensibilizados. 
(A legislação existe…se calhar ainda com uma linguagem muito médica…são as doenças 
sexualmente transmissíveis, a informação…tudo numa linguagem muito técnica, muito bio-
médica…mas já fala no projecto educativo, na obrigatoriedade de todas as escolas terem um 
projecto de ES…do trabalho ao nível das disciplinas, do projecto curricular de turma…portanto 
essa lei, porque o legislador…bastava…e as linhas orientadoras…bastava para que 
professores inteligentes, que quisessem arriscar um bocadinho…agora tem que se trabalhar 
sempre com os alunos e com os pais…) 
 
- O interesse dos políticos pela área é extremamente conjuntural. 
(O que eu noto é os dirigentes quando dá jeito interessam-se pelo assunto mas depois não 
ligam patavina…) 
 
- A Educação Sexual é uma área em que há conflitualidade na sociedade portuguesa, mas 
ideias sobre Educação Sexual são mobilizadas a par de outras associadas às funções da 
escola 
(Há uma corrente neo-conservadora que está a ganhar terreno…e se é sobre a escola em 
geral…é o ensinar e o instruir em vez desta educar…e ainda mais nesta área. Começa com o 
discurso sobre a autoridade do professor e depois…) 
 

 

 

 


