
 

SÍNTESE ARGUMENTÁRIO BEATRIZ 

 
1.A Educação Sexual insere-se na área da Educação para a Saúde visto que na sua definição 
mais global Saúde e bem-estar. 
(“Porque efectivamente as pessoas sabem que se a espécie se mantém é porque 
alguma coisa acontece, e se pudermos ajudar todos a que essa manutenção da espécie 
se faça dentro de parâmetros de felicidade e não de infelicidade, melhor ainda, que é 
aquilo que efectivamente penso que é um dos grandes objectivos da Educação Sexual”. 
“Alguma sociedade admitiu falar de Educação Sexual porque, por via da SIDA, o que é 
sempre uma pena porque é pelas piores razões”) 
 
2. Não há propriamente uma área específica da Educação Sexual. 
(“a menos que seja um sexólogo. E um sexólogo pode não ser de Educação Sexual, 
porque são coisas distintas!”) 
 
3. A Educação Sexual pode ser trabalhada em todos os níveis de ensino portanto, com 
abordagens diferenciadas. A escola pode (e deve) abordar estes assuntos como aborda a 
Educação Cívica, a Educação para o Ambiente, etc. 
 
4. A implementação da Educação Sexual é um processo de avanços e retrocessos, mas mais 
ainda de retrocessos do que avanços, mas já se (mostrou que os professores podem, com 
formação adequada, trabalhar nestas matérias. 
(“qualquer professor, desde que devidamente preparado, como se prepara para fazer 
outra coisa qualquer, pode abordar esta área. Há efectivamente algumas excepções, e 
essas excepções são aquelas que quase são as excepções para outras áreas. Há 
pessoas que não deveriam ser professores e ponto final”) 
 
5. A Educação Sexual não pode ser apenas um processo de transmissão de informação. 
(“Toda a gente é capaz de falar de aquilo que nós chamamos da “roupa interior dos 
aparelhos”, que aquilo se chama “trompas”, ou “ovários” ou não sei o quê! O problema 
está em saber de que maneira é que esse “aparelho” está ao serviço do tal bem-estar, 
porque é mais fácil eu falar, por exemplo do aparelho respiratório, e explicar que se eu 
fumar ou fizer qualquer coisa já posso, as pessoas têm muito mais facilidade...”) 
 
6. Na escola deve haver um o núcleo duro de pessoas que serão o motor e que associarão a 
si um conjunto de profissionais que estão interessados em trabalhar estas temáticas e que o 
farão intencionalmente. 
 
7. A Educação Sexual não deveria ser objecto de luta e confronto partidário, mas sim de um 
pacto. 
(“Uma das coisas que eu defendi sempre, defendo para isto, defendi para a droga, 
defendi para um conjunto de situações, é que se há algumas áreas onde seria vital fazer 
um pacto de regime.. E a Educação Sexual, prevenção de comportamentos de risco de 
vária ordem, a luta contra a droga, luta contra isto ou aquilo não podem ser pertença de 
nenhum partido, da parte política ao mais baixo nível que é o partidário, baixo nível no 
sentido de mais restritivo...”) 
 
8. Em termos programáticos, não é assim tão necessário haver conteúdos predeterminados, 
mas antes capacidade de resposta por parte dos adultos às suas questões e inquietações. 
“Deve sobretudo responder-se (…) Pede-se uma resposta plausível e às vezes uma 
pergunta “E tu? O que é que pensas?”, prova que a pessoa não pensa nada, nem tinha 
nenhuma intencionalidade! Há outros que já têm, mas alguns não têm! Para que é que 
eu estou a dar a uma criança uma resposta, que nem está no horizonte dela perguntar 
nada daquilo! “ 
 

 


