
CONTEÚDO 

 

Actor Categorias/marcadores registo 

AFONSO Protecção da criança 
face a uma informação 
concreta sobre as 
questões sexuais 
Crítica 
 
 
 
 
 
Modelo da abstinência e 
métodos naturais de 
contracepção 
Crítica 

(…) e havia uma coisa muito engraçada…que era nos encontros deles (RNEPS), onde iam as escolas 
que dinamizavam, tinham medo de falar da Educação Sexual…porque essa Eulália levantava-se da 
plateia e atacava-os “de tudo”…porque, por exemplo, dizia que até aos 10 anos só se podia falar 
de histórias, era tudo simbolizado, nunca se podia dizer que o “pai e a mãe faziam coisas”, era 
uma coisa que iria marcar a criança para toda a vida…e aquilo gerava umas angústias, os professores 
ficavam com medo de abrir a boca. (…)Sim, ela vinha daí, da terapia, do trabalho com crianças 
altamente perturbadas. E eu perguntava pelo pensamento do João dos Santos nessa matéria, e o que 
me explicaram foi que ela aproveitou o pior que ele tinha, porque de facto o homem foi importantíssimo 
para a Saúde Mental e para a Educação, mas no fim já nem tudo batia certo…porque esta coisa de 
andar aos 10 anos com a história da Cinderela…nem pensar! 

 
Eu tenho alguma curiosidade em saber…na perspectiva dos professores…porque no fundo o ME tinha 
dito: vocês têm aqui 3 ONG´s, podem contactar qualquer uma delas e pedir ajuda…eu não sei se aquilo 
que por ex. o MDV ensinava se aquilo era funcional…porque, por exemplo, para miúdos de 15 anos, 
não sei se o método das temperaturas é funcional, mesmo se do ponto de vista médico é 
aconselhado…porque as miúdas têm períodos muito irregulares, mesmo aquela coisa do amor e 
do afecto, não sei se faz sentido para grande parte dos professores…até porque em geral eles são 
mais virados para a esquerda…não tenho ideia se em termos das escolas, algumas estariam satisfeitas 
com o trabalho deles… 
 

ALFREDO Modelo da abstinência e 
métodos naturais de 
contracepção 
Crítica 
 
 
 
 
 
 
 

Nós fizemos parte da JUC que viveu um processo de inovação em 1968 e nessa ocasião criaram-se várias 
equipas, cada uma com o seu projecto e nós organizamo-nos com mais seis colegas da faculdade de 
medicina, numa equipa que estava interessada em organizar a área da Educação Sexual. Em 1968 foi 
publicada a Encíclica Humanae-Vitae (encíclica de Paulo VI sobre a regulação da natalidade que apelava 
para não usar os métodos artificiais de controlo da natalidade, 25 de Junho de 1968) e ficámos todos 
frustrados com as posições assumidas pelo Papa. Pedimos então ao padre José Carlos de Sousa para 
acompanhar o trabalho da nossa equipa e com ele aprendermos a compreender o que “estava por 
detrás” da Humanae-Vitae- ideias muito abertas à responsabilização de cada casal pelas suas 
próprias escolhas na primeira parte do documento, ao nível dos princípios e normas muito 
conservadoras contra tudo o que não fossem “métodos naturais”, na segunda parte referente às 
práticas recomendadas aos casais. 



Escola como factor de 
protecção 
[implícito] 

 
 
Por exemplo, Em Vila Branco, vale a pena reflectir na origem e nos primeiros passos da Associação, tudo 
começou no tempo do PIPSE. Aí temos o caso de um projecto interministerial para a promoção do sucesso 
educativo no 1º Ciclo que surgiu formalmente  com a legislação e um conjunto de medidas para melhorar o 
sucesso escolar – reforço alimentar, apoio às consultas de certas especialidades, formação de professores, 
apoio às crianças com necessidades educativas especiais, etc. Ora em Vila Branco aconteceu que as 
pessoas envolvidas na equipa local do PIPSE, reflectindo com outros técnicos de várias áreas, tomaram 
consciência de que aquelas medidas, sendo importantes, não seriam eficazes para um maior sucesso 
escolar se não se investisse sobretudo na relação família-escola-comunidade, e se não se 
conseguisse  estimular nas crianças o gosto de aprender coisas que tinham a ver com a sua vida, 
com a sua terra e com a cultura da sua família e comunidade. Foi assim que nasceu o projecto 
“aprender em festa”, e a escola aprendeu a comunicar com a comunidade não só quando as 
crianças se portavam mal e faltavam às aulas, começou a chamar os pais, pedindo-lhes para 
contribuir no processo educativo, passou a aceitar a participação deles e a aceitar a sua cultura e criar 
aprendizagens a partir daí. 

CONSTANÇA Modelo da sexualidade 
activa 
[implicíto] 

É mais, é, é inevitável que se está numa sala de aulas, está numa escola com jovens, o ser humano é 
sexuado, não é? 
E, e todas as oportunidades que surgem, quer em, em pátios de recreio, quer em sala de aula, são 
oportunidades de ajudar a ter uma determinada perspectiva, em termos de sexualidade... 
Agora, obviamente que era um trabalho de desbloquear muitos tabus, de assegurar que era uma 
área que não era preciso ter uma formação especializadíssima, mas que era preciso ter um bom 
senso, era preciso ser-se genuíno, era preciso ser-se uma pessoa capaz de entender, ouvir os 
outros, e perceber e... e manifestar, manifestar-se como pessoa, como adulto! 

DINIS Modelo da 
Contracepção 

E criámos, portanto, na altura, uma coisa que se chamava Comissão pelos Direitos dos Jovens à 
Contracepção. Comissão pelo Direito dos Jovens à Contracepção(…) Era um grupo de notáveis que 
defendia exactamente o direito dos jovens à contracepção. É assim: a educação sexual era falada 
mas neste contexto: o direito dos jovens à contracepção. E depois, portanto… nós a partir daí 
começámos a ser chamados cada vez mais pelas escolas 

ROSA Modelo da sexualidade 
activa 
Críticas na polémica dos 
manuais 

Mais nada, não é? Porque aquilo tanto quanto me foi dado a perceber, aquilo estava efectivamente nos 
livros do ARIMAGUADA), não é? “Se tens algum lugar onde sentes prazer, ou não sei o quê?” assinala 
os lugares. E depois acho que eram algumas perguntas... o objectivo era para detectar eventuais 
abusos sexuais, ou eventuais situações de pedofilia, etc.! Tanto que aquilo foi descontextualizado! 
Quer dizer, pôs-se a imagem assim sem a menor explicação! 
Ora, isso é desvirtuar completamente! Atenção que eu também não vi no seu contexto real! Não é? 
Portanto... mas é muito fácil eu querer adulterar uma obra! Aí, se eu quiser adulterar o relatório do GTES... 



 
RITA  s/ referências 

INÊS Não aborda 
especificamente 
sexualidade/apenas 
inclusão na área da 
Saúde 

E portanto, basicamente nós transformámos a questão dos problemas de comportamento e da violência… 
e agora da educação sexual nesta questão: o que é que se pode fazer para ajudar jovens a fazerem 
escolhas saudáveis, a sentirem-se bem com eles próprios, a interagirem de uma maneira 
construtiva com os outros, a terem uma vida com expectativas saudáveis para o futuro? 

BEATRIZ   

CLÀUDIA Modelo da sexualidade 
activa  
Não mascarar a 
realidade dos jovens 

1.(…) eu tentava que os projectos se orientassem mais para a dimensão afectiva…e a parte mais biológica 
da sexualidade fosse trabalhada …um bocado implícita no resto…ainda hoje continuo a achar que a 
pessoa que desenvolve competências, dentro do quadro de referência dos objectivos das linhas 
orientadoras da ES, que para mim são esses que ainda continuam a ser relevantes…de tomada de 
decisão, de autocrítica, de assertividade…tem tudo para ter uma sexualidade saudável…não é preciso que 
lhe vão explicar qual é o órgão do prazer ou como é que se têm relações sexuais…ninguém quer ensinar 
como é que se têm relações sexuais…são todos estes mitos…esses falsos conceitos…e depois os 
pais…começam a pensar “coitadinhos dos meninos”…por um lado os pais sabem que eles não são 
santinhos…e os pais também têm de lidar com a sua própria sexualidade… 

VITOR Modelo da sexualidade 
activa  
 

Portanto o grande objectivo foi trabalhar a auto-estima dos jovens e levá-los a entender que a sexualidade 
no seu pleno é uma coisa que tem que ser... Tem que deixar “bem-estar”, porque se não deixar é 
porque algo não foi bem feito, não esteve bem! Não estamos a falar de performances mecânicas. 
 
E quando eu estou a falar de fumar, já estou a falar de muito mais do que apenas falar de pulmões e de 
traqueia e de essas coisas todas! Portanto, é mesmo, este aparelho reprodutor que provoca alguns 
“mal-estares” porque as pessoas não têm ainda a sua sexualidade bem resolvida, isso é claríssimo! 

ISABEL Modelo da abstinência 
Tanta legitimidade 
como qualquer outro, 
deve ser opção dos 
pais 

Exacto! E eu julgo que, até porque é a maneira como eu veria a educação sexual, era que efectivamente 
houvesse várias correntes dentro de uma mesma escola,... e que os pais pudessem escolher aquilo que 
queriam para os seus filhos! E pronto, e poderíamos perfeitamente coabitar e trabalhar numa mesma 
escola, várias instituições, que não fossem 20, mas duas ou três...Que tivessem perspectivas diferentes...! 
Com perspectivas diferentes! 
 
Sim, porque... vamos lá ver, acho que têm todo o direito aqueles que não querem que se trate na 
escola, para que os seus filhos não tenham... enfim, não entrem nessas abordagens! No entanto 
achamos que é... isso tem que ser muito bem conversado com os filhos, quer dizer, os pais podem ter uma 
visão, mas efectivamente se os filhos o desejam... se calhar isso tem quer ser... mas enfim, isso é a um 
nível particular... 
 



 

CATARINA  S/ referências 

SARA Modelo da sexualidade 
activa 
Defesa 
Modelo da contracepção  
crítica 
 
 
Modelo Escola como 
factor de protecção 

Este é outro problema que eu acho muito importante na Educação Sexual, é que muitas vezes se encare 
isto como um mal menor, isto é o jovem que tem relações sexuais é sempre de alguma maneira… num 
anúncio, num programa, mal encarado…o que é bom é não ter… Mas, já que se tem, o que é bom é 
usar preservativo e pílula, a contracepção ilegítima já é um bocadinho melhor, portanto estamos sempre a 
arranjar juízos de valor, está a ver? (MJA) 
 
 
 
E depois é a educação, eu acho que a escola que é importantíssimo, a Fátima essa colega que trabalha 
comigo na consulta de adolescentes uma das vezes quando estávamos a fazer a revisão da consulta, 
disse-me ó Maria estás a ver, estás a ver, estar no 12º é um factor de protecção para a gravidez 
adolescente, porque tínhamos muito poucas miúdas que já estivessem no 3º ciclo…no Secundário 
estão as adolescentes que já têm um projecto de vida e portanto que não querem engravidar, 
percebe? E portanto, ou adiaram as suas relações sexuais, ou usaram contracepção, ou até engravidaram 
e foram fazer um aborto, está a perceber? Porque tinham outro projecto de vida… E portanto eu acho que e 
a educação, percebe? Isto não se safa só com a contracepção, tem de ser com outros projectos de vida, 
porque as pessoas podem fazer contracepção, podem ter a contracepção acessível, gratuita o mais rápido 
possível e se não tiverem motivação para a usar… 
 

NUNO Modelo da sexualidade 
activa 
[difuso] 

Porque a sexualidade em sentido lato atravessa a nossa humanidade, é pessoal, mas, é óbvio…é uma 
área muito sensível, tem a ver com questões de moral, com questões dos valores, com questões 
educacionais e, portanto, é mais sensível trabalhar essa temática. Mas também lhe digo que, a ideia e a 
postura, a nossa estratégia de sempre, é de desenvolver, ajudar a desenvolver uma coisa que soa 
muito bem e pode parecer um cliché – corremos esse risco – que é ajudar a desenvolver o pensamento 
crítico, o ter de pensar, ou seja, a nossa ideia de promover a saúde e tornar… cada um capaz…a pessoa 
em relação consigo própria, a pessoa em relação com o mundo, a forma como gere, se gere do ponto de 
vista…gere o corpo, se gere emocionalmente e afectivamente; e mesmo nas relações sociais, tudo isto só 
pode ser feito se a pessoa desenvolver uma faculdade que é a capacidade de pensar, ou seja, tem que 
conhecer, ter informação, pensar sobre as coisas e, depois, constrói o seu próprio pensamento 

ANDREIA  s/ referências 
BARBARA Modelo da sexualidade 

activa 
 

Houve então nos anos oitenta essa grande necessidade de abordar de uma maneira mais forte a 
educação sexual dos jovens e pronto, continuamos e há 20 anos, quase há 30 que se luta bastante 
por essa [causa]… e com alguns ganhos sobretudo em termos de pessoas formadas, alertadas para o 
assunto etc… 



 
A realidade é um bocadinho ao contrário daquilo que eles fazem crer… portanto digamos a… abstinência, 
nós nunca fomos contra a abstinência para quem quisesse segui-la, mas a abstinência como modelo 
está um bocado a contra-mão da realidade, não é? E pode levar a sérios problemas, portanto não são 
tão, a mensagem deles não passava tanto 
 
E então nessa posição mais realista nós partimos do princípio que muitos dos adolescentes e pré-
adolescentes têm vida sexual activa e eles partem do principio que os adolescentes e os pré-
adolescentes não devem ter vida sexual activa e que não têm, conseguem não ter e nós partimos do 
principio mais realista que muitos têm e que por mais que nós façamos provavelmente nunca vão 
deixar de ter, ora se têm e por mais que se faça não vão deixar de ter o ideal é realmente darmos armas 
para eles desenvolverem uma sexualidade segura e ao darmos essas armas para eles desenvolverem uma 
sexualidade segura, talvez consigamos que eles adiem de algum modo, o começo da sua vida sexual e que 
a comecem melhor. 
 
 

CARLOTA  Entrevista registada por meio de notas do investigador 
ÂNGELA Modelo da sexualidade 

activa 
[difuso] 

(…) um alargamento dessa capacidade de articulação do MS com as estruturas locais da 
juventude, para garantir que essa educação sexual é efectiva, é eficaz e é feita de uma maneira 

natural e que não está sujeita a um apontar de dedo… 

   
 

 


