
SÍNTESE ARGUMENTÁRIO BÁRBARA 

 
1.A dimensão internacional – em que a APF está filiada a uma organização mundial – O IPFF, 
é extremamente importante porque há avaliação internacional (de 5 em 5 anos) das APF de 
cada país, e há muitas parcerias, há projectos em comum. O financiamento de cada APF faz-
se através das quotas dos sócios, mas pode haver financiamento de projectos específicos 
com apoio do IPFF e/ou de outras organizações/ministérios (no caso português do ministério 
da saúde e até 2005 do ME) 
 
2. A direcção nacional da APF traça as linhas programáticas e ideológicas, as direcções 
regionais depois tomam as suas decisões com base nelas. Ultimamente tem havido mais 
dinâmicas de investigação e mais cooperação com as autarquias e com o ensino superior. 
 
3. A percepção do poder que a APF tem junto do ME (até 2005) é o factor preponderante na 
lógica de contestação adoptada em 2005 e que tem como palco o jornal Expresso. Quem faz a 
essa campanha são os movimentos anti-escolha (IVG) e que na Educação Sexual adoptam o 
modelo da abstinência (que por ser desadequado aos jovens de hoje, não suscitava tanto 
interesse por parte das escolas), e o ME aproveita essa contestação para quebrar o vínculo 
com a APF. 
(“Pensamos que a leitura pode ser essa, os movimentos anti-escolha aproveitaram uma 
brecha para poderem efectivamente atingir a APF, mas isso calhou bem ao Governo, são 
coisas que realmente (…) o Governo aproveitou aquela oportunidade”) 
 
4. O GTES, quando começa o seu trabalho, parece ser também crítico da APF, mas depois 
verifica que quem está a fazer coisas nas escolas são os professores que tinham sido 
formados pela associação, os professores que tinham participado nos programas ministeriais 
anteriores, e modificam um pouco o seu discurso, reconhecendo, por exemplo, que os 
materiais produzidos com a colaboração da APF são bons (Linhas orientadoras). 
 
5. Não é por se generalizar a Educação Sexual a todas as escolas, dizer que é obrigatória e 
se instituir um coordenador em cada escola que as coisas passam a funcionar. Os 
coordenadores se não tiverem formação, apoio, não conseguem exercer o seu papel de pivots 
dentro das escolas. Não obstante o coordenador é importante para poder agir como facilitador. 
(“Digamos em termos de politica de definição de política está melhor porque há 
obrigatoriedade, porque há o coordenador, em termos de práticas duvido, tenho quase a 
certeza que não”) 
(“O coordenador parece-nos uma forma adequada sobretudo se ele se poder transformar num 
facilitador em relação aos outros colegas, isso foi uma coisa que sempre preconizamos, há 
muito tempo que preconizávamos isso e portanto termos sido nós ou ter sido o GTES a 
conseguir isso é-nos absolutamente indiferente”). 
 
6. O que importa é que a Educação Sexual seja abordada, seja numa área mais vasta como a 
Saúde, Formação Pessoal ou Social ou Cidadania, em qualquer uma delas. 
(“Nós não nos posicionamos negativamente, pelo contrário, nós alias, temos uma postura que 
de sempre, a postura de sempre desde a Lei 3/84 até agora… tudo aquilo que seja 
protagonizado no sentido da educação sexual ser abordada e que se possível 
obrigatoriamente, de uma forma integrada ou só, integrada no desenvolvimento pessoal e 
social, integrada na educação para a saúde, integrada na educação cívica, integrada na 
educação para a cidadania, integrada mesmo na área de projecto, no projecto global para nós 
é tudo possível porque a educação sexual pode ser abordada de “n” formas”). 
 
7. Todos os professores podem trabalhar a Educação Sexual, mas há quem tenha mais 
apetência, sobretudo tem que ser de forma voluntária, o professor não pode ser obrigado a 
fazê-lo, mas deve saber quer a lei existe, e que tem que haver um esforço no sentido de a 
implementar. Os professores em geral preferem deixar essa tarefa para outros técnicos. 
 (“Os professores acham que deve haver educação sexual nas escolas mas na maioria dos 
casos eles não querem faze-la, deve ser feita por outros, ficam contentes se for feita por 
psicólogos, por enfermeiros, por médicos, por isto, por aquilo e por aqueloutro”). 
 



8. Traçar políticas nesta área deveria envolver mais do que só um grupo de especialistas 
designados pelo ministério, deveria envolver mais as pessoas que estão no terreno e as ONG, 
procurar vastos consensos como aconteceu na produção do documento Educação Sexual -
linhas orientadoras. 
“Porque era preciso, para já era preciso que tudo isto tivesse sido feito de uma maneira mais 
calma e não em ruptura, não uns contra os outros, era muito mais interessante que fosse de 
uma forma…mais parecida com aquilo que se fez quando se fizeram as linhas orientadoras, 
ou seja que o Ministério ficasse mais em harmonia, com quem trabalha no terreno, connosco e 
com outros que trabalham no terreno que realmente defendem estas políticas”. 
 
9. Na sociedade actual, quando se trabalham estas questões, devemos partir do princípio que 
os jovens têm uma vida sexual activa, e não do princípio contrário. 
(“Nós não somos contra os métodos naturais, nem somos contra a abstinência só que pomo-
nos numa posição mais realista. 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”). 
 
10. Há duas bases fundamentais no trabalho que a APF faz: a perspectiva humanista que luta 
pelos direitos humanos e em consequência pelos direitos sexuais e reprodutivos; e a 
perspectiva de uma escola laica e progressista (no sentido de aceitar os progressos da 
medicina, da pedagogia e da psicologia). Isso faz com que a a perspectiva seja a do direito à 
escolha. 
 
11. Uma das críticas feitas à APF é que apesar do seu trabalho não baixaram as taxas de 
gravidez na adolescência, mas a APF por um lado não fazia um trabalho especialmente 
direccionado a esse objectivo, e por outro há, nessa área, uma multiplicidade de factores a ter 
em conta. 
(E quando elas ficam grávidas porque querem e não porque não saibam fazer planeamento ou 
desconheçam o planeamento, porque é um projecto de vida, muitas delas é um projecto de 
vida e estas coisas da sexualidade não são “trigo limpo farinha amparo”, têm imensas 
variantes). 
 
12. Outra das críticas é o facto da APF não partir de um trabalho mais vasto sobre 
competências psicossociais, integrando aí as questões da sexualidade. A APF sempre 
defendeu esse modo de trabalhar, mas quando o tempo é muito diminuto, se não se tratarem 
especificamente as questões da contracepção, não se chega a abordá-las. 
 
13. Se em termos de Educação Sexual não se avança mais, isso deve-se ao facto de Portugal 
ser um país de forte influência católica. 
“Eu por mim comparando aquilo que se passa no nosso país com aquilo que se passa noutros 
países Europeus que vivem problemáticas semelhantes às nossas e em que isto é pacifico, eu 
acho que isto tem muito a ver com a nossa sociedade católica, pela preponderância que a 
igreja católica tem tido, com mesmo muitos, alguns dos nossos regimentos muito ligados à 
igreja católica e isso é quanto a mim, o grande problema porque quando eu fiz o meu trabalho 
em 85, 84/85 eu cheguei a resultados que hoje se repetem”) 
 

 


