
OPINIÃO DE BASE A FAVOR 

Actor Categorias/Marcadores Registo 

AFONSO Sentido 
Inevitabilidade 
 
 

1.Nunca houve ninguém que tivesse sido suficientemente pedagógico para explicar aos pais, aos educadores…o que é 
que são estas coisas…porque quando isto é bem explicado, nasce localmente e é explicado às pessoas, as 
expectativas são enormes e até há um exagero em relação ao papel da escola…e estou só a falar do ponto de vista da 
Educação Sexual, quer dizer eu não tenho nenhuma de oposição deliberada…as coisas que eu tenho de oposição têm 
a ver com coisas mal explicadas, com os pais não terem sabido…ou pessoas inseguras…que mandam papéis para 
casa sem sentido nenhum…No fundo, do ponto de vista do quotidiano, isto está uma bagunça…de facilidade de acesso 
a tudo pelos jornais, pela internet…porque os miúdos estão sujeitos a uma sexualização a toda a hora de 
tudo…de pornografia explicita da vida privada… (…)  

ALFREDO Sentido 
Capacitação 
Desenvolvimentista 
 
 
Sentido 
Cidadania 
Forma 
Socialização 
 
 
Sentido 
Capacitação 
Desenvolvimentista 

1.No seu modelo pedagógico cada pessoa é sujeito em relação aos processos de desenvolvimento em que 
participa, e esta ideia, transposta para a área da Saúde, significa que se desafie as pessoas a exprimirem as suas 
necessidades e expectativas, se promova a interajuda para se procurarem respostas aos problemas 
identificados 

3.O processo educativo de que estamos a falar não pode ser reduzido a aulas e manuais limitados à informação 
biológica neutra. É preciso que este processo seja de conscientização/partilha/prazer/responsabilização. Por outro 
lado, a escola é um espaço de socialização fundamental para as crianças e jovens e faz falta que a pedagogia da 
sexualidade assente nestas potencialidades 

4. Mas numa primeira abordagem, tentamos que eles identifiquem as coisas que os preocupam, os medos que têm, 
os riscos que correm, os disparates que fazem, etc…que podem prejudicar a sua saúde, a sua vida ou a vida de 
outros. Não falamos especificamente da sexualidade, mas numa conversa assim podem surgir coisas como as 
drogas, ou os acidentes com o álcool ou a gravidez não desejada ou a SIDA…Se tratarmos tudo em 
compartimentos muito estanques, isso não terá muito a ver com a vida deles e por outro lado o que está ao alcance 
deles fazer para evitar essas ocorrências passa por aspectos comuns como a gestão dos impulsos, a auto-estima, o 
respeito pelos outros, a responsabilidade, a solidariedade, etc 

CONSTANÇA Sentido 
Capacitação 
 
Sentido 
Inevitabilidade 
Forma 
Socialização 
 

1. (...) o que está por detrás é a capacitação das comunidades, a capacitação das escolas  

2. Abordar a Educação Sexual) é inevitável que se está numa sala de aulas, está numa escola com jovens, o ser 
humano é sexuado, não é?...porque estamos a lidar com seres humanos 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... e isso obviamente que implicava com os próprios adultos e com a sua 
sexualidade, e com as suas vivências e experiências(…) 



 
DINIS Sentido 

Promoção da Saúde 

1.A área da SP é a área que efectivamente tem que pensar na sociedade como um todo e não apenas no 
indivíduo, como é costume na medicina tradicional. A SP é muito planeamento mas relacionada com a perspectiva 
holística do ser humano e focalizada na prevenção. 

ROSA Sentido 
Desenvolvimentista 
 
 
Forma 
Suprimento das 
famílias 

1.O que de facto nos levou a reconsiderar que há muitos assuntos que têm de ser enquadrados se calhar 
na vida pessoal e no percurso pessoal de cada um… para eles verem que aquilo tem a ver com o 
corpo deles, tem a ver com repercussões de futuro...... e as implicações que isso traz, provavelmente 
eles adquirem aí os conteúdos. E foi um bocado isso que nós propusemos, 

Na reunião do GTES, eles [movimento de pais] afirmaram que quem deve tratar da sexualidade dos 
seus filhos são as famílias! É a posição que eles defendem! Coisa que concordo teoricamente, não 
é? Pois, aí estou como a Sra. Ministra [Maria de Lurdes Rodrigues], eu tenho é que pensar nos outros 
também!”, não é? Aqueles cujos pais efectivamente não têm capacidade para trabalhar esses temas! 
E é difícil... trabalhar estes temas com os nossos, com os que nos são próximos. 

RITA Sentido 
Desenvolvimentista 
 
 
 
Sentido 
Desenvolvimentista 

1.(…) Tentei que se desenvolvesse uma base comum de promoção de competências na área da 

Educação para a Saúde…com base nas competências interpessoais…e isso ficou nos materiais…e 
portanto, porque há uma série de competências que não têm propriamente a ver com uma área específica 
da Educação para a Saúde mas abrangem todas as áreas. A auto estima… 

2. Eu sempre tive aquela perspectiva que se devia ir pela via educacional, a mudança de atitudes tem 
que ser um processo contínuo…não se muda com campanhas, com acções pontuais…e um processo 
contínuo só a escola consegue fazer 

INÊS Sentido 
Desenvolvimentista 
Capacitação 

1.(…) 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 Forma 
Universalidade 
 
 
Sentido 
Inevitabilidade 
 
Sentido 

1.A escola não só podia como devia abordar estes assuntos como aborda a Educação Cívica, a 
Educação para o Ambiente, etc.   Porque se insere no que se chama Educação, Educação Global! 

2. Porque todos, quase todos os professores e professoras são mães e pais e certamente que a Educação 
Sexual quando é feita com os seus filhos, pode ser feita de uma maneira implícita ou explicita, todos a 
fazemos... 

3. 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 



Desenvolvimentista 
Cidadania 
 
 
 
Sentido 
Desenvolvimentista 
Cidadania 
 
 
Sentido 
Desenvolvimentista 
 
 
 
Sentido 
Promoção da Saude 
Crítica 
 
 
 

felicidade e não de infelicidade, melhor ainda, que é aquilo que efectivamente penso que é um dos 
grandes objectivos da Educação Sexual. Não é apenas a prevenção de isto ou daquilo, aliás, avançar 
por exemplo para a Educação Sexual como se fez, houve aí uma tentativa por via da SIDA… é pena! 

4.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 

5.Estamos a falar de algo muito mais profundo! E este é um dos problemas que têm os professores ao 
transmitir. Porque em todos os programas, desde o 1.º ciclo, se aborda o aparelho reprodutor, não é 
aí que o problema reside! 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.Alguma sociedade admitiu falar de Educação Sexual porque, por via da SIDA, o que é sempre uma 
pena porque é pelas piores razões e quando se trabalha também a SIDA, quando nós fazíamos formação 
de prevenção da SIDA, era uma coisa interessantíssima, nos momentos em que se fazia brainstorming, o 
que é que cada um pode fazer, em que situação é que se pode ter um comportamento de risco, 
surgiam coisas desde descascar batatas e cortar... o que é que se pode... Não havia “unzinho” 
ligado à sexualidade! 

TERESA Sentido 
Desenvolvimentista 

1.Isso em relação a tudo! Em relação à droga, em relação aos hábitos alimentares, etc. Porque a pessoa 
tem é que pensar por si, respeitar-se a si e respeitar os outros! 

CLAÙDIA Sentido 
Promoção da Saude 
Crítica 
 
 
Sentido 
Desenvolvimentista 
 
 
 
Sentido 
Desenvolvimentista 
 

1.porque de vez em quando lembram-se…que há adolescentes grávidas, que a Sida está a aumentar, 
que há casos de aborto…que é preciso haver Educação Sexual…e sempre que se fala do aborto lá 
vem a ES, mas depois…a sustentabilidade dos processos não é feita, nunca se levam essas coisas a 
sério… 

2. Nestas áreas a parte da contracepção é a mais fácil…arranja-se um power point na NET e explica-
se o que é o útero e a vagina e o pénis…isso será a parte mais…mas estamos num nível de iliteracia 
tal que nem isso é ainda apropriado pelos jovens…e pelos adultos…houve uma vez um professor 
numa formação que me disse que a homosexualidade era uma doença, ainda há muita 
ignorância…quanto mais competências para trabalhar esta área! 

3. Nessa luta, posso dizer que o pré escolar foi fácil, as educadoras têm umas dinâmicas muito próprias 
e a questão do desenvolvimento afectivo, das competências…tudo isso era relativamente simples…no 



pré escolar 

VITOR Sentido 
Desenvolvimentista 
 
 
 
Sentido 
Desenvolvimentista 
 
 
 
Sentido 
Desenvolvimentista 
 
 
 
 
 
 
Sentido 
Desenvolvimentista 
 
 
 
 
 
Sentido 
Desenvolvimentista 
Promoção da Saúde 
 

1.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 
2.Isto tem a ver com o enquadramento teórico…que tem a ver com a comunicação, com a capacidade de 
decisão, a dimensão afectiva…e eles sabem…até porque eles hoje…havia histórias que me contavam as 
educadoras de coisas mirabolantes…eu como não conhecia o Pré Escolar…desde eles mimarem nas 
casinhas das bonecas, a imitar a relação sexual… 
 
3. Era preciso o resto do trabalho: não deixar que os miúdos tivessem tantas dúvidas, tivessem ainda tantas 
angústias…aliás muitas das questões que são depois trabalhadas nos gabinetes e eu tenho conversado 
com os médicos, são essencialmente questões afectivas, é o “eu não gosto dela”, ou “ela não gosta 
de mim”…e mesmo a relação entre amigos é muito complexa…eu quando voltei à escola, há 
questões complexas…eles estão sempre a tentar humilhar os colegas…e a escola não está a ser 
capaz…a escola chuta para a família, a família chuta para a escola…e pronto nesta área…aliás acho que 
damos um passo à frente e dois para trás… 
 
4.Muitos dos casais que aparecem lá, evitavam fazer terapia se tivessem desenvolvido duas capacidades: 
a primeira de “comunicação” e a segunda “conhecer seu próprio corpo e o corpo do outro” e ele até 
dizia “ e isso até se devia dar nos liceus”. E eu até dava esse exemplo aos meus colegas, a questão da 
comunicação é um gap que existe entre os casais…o conhecimento do corpo…acha que os homens que 
agora têm 50 anos conhecem o corpo de uma mulher? Salvo honrosas excepções…Para mim foi uma mais 
valia também como pessoa ter estudado estas questões… 
 
5. Agora o que é muito difícil avaliar na Educação Sexual é a avaliação de impacto, até que ponto nós 
conseguimos…se estou a trabalhar com o 1º ciclo em torno das competências, como é que vou saber 
as repercussões disso neles quando forem adultos? 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 
 
 



ISABEL Sentido 
Desenvolvimentista 
 
Sentido 
Desenvolvimentista 
 
 
 
 
Sentido 
Desenvolvimentista 

1.Na formação de técnicos, formação de pais, formação de jovens e adolescentes no sentido de viverem a sua 
sexualidade de uma forma plena, integrada, etc., sempre pela promoção da vida, claro!  

2.Quer dizer, fazem-se sessões de informação, informa-se sobre preservativos, sobre o aborto, sobre pílulas do dia 
seguinte, sobre protecção em termos de saúde, da prevenção da SIDA, prevenção da gravidez, etc., mas nós 
achamos que efectivamente já não se faz educação sexual! Porque a educação sexual ultrapassa muito tudo 
isto, claro que isto tem que fazer parte...! Mas é muito, meramente informativa e a dimensão formativa continua 
a faltar...e nós consideramos que é grave!  

3.Porque diz-se “Ai, é preciso educar a afectividade!”, como é que se educa a afectividade? A afectividade 
educa-se praticando os afectos, não é possível educar assim numa aula, não é? Agora é possível ajuda-los a 
trabalhar as relações, isso sim! E ao trabalhar as relações estamos a educar a sexualidade! E pronto, é neste aspecto 
abrangente que nós desenvolvíamos a educação.(GMD) 

CATARINA Sentido 
Promoção da Saúde 
 
 
 
 
 
Sentido 
Desenvolvimentista 
 
 
 

1.E recentemente souberam a informação, quer dizer tenho pessoas que me tem aparecido em Lisboa que há um mês 
souberam que estão infectadas e nunca imaginaram que estavam infectadas, não é? Isso ao nível da SIDA, depois ao 
nível da prevenção eu acho que houve uma mudança muito grande! O nosso plano nacional de Saúde não 
comporta a parte da prevenção… e portanto isso acho que é uma coisa péssima porque a prevenção está na 
base desta área e se for esquecida nós no futuro vamos pagar caro isto tudo! É que realmente, tudo bem dão 
agora um ênfase muito grande ao apoio aos grupos vulneráveis, mas a prevenção, que eu acho bem e que é muito 
necessário! 

2.Acaba por depois nos afectar, afectar o todo não é! E a nível psicológico do seu ser, o que faz com que as 
pessoas tenham determinados comportamentos que se calhar conscientemente não os teriam, mas que 
naquela altura têm-nos, não é? Eu tenho aqui pessoas, que todos me dizem que naquela altura não pensei, olhei para 
as pessoas, achei que não estavam infectadas! Sentia-me tão em baixo, estava assim mais carente… 

SARA Sentido 
Desenvolvimentista 
 
 
 
 
Capacitação/risco 
Crítica 
 
 
Sentido 
Inevitabilidade 

1.Mas sabe o que é que eu acho? Acho que se demitem em relação à Educação Sexual, como se demitem em relação 
a outras coisas que podem ter indirectamente a ver com a Educação Sexual, que é por exemplo as pessoas 
questionarem a autonomia, a autonomia do aluno, quer dizer a autonomia daquele jovem… ele pode não ser muito bom 
aluno mas já é capaz de fazer isto, já é capaz de organizar o seu tempo, isto nunca é uma coisa que é referida como 
um parâmetro importante na escola. Na escola pode não se aprender a ser abrilhante, ou ir para a faculdade, ou 
não sei quê, mas aprendem-se muitas coisas se se tiver esse cuidado… 

2.Exactamente, mesmo os pais eu acho que a maior parte das famílias ainda fala dessas coisas porque tem 
muito medo, tem medo que elas apareçam grávidas, tem medo que eles se infectem, tem medo, está a 
perceber? Não é pelo “direito”… 

3.(…) agora nós precisamos de chegar primeiro do que outros agentes, ou seja, nós, centro de saúde, enfim, o 
sistema educativo nessa modalidade precisa de abordar essas matérias e chegar primeiro de que outro tipo de 



Forma 
Socialização 
 
 
 
Inevitabilidade 
Desenvolvimentista 

agentes informativos que vêm perturbar e quando os pais sentem aquela dualidade. Por um lado, é pá, falar nisto, 
eu à mesa não vou falar disto, falar nisto é uma matéria que está por todo o lado. Está quase em tudo. Os pais 
vão-se aperceber, sentem-se ultrapassados por toda aquela informação que vem informal, internet...  

4.Se os agentes a tempo e horas chegarem, respeitando a sua própria cultura e sabendo transmitir, interagir com eles 
de uma forma correcta eu penso que eles hoje já estão abertos a isso, há 10 anos fechavam a porta, a isto e a outras 
coisas, mas hoje já estão abertas e nós temos que fazer isto porque os pais, neste momento, estão 
perturbados, estão nesta dualidade, mas já estão receptivos e se nós não chegarmos a eles, chegam os outros 
primeiro, e se chegarem os outros primeiro é com informação completamente deturpada, carregada de 
irracionalidade, sobretudo na sexualidade… 

NUNO Sentido 
Desenvolvimentista 
 
 
Sentido 
Promoção da Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentido 
Promoção da Saúde 
 
 
Sentido 
Desenvolvimentista 
 
 
 
Sentido 
Desenvolvimentista 
 

1.A função educação para a saúde, enquanto processo dinâmico que visa melhorar as condições de 
bem-estar das pessoas é uma temática, hoje, claramente assumida, pelas escolas; e esse aspecto 
parece-me importante. 

2. Eu acho que decorrem duas coisas: decorre o termos percebido que a promoção da saúde não é uma 
questão meramente médica e da doença - dos técnicos da doença, por assim dizer. Nesta noção da 
saúde, nestas dimensões psico-sociais, é uma temática que é transversal e que pode ser trabalhada 
no quotidiano das pessoas. Acho que é uma mudança de paradigma, se quiser, porque nós, 
normalmente, as questões da saúde associávamos sempre às questões da doença e às questões 
biomédicas. Quando se muda de paradigma e se assume que o processo de promoção da saúde é um 
processo de gestão da própria saúde e da saúde dos outros, estamos claramente a tomar 
consciência que o que temos é que autonomizar os miúdos, as pessoas; as pessoas têm de se 
autonomizar e assumir a responsabilidade da gestão da sua própria saúde. Nesse sentido é um 
processo educativo. E as escolas aí têm um papel muito importante. 

3.A lógica é: acreditar que a escola é que é o motor da promoção da saúde. E tem que ser. Utilizando as 
dinâmicas da própria escola, dos currículos das disciplinas, das dinâmicas de trabalho que os miúdos têm, 
que se pode trabalhar esta temática. 

4. As tarefas da escola – da escola e dos professores – são múltiplas. A escola tem a função de educar, 
globalmente, e já tem o desenvolvimento pessoal e social, mas já tem também o objectivo de passar 
conhecimento e de ajudar os miúdos a adquirir conhecimento. Estas duas tarefas, que às vezes, se nós 
olharmos podem parecer incompatíveis, não são incompatíveis. 

5. 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 



 
 
 
 
 
 
 
Sentido 
Inevitabilidade 
 
 
 
Sentido 
Inevitabilidade 
 
 

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. Portanto, é esta ideia de ajudar a construir o pensamento crítico, um pensamento consciente 
e responsável, é uma das tarefas essenciais da Promoção da Saúde. 
6.Acho que é uma responsabilidade social…É quase inevitável falar de Educação Sexual e Sexualidade 
com adolescentes…atravessa a vivência deles na escola. Se reparar a escola é um espaço de 
vivências múltiplas, é onde se encontram entre pares, é onde se é olhado e valorizado ou não, as 
miúdas acham giro, os rapazes acham giro, etc. e por aí em diante, quer dizer, é um espaço de 
sexualidade… 

7.Se tiver os miúdos, na Primavera, a pensar na sexualidade, em namoros, não se concentram para 
estudar, e o professor tem de estar atento a isso e, de certa maneira, tem de “pôr água na fervura” 

ANDREIA Sentido 
Promoção da Saúde 
 
 
 
Sentido 
Cidadania 

1.Vamos lá ver: Eu acho que a Educação Sexual, como eles diziam, e a educação para a saúde – 
primeiro é a educação para a saúde e depois a promoção da saúde, que o conceito é mais recente – 
mas primeiro a educação para a saúde … 

2. Há alguns indicadores…que nos interrogam… Essa questão da violência no namoro… (sobretudo 
apareceu agora muito…) esta ideia de que…- e as miúdas até aceitam; há fenómenos de…- até 
novos - que estão a aparecer e que nos interrogam… 

BÁRBARA Sentido 
Capacitação 
 
Sentido 
Promoção da Saúde 
Desenvolvimentista 
 
 
 
 
 
Sentido 

1.A dinâmica social também obriga a que as coisas já estejam diferentes, estão muito diferentes porque a 
dinâmica social mudou a SIDA e isso tudo mudou muito, mas em termos políticos de políticas… 

2. Nada é incompatível porque também na educação para a saúde se falava do elemento de 
desenvolvimento pessoal e social e no desenvolvimento pessoal e social também se falava na 
educação para a saúde, portanto essa é uma questão da ênfase em quê, não é? Portanto nós íamos 
mais pelo desenvolvimento pessoal e social e a sexualidade dentro dessa perspectiva, esse foi o grande 
momento para nós, foi o momento em que se lançou o desenvolvimento pessoal e social com o Bartolo 
Paiva Campo, o Mário Soares ainda no tempo de Mário Soares, foi realmente um muito interessante por 
volta dos anos 90, esta perspectiva que infelizmente durou pouco, mas que tinha grandes potencialidades. 

3. Porque as nossas propostas são norteadas por dois aspectos. São norteadas por uma perspectiva 
humanista, pelos direitos humanos, pelos direitos sexuais e reprodutivos, não é? E por outro lado 



Cidadania pelos avanços da medicina e da psicologia, portanto temos uma base científica por um lado e temos por 
outro lado uma base ideológica ligada aos direitos, portanto isto e temos a perspectiva laica. 

 

CARLOTA  Entrevista registada por meio de notas do investigador 

ÂNGELA Sentido 
Promoção da Saúde 
Desenvolvimentista 
 
 
Forma 
Suprimento das 
famílias 

Não é só informação, é também a questão do empowerment sobretudo nas  as mulheres. Mas é dramático, 
não é? A própria Educação Sexual, pede para 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. Isto é uma questão de promoção da saúde, habilitando as pessoas a 
fazer as escolhas saudáveis. Adoptarem as práticas que defendem a sua saúde. 
 
Portanto, há um papel que cabe às famílias indiscutivelmente. O que nós sabemos é que a maioria das 
famílias, coitados, nem têm tempo para falar com os filhos das coisas mais elementares, como é que têm 
tempo de abordar com os filhos a sexualidade. E será que em muitas das nossas manchas sociais, há 
capacidade e à vontade para abordar essas matérias entre pais e filhos? Não sei. A história prática mostra-
nos que não haverá. E portanto, acho que há um papel que compete ao Estado na sua responsabilidade 
neste domínio de promotor da saúde, isto é uma questão de promoção da saúde. 

  



 


