
 

SÍNTESE ARGUMENTÁRIO ISABEL 

 
1. Era necessário que um conjunto de associações ligadas à Igreja... (nomeadamente médicos 
católicos enfermeiros católicos) criassem um movimento aconfessional, portanto não ligado à 
Igreja, que pudesse de algum modo trabalhar as questões da Educação Sexual. O Movimento 
(MDV), começa a trabalhar mais activamente em 1984, fazendo mobilização, campanhas, 
etc... abaixo assinados…o móbil principal era não aprovar a lei que permitisse o aborto. 
Depois disso foi importante sobretudo trabalhar na formação das pessoas. 
(“aliás, conseguiu-se um abaixo assinado com cerca de 50 000 assinaturas, que era 
uma coisa que nunca tinha sido possível antes”) 
(“Trabalhar 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. Desde essa altura (1984) que o MDV procura estabelecer contactos com os responsáveis 
ministeriais para estreitar uma colaboração com o MDV, mas nunca houve muita abertura por 
causa das diferenças ideológicas entre essa coordenação e as propostas do MDV. 
(“Os contactos foram difíceis, porque embora houvesse outra associação que já tinha 
esses acordos e esses financiamentos, o nosso movimento foi sempre visto como 
“persona non grata” porque tinha era conotado com a Igreja, e com os movimentos 
contra o aborto, etc., que não correspondia à realidade…”) 
( “temos que ter consciência de que há determinados partidos que quando estão no 
governo que nos vêem com uns olhos e outros com outros. Pronto, temos consciência 
disso e procuramos equilibrar essas relações. Mas não ter, não “ferver”…) 
 
3. A celebração dos protocolos em 2002 foi uma medida justa e equilibrada, permitindo que 
cada escola possa escolher a orientação que quer dar à Educação Sexual e escolher uma 
organização que possa com ela colaborar no sentido dessa implementação. 
 
4. A cessação dos protocolos corresponde também à assumpção pelo ME de que tem uma 
orientação própria e única para dar às escolas em relação à Educação Sexual, o que não 
respeita a vontade dos professores e sobretudo dos pais das crianças/jovens. As escolas sem 
uma organização que as apoie recorrem fundamentalmente aos centros de saúde, mas o 
apoio que obtêm é meramente pontual. 
(“muitas escolas como têm a obrigatoriedade da Educação Sexual, chamam o centro de 
saúde, o centro de saúde vai lá e faz uma “sessãozinha” e está cumprida a obrigação”) 
 
5. O MDV tem a seguinte concepção de Educação Sexual 
 
a) deve fazer-se em liberdade, isto é, não condicionar as escolhas dos jovens em relação a 
sexualidade 
b) deve fazer-se em acções continuadas.  
c) devem ser trabalhadas as questões dos conceitos da sexualidade, os comportamentos 
ligados à sexualidade, os valores ligados à sexualidade,  
d) pode ocorrer nos gabinetes de educação sexual nas escolas 
e) deve trabalhar-se preferencialmente com os alunos, mas envolver sempre os pais, e 
trabalhar/formar mesmo os pais 
(“Fomos alargando para a família porque efectivamente chegamos à conclusão que não se 
educa, nomeadamente a sexualidade se não se trabalhar a família. E trabalhar a família não é 
numa perspectiva de convencer os pais, não! É ajudar as famílias a serem mais família, a 
serem mais equilibradas, a terem a capacidade efectivamente de educar os seus filhos”) 
 
6. Há de facto perspectivas diferentes entre as ONG que trabalham nesta área, mas não 
necessariamente conflitualidade, e embora quando uma escola escolhe uma organização, já 
não procure uma outra, podia até ser possível manter mais do que uma a trabalhar com a 
escola 
(“normalmente quando a APF estava a trabalhar numa escola, a escola não queria o MDV (…) 



eu veria a educação sexual com várias correntes dentro de uma mesma escola... e os pais 
poderiam escolher aquilo que queriam para os seus filhos”) 
 
7. O público verdadeiramente fundamental que é preciso formar são os pais, eles é que 
necessitam de saber encontrar um modo adequado para abordar a Educação Sexual com os 
filhos. 
(“os pais sentem que são rotulados como, pela sociedade em geral, e por alguns professores, 
por alguns ambientes escolares, são rotulados como os incapazes(…)eu acho que se nós 
conseguíssemos reforçar o papel dos pais (…) mesmo em termos de políticas da educação, 
seria importantíssimo! Porque a educação da sexualidade não está fora da educação global”) 
 
8. A metodologia mais adequada à Educação Sexual é o uso de modelos correctos, e também 
um método de diálogo (de forma séria). 
(E é preciso é terem consciência do modelo que são para os seus filhos. Na realidade educa-
se é através de modelos, não é através de livros! 
 
9. É uma área muito conflitual, onde as posições das organizações e de diversas 
personalidades se extremam muito facilmente e se perde qualquer capacidade de diálogo. 
(“Extremam-se posições, criam-se antagonismos, alguns disparatados, porque as pessoas às 
tantas para defenderem a sua, anicham-se num dos lados, que é o branco ou preto não há 
matizes pelo meio, e depois para defenderem a posição do seu grupo chegam a contradizer-
se, assumem posições drásticas, que a vida não é assim...! Agora, é evidente que somos 
pessoas diferentes). 
[Noticia expresso] Foi os a favor e os contra em posições extremadas. E no MDV nós estamos 
no meio”) 
 
10. Nesta área, como noutras, a escolha deve pertencer aos pais e não ao Estado, esse só 
tem que facultar os recursos para que a sociedade civil se possa organizar. 
(“Até porque repare, outra questão que pode parecer um bocadinho à margem, mas que tem 
que ver com a Educação também, que agora se põe do cheque ensino, etc., no fundo é um 
bocadinho isto! 
Quer dizer, o Estado tem que dar possibilidades à sociedade civil para que ela possa escolher, 
não tem que impor um determinado... Não tem que ter uma política própria porque se não 
entramos num regime ditatorial! Quer dizer, hoje em dia esta palavra é horrível, mas a verdade 
é que andamos na Educação única! Só há uma visão que é a total ausência de valores, e isso 
não é verdade que seja neutralidade!”) 
 
11. A Igreja apoia este tipo de movimentos, mas não faz um grande investimento na sua 
criação e/ou manutenção 
(Mas enfim, isso nunca foi mal visto, houve uma confiança total sempre por parte da Igreja, em 
nós. Agora como política de Igreja não houve realmente um investimento grande.). 
 
 
 
 

 


