
 

SÍNTESE ARGUMENTÁRIO VITOR 

 
1.A Educação Sexual começa por estar muito centrada no Planeamento Familiar, até pelas 
características da APF, que é formada por ginecologistas e obstetras… e nasce 
especificamente com essa missão. 
 
2.. O primeiro impulso para tratar as questões da sexualidade foi a área do Planeamento 
Familiar, e nessa área também o trabalho tem se tornando e tem que ser diferente, não se 
trata de limitar o número de nascimentos, mas sim de compreender que projecto têm as 
pessoas.  
“(outra coisa é a auto-determinação dos indivíduos e dos casais de se reproduzirem ou não na 
medida em que querem”)  
 
3.A Educação Sexual não pode ser um percurso meramente centrado nas pessoas em termos 
individuais, a dimensão social dos fenómenos é muito mais importante, e assim é necessário 
aprofundar mais os estudos e o trabalho na área das ciências sociais, nomeadamente em 
termos das questões de género, e portanto entender a educação sexual mais numa 
perspectiva de género, etc..  
(“Porque repare que em relação à sexualidade, cada uma das nossas sexualidades não são 
“tatoos” não é? São construídas em grupo!”) 
 
4. Há grandes marcos no processo histórico relativo à Educação Sexual: 
- A criação da APF, como primeira organização inteiramente dedicada ao movimento a favor 
direito ao planeamento familiar 
- Em termos legislativos, a célebre Lei n.º 3 de 84,  
- Os momentos de grande polémica, sobretudo em torno da discussão da interrupção 
voluntária da gravidez, 
- O aparecimento do HIV/Sida 
 
5. Há e sempre haverá conflitualidade em torno do planeamento familiar e da Educação 
Sexual, protagonizada quer politicamente, quer pela militância religiosa. 
(“Agora, claro que isto tem sido um movimento nesta década, um movimento de vasos 
comunicantes entre as forças a favor da intensificação e da facilitação do planeamento familiar 
e forças contrárias a essa efectivação) 
(Regra geral, e percebe-se porque, este discurso sobre o planeamento familiar e pró, tem mais 
a ver com linhas ideológicas da esquerda, isso aí é evidente! E eu acho que há várias 
pessoas, várias personalidades que enfim, estão no Bloco de Esquerda, que estão no PS, que 
estão no PC e estão no PSD eventualmente algumas, no CDS não sei, mas muito 
menos…mas que obviamente que se batem, se têm batido por efectivar isso 
permanentemente na agenda. Às vezes não há é oportunidade de eles terem nos seus meios, 
de fazerem valer determinadas teses.) 
(Digamos que historicamente, esta área da Educação Sexual esteve centrada, por um lado na 
A.P.F, por outro nas organizações ligadas a Igreja Católica! Podemos dizer que é só uma 
perspectiva e depois ele pulverizaram-se em não sei quantas organizações, que é a melhor 
maneira de potenciar a voz, não é? (…) portanto houve sempre alguma preocupação em 
tentar influenciar os decisores políticos de um lado e do outro, o que é compreensível e é 
normal!” 
 
6. Em termos de resultados são mais positivos os relativos à implementação do planeamento 
familiar, do que os que dizem respeito à prevenção e tratamento das infecções de transmissão 
sexual. 
 
7. O Estado deve definir ideologicamente como entende a Educação Sexual, e ao fazê-lo não 
se pode esquecer que há princípios da Democracia a presidirem à sua intervenção, 
nomeadamente a laicidade. Se as outras organizações perfilharem esse conjunto de 
princípios, o Estado deve apoiá-las, se não perfilharem, não deve apoiar. 
 



8. O documento Educação Sexual-linhas orientadoras, é o documento mais importante feito 
pelo ME nesta matéria e foi diabolizado na comunicação social, muito incentivada por alguns 
grupos ideológicos contra a ES nas escolas. O que se pretende com essa orientação é desviar 
o foco da prevenção de problemas e centrá-lo mais na construção da cidadania, na construção 
da aprendizagem. Contudo, o documento não foi suficientemente divulgado e suportado pelo 
Ministério da Educação. 
(“Outras formas mais inovadoras de incentivar a aprendizagem disso, de ser homem e ser 
mulher, isso, a aprendizagem da cidadania, e essa tese tem grande dificuldade em passar!) 
(o Ministério da Educação, nisso não será muito diferente do Ministério da Saúde, pelo 
contrário, será ainda talvez mais pesado, e é de certeza mais pesado… um documento 
técnico, que era essencialmente um documento de carácter técnico, que não seja suportando 
por uma circular normativa, por uma determinação, por um vínculo da estrutura do próprio 
Ministério, que obrigue, digamos assim, a olhar para aquilo, e foram feitas dezenas, não sei se 
20 000 exemplares, foi assim um número exorbitante, pronto, é um documento técnico, quem 
quiser pegar nele pega, quem não quiser não pega!”) 
 
 
9. O trabalho do GTES tem um pouco de retrocesso, porque encaixa a Educação Sexual na 
Educação para a Saúde. E portanto a Educação sexual é Educar para a saúde, mas esta não 
é um capítulo da educação para a saúde, é mais exigente, é uma capacidade muito mais 
global de fazer educação sexual.  
(“E aí é a tal história, eu sendo médico, acho que o modelo de biomédico para educação 
sexual já não tem muito mais por onde caminhar...”) 
 
10. A Educação Sexual foi sempre dominada pela área da Saúde porque a Educação nunca 
criou a sua própria perscpectiva. 
(“a educação não criou a sua própria perspectiva sobre a educação sexual… e o que fez ao 
longo dos tempos e continua a fazer é “importa a perspectiva salutogénica”, quer dizer, a 
perspectiva da educação sexual como instrumento ao serviço da Saúde e agrega isso num 
processo da Educação (…) Mas a distância que vai entre nós sabermos e sermos capazes de 
utilizar efectivamente e sempre o preservativo, é uma coisa que passa por um mundo enorme 
de representações que nós temos sobre o fenómeno, a capacidade de dialogar e de negociar 
com as outras pessoas). 
(Simbolicamente há a supremacia da saúde nesta matéria, os médicos é que sabem disto, a 
medicina é que dita leis, ora a medicina, a medicina não enfim, a Sociedade de Matemática 
pelos vistos não dita leis no ensino da matemática não é? Outras áreas científicas, não são 
elas que presidem aos destinos da escola, é a escola que criou o seu próprio processo não é? 
Não são os biólogos que determinam, são os professores de biologia que fazem os 
programas, que fazem... não sei se está a ver? Depois, outro aspecto perverso disto é que 
subsiste a ideia de que quando há crise nas escola nestas matérias, quem é que se chama? É 
a saúde, é os médicos, venham cá pôr os meninos na ordem, em termos de sexualidade 
porque nós não sabemos!)” 
 
11. Às vezes a parceria entre a Saúde e a Educação é apenas uma repartição de territórios. 
(“A certa altura houve um entendimento que as questões do planeamento familiar tem a ver 
com a saúde, as questões da educação sexual tem a ver com o Ministério da Educação) ”. 
 
 

 


