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Anexo 1 



Localização dos itens das transcrições salientados pela aplicação da 
Grelha de observação à entrevista do Prof. - Colab. Pl_ 

Campos 
de 

Análise 
Itens de observação e análise 

Localização de referencias na transcrição da entrevis
ta (n." da referência - ver na coluna à esquerda do 

texto da transcrição) 
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1. Valoriza a contextualização e do papel social da Ciência e dos seus 
produtos 

5; 114; 115 
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2. Recorre a questões - problema socialmente enquadradas 41; 
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3. Define materiais e estratégias em função das questões - problema 
(QP) dos alunos e do contexto sócio-escolar 

39; 82; 85; 100 
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4. Discute a validade do conhecimento Cientifico 106; 108; 109; 115; 116; 117; 120; 124 
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 5. Valoriza a promoção de um conhecimento em acção (competências) 
face ao conhecimento em si 

II; 12; 13; 48; 49;61; 107; 113; 130; 131; 132 
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6. Promove o desenvolvimento de competências de resolução de pro
blemas, eticamente fundamentadas 

40; 48; 61; 63; 107; 119 
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7. Valoriza e discute o papel educativo e epistemológico do Erro 108; 109 

N
ov

a 
Fi

lo
so

fia
 d

a 
C

iê
nc

ia
/ A

pr
en

di
za

ge
m

 só
ci

o 
- c

on
st

ru
tiv

is
ta

 

8. Apresenta uma visão externalista da Ciência, imbricada de princípios 
éticos e valores 

5; 106; 108; 109; 110; 
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9. Recorre educativamente à História da Ciência 101; 102; 103; 104; 105 
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10. Desenvolve um enquadramento CTS dos temas e problemáticas 
abordados 

41; 46; 82; 85; 114 
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11. Recorre a metodologias democráticas, socialmente modeladoras 40; 42; 59; 64 
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12. Implementa metodologias de Ensino por Pesquisa 38; 40; 98; 99; 100; 118; 119; 125; 126 
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13. Valoriza o contexto -sócio cultural dos alunos no processo educativo 9; 44; 85; 114; 126; 127; 128; 129 

ca 

1. Concepção de Ética 16; 17; 18; 65; 66; 67; 68; 71; 72; 77; 78 

ca 

2. Origem da Ética 8A; 20; 

ca 

3. Importância da Ética na contextualização social do conhecimento 
científico 

62; 110; 119 

ca 

4. Análise epistemológica do conhecimento veiculado, como forma de 
identificar e criticar os princípios éticos e valores subjacentes ao 
mesmo. 

63; 120; 121 

ca 

5. Abordagem das questões éticas subjacentes às novas possibilidades 
de escolha (individual e social) que o desenvolvimento Científico -
Tecnológico possibilita 

44; 122 
ca 

6. Valorização da abordagem Ética na Educação em Ciência 64; 110 

ca 

7. Educação para a Ética 
a) Papel educativo dos dilemas éticos 
b) Valor da discussão na educação em/com Ética 
c) Promoção de atitudes éticas 

ca 

7. Educação para a Ética 
a) Papel educativo dos dilemas éticos 
b) Valor da discussão na educação em/com Ética 
c) Promoção de atitudes éticas 

43; 46; 47; 48; 50 

ca 

7. Educação para a Ética 
a) Papel educativo dos dilemas éticos 
b) Valor da discussão na educação em/com Ética 
c) Promoção de atitudes éticas 

37; 38; 53; 59; 60 

ca 

7. Educação para a Ética 
a) Papel educativo dos dilemas éticos 
b) Valor da discussão na educação em/com Ética 
c) Promoção de atitudes éticas 20; 36; 61 ; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79 

ca 

8. Valorização da História da Ciência como fonte de referências para a 
discussão Ética e Valorativa 

102; 105; 103 

ca 

9. Atitudes e princípios éticos inerentes à ética profissional da profissão 
docente 15; 16; 17; 18; 19; 20; 133; 134 

ca 

10. Tomada em conta das várias dimensões do aluno, enquanto Pessoa 3; 5; 114 

09 
o> 
k. 
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1. Concepção de Valor (Universalidade, objectividade/ subjectividade, 
etc.) 

10; 17; 30; 31; 32; 45; 68; 69; 70 

09 
o> 
k. 
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2. Origem dos Valores 33; 34; 35; 57 

09 
o> 
k. 
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3. Valores e sexualidade: Postura face aos valores inerentes à Sexuali
dade 

6; 8; 10; 13A;21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 51; 52; 
111; 112; 123; 135 

09 
o> 
k. 
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4. Papel dos valores na contextualização social do conhecimento cienti
fico 

35;63; 110; 117; 121; 122; 133 09 
o> 
k. 

_© "3 > 
5. Educação para os Valores 

a. Importância da análise valorativa na Educação em Ciência 
b. Fundamentação valorativa de metodologias e conteúdos 
c. Promoção de discussões com e sobre Valores a partir de 

situações dilemáticas 
d. Presença explicita de Valores na sala-de-aula 

09 
o> 
k. 

_© "3 > 
5. Educação para os Valores 

a. Importância da análise valorativa na Educação em Ciência 
b. Fundamentação valorativa de metodologias e conteúdos 
c. Promoção de discussões com e sobre Valores a partir de 

situações dilemáticas 
d. Presença explicita de Valores na sala-de-aula 

12;23; 26; 62 

09 
o> 
k. 

_© "3 > 
5. Educação para os Valores 

a. Importância da análise valorativa na Educação em Ciência 
b. Fundamentação valorativa de metodologias e conteúdos 
c. Promoção de discussões com e sobre Valores a partir de 

situações dilemáticas 
d. Presença explicita de Valores na sala-de-aula 

51; 54; 55; 56; 97; 100; 123; 133; 134 

09 
o> 
k. 

_© "3 > 
5. Educação para os Valores 

a. Importância da análise valorativa na Educação em Ciência 
b. Fundamentação valorativa de metodologias e conteúdos 
c. Promoção de discussões com e sobre Valores a partir de 

situações dilemáticas 
d. Presença explicita de Valores na sala-de-aula 

46; 53; 55; 58; 60 

09 
o> 
k. 

_© "3 > 
5. Educação para os Valores 

a. Importância da análise valorativa na Educação em Ciência 
b. Fundamentação valorativa de metodologias e conteúdos 
c. Promoção de discussões com e sobre Valores a partir de 

situações dilemáticas 
d. Presença explicita de Valores na sala-de-aula 

51; 54; 56; 57; 59; 64 

09 
o> 
k. 
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6. Relação entre Valores, ética e comportamentos 8A;10; 24; 30; 61; 62; 63; 76; 78; 121 

09 
o> 
k. 
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7. Clarificação e hierarquização valorativa 33; 34; 35;55; 58; 59; 60; 70; 123; 131; 133; 134 
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Item de caracterização adicionais de PI 

Motivação Profissional 1;2;3;4;5 

Postura face à refor
ma/enquadramento buro

crático- normativo da 
educação em Portugal, na 

actualidade 

80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 98; 99 

Diferenças ético- valora
tivas entre escolas 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97 

Cooperação com os pais 128; 129 

Dificuldades que o pro
fessor sente na aborda

gem da sexualidade 
136 

Modo como abordaria o 
dilema proposto em con

texto de sala de aula 
(último ponto da entrevista) 
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Transcrição da Entrevista ao Professor - colaborador 1 

R: Porquê a profissão docente? Porque esta escolha? 

PI :É assim, a profissão docente por gosto, primeiro que tudo por gosto, por

que sempre gostei de dar aulas, sempre tive uma vida de estudante em que 

sempre entendi a escola como uma segunda casa e sempre me fascinou a pos

sibilidade de leccionar e contribuir de alguma maneira para educar futuros 

cidadãos. 

R: Já era esse o objectivo quando entras-te para o curso de biologia? 

PI : É assim, quando uma pessoa...sim, quando entrei no curso de biologia sem 

dúvida nenhuma. Uma pessoa quando c mais jovem nunca tem muitas certe

zas e então as pressões para ser médico ou engenheiro, sobretudo, eram mui

tas. Inclusive, a minha irmã, sempre, ainda tentou convencer-mc, quando foi a 

altura do acesso á universidade, estive quase a por engenharia química em 

primeira opção, mas, depois inventei uma mentirazita qualquer para não 

preencher lá os impressos e fui para o quarto sozinho e pus aquilo que real

mente queria, que era ser professor e de ciências. Também gostava muito da 

matemática, mas, a biologia sem dúvida que me fascinava mais. 

R: E hoje, hoje que és professor, com 5 anos de experiência, qual é o grau de 

satisfação, comparado com essas expectativas anteriores? 

PI: Muito bom. Muito bom porque também tive uma sorte. Tive uma sorte 

muito grande, que foi desde que saí do estágio, depois, fui parar a uma escola 

e não saí de lá mais, é o 5°ano que lá estou. ...Primeiro por concurso, e depois 

porque fui convidado a integrar o conselho executivo e isso, obviamente, ã\. 
plicou 3 anos lá, para além dos dois que lá tinha estado. Isso acarretou uma 

experiência muito boa, que foi ter tido sempre a possibilidade de continuar 

com os mesmos alunos mais do que um ano. Portanto, dois anos seguidos 

porque no 9°ano, neste momento, ainda não há ciências. Vai haver, se Deus 

quiser para o ano e, portanto, sempre tive a hipótese de apanhar turmas no T e 

no 8o continuar com elas. Já comparei com turmas que apanhava no 8o, sem 

terem sido meus alunos, e a diferença, sem dúvida, que era imensa. Quer o 

conhecimento que temos deles como pessoas quer o conhecimento que temos 

deles como alunos, é muito melhor a todos os níveis. 
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R: Face a essas frases, quase que não preciso de fazer esta questão, mas, as 

perspectivas de continuar a longo prazo, prevês continuar na profissão docen

te... 

PI: Sim. Sem dúvida. 

R: ...Fazer outra coisa? 

PI:...sem dúvida. Estou a tirar um mestrado, mas, nunca com o objectivo de 

abandonar a profissão docente. Pelo contrário, é com aquele objectivo que to

dos nós temos que, no fundo um investimento, para saltar na carreira mais 

cedo, para começar a ganhar mais, mais cedo. Apenas e só. 

R: Começando então no quadro da nossa entrevista, propriamente dito, vou-te 

fazer uma questão que, se calhar, é uma coisa sobre a qual poucas vezes re

flectimos: esquecendo um pouco aqueles chavões ou as definições que vamos 

encontrando, as definições clássicas, o que é para ti a educação? 

PI: O que é para mim a educação? Eh pá...se for para abandonar mesmo os 

chavões e as coisas clássicas eu acho que é muito complicado definir educa

ção. É muito complicado porque não podemos circunscrevermo-nos ao aspec

to de transmissão de saberes, de conhecimentos, mas, acho que é no fundo 

uma coisa muito complicada que é ser uma espécie de segundos pais, também 

temos de incutir nos alunos aquela história de que ouvimos falar, que são os 

valores, as atitudes, isso tudo, mas, que é mesmo verdade, é mesmo verdade. 

No fundo, é ensiná-los a ser pessoas. Pronto, se quisermos tentar resumir isso 

numa frase, ensiná-los a serem pessoas, que acho que já envolve tudo. 

R: Dentro desse ensinar a ser pessoas, temos múltiplas dimensões, c uma dela 

é, vai sendo, nos iraj de hoje, a ^ucvtùo'da sexualidade, uma dimuijão indis

sociável da pessoa humana. A sexualidade é hoje um tema aberto, um tema 

comum. Como é que pensas que este tema, a sexualidade, se reflecte no nosso 

quotidiano, no social, no escolar, no familiar, individual. Tem algum impacto, 

não tem... 

PI: ...cada vez está mais presente.... 

R: Como é que consideras esse impacto, positivo, negativo?... 

Pl:Tenta explicar-me um bocadinho mais qual o objectivo que tens com essa 

pergunta. 
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R: Como é que tu achas que a sexualidade se repercute no nosso dia-a-dia? 

Esse impacto, essa omnipresença, é positiva? É positiva na escola, é positiva 

em termos individuais... 

PI : É assim: eu acho que está sempre presente. Primeiro, c a velha questão, tu 

6 ligas uma televisão, vês sexualidade, cada vez mais, sobretudo naquela ques

tão da publicidade. Não há dúvida nenhuma, cada vez está mais presente. 

Com essa maior abertura, que por um lado é positiva, ainda bem que cada vez 

7 há maior abertura, há maior diálogo até dos pais com os filhos sobre o assun

to, mas, também, há maior liberalização na televisão. Tu ligas a tv, volto a 

referir, porque é, sem dúvida, aquilo que talvez mais influencia os jovens nes

te momento, ligas a tv e cada vez, nas horas nobre - ainda agora estava a ver 

um fdme do David (..) c estavam a aparecer uma tipas com os peitos à mostra 

Î e essas coisas todas.... Quer dizer, cada vez mais naquele horários, que anti-
8 

i gamente eram aqueles tabus, tu vês aquelas coisas que antigamente não vias, 

ainda que ás vezes de maneira dissimulada, mas, cada vez é menos dissimula

do. Transpondo para o nosso dia-a-dia, sei lá, eu creio que o próprio compor

tamento dos alunos em sociedade, cada vez mais é influenciado por isso, por-

8A que eles próprios sentem que têm uma certa liberdade que, antigamente, nós 

próprios não tínhamos, e cada vez estão mais à vontade até para o tipo de 

abordagens que têm com os colegas e isso tudo, e então, no sitio em que eu 

] estou, em Ancede - tu sabes perfeitamente que em termos de cultura c tudo 

' isso, é diferente, é um meio interior, é um meio agrícola, um meio de aldeia, e 
pronto, é extremamente comum, felizmente ou infelizmente, não sei, aparecê-

l o I  
...J rem jovem de 15 anos já grávidas ou outras com 17 ou 18 que também engra 

vidaram e já fizeram abortos, enfim... 

R: Então, quer dizer, essa omnipresença traz também algumas consequên

cias... 

PI: Traz também algumas consequências, porque acho que não é necessaria-

, mente sinónimo de mais informação e de mais conhecimento, em termos de 

j actuação perante o tema da sexualidade, porque brinca-se muito com isso, não 

é, os próprios alunos e então os rapazes, sabes como é que é...gostam de mos-

, trar-se, os galifões, isso tudo... Mas, isso não é sinónimo de informação. No 
12 

j fundo, ele ás vezes gostam de brincar, parece que sabem tudo, e, não prestam 
atenção ao que é essencial. 
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13A 

13 

R: Para se afirmarem?... 

PI : E mais isso, é mais isso. 

R: E a educação para a sexualidade, a educação desses aspectos (...) a quem é 

que vai competir, a quem achas que compete, a quem é que deveria... 

PI: Antes de entrar aí, é aí que eu também estava a querer chegar. Perccbes-te 

isso perfeitamente, apesar de cada vez haver um maior impacto da sexualida

de, a mensagem não passa, ou a maneira como ela passa continua a ser a ma

neira de usar a sexualidade como uma forma de brincadeira e tudo o mais, não 

é, sobretudo para os alunos. Porque falta precisamente a questão da educação, 

é preciso os alunos agora...quer dizer, no fundo têm as coisas ao alcance, têm 

que saber o que é que vão fazer com elas, e é isso que eles não sabem. 

R: E quem é que vai ter de os ajudar a descobrir isso? 

PI: E assim... 

R: Ou quem é que deveria teoricamente... 

P1 : Eu acho que devia ser 50/50 pais- professores. Depende muito do local 

j4 onde estamos. Se calhar numa cidade os pais têm muito maior abertura, muita 

maior capacidade para explicar isso aos filhos, mas, também, é uma faca de 

dois gumes, se calhar são pais que estão mais ocupados nos empregos, têm 

menos tempo para os filhos, acaba sempre por sobrar muito mais para os pro

fessores na escola, não há dúvida nenhuma. 

R: Abrindo uma outra janela, nós vamos voltar a este campo da sexualidade. 

Abrindo então uma outra: ouvimos falar em ética quase constantemente no 

nosso dia a dia, falam-nos os políticos em ética, falam os presidentes dos clu

bes de futebol em ctica, fala toda a geaL em princípios de ética. E sa profes

sor, a profissão docente, será que tem alguns princípios de ética que lhe estão 

associados? Implica assumir claramente alguns princípios éticos por ser pro

fessor? 

15 PI: Eu acho que sim. Desde logo uma situação, de que falo aqui porque sou 

confrontado com ela, muito, diariamente, sobretudo este ano, em que, infeliz

mente, ouvimos, por exemplo, às vezes derivado da melhor relação que temos 

com os alunos, que graças a Deus e felizmente sempre tenho conseguido ter 

1" uma boa relação com os meus alunos, ouvimos queixas de outros colegas e 

desde logo entra-me a ética, por muito que, eventualmente, pronto, até possa 

achar que os alunos tenham razão, eu nunca vou criticar um colega à frente 
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deles. Isso é um princípio de ética. Ouço-os, respeito as opiniões qiíe eles têm, 

se calhar até têm razão, mas, a maneira como eu falo com eles, é sempre no 

sentido de tentar desviar um bocadinho, mas, "vá lá, já passou a aula, agora 

estão na minha, vamos prestar atenção a isto" e tudo o mais... Que é para ten

tar nunca estar a tecer comentários ou de juízos de valor acerca de outros 

colegas, sobretudo em frente aos alunos. Acho que isso é um princípio de éti

ca. 

R: E outros princípios que aches, assim, que fazem parte desta... 

PI: Por exemplo, dentro do nosso próprio grupo, respeitar os colegas, porque 

eu se tenho uma maneira de dar as matérias e planificar. Tu se calhar tens 

outra, são igualmente válidas, é aquela velha questão, há que respeitar. Posso 

concordar a tua ou não, tu podes também não concordar com a tua, mas, não 

vou estar a dizer a minha é melhor que a tua a tua é melhor que a minha. É 

outro princípio de ética, respeitar a maneira como cada um trabalha. Eu acho 

que no fundo passa muito por aí, passa muito por respeitar o trabalho de cada 

um e por tentar que perante os alunos que surjam os professores como, apesar 

de tudo, uma classe relativamente unida, que nós no fundo sabemos que não 

são...Porque acho que nós, devemos sempre, a figura do professor perante o 

aluno deve ser sempre como alguém a quem respeitar, independentemente de 

eles gostarem ou não, terem ou não problemas com ele, devem ser alguém a 

quem se deve respeitar, e deve-se tentar zelar por isso. No fundo é um mode

lo, quer queiramos, quer não, é um modelo. 

R: Olha, um dos documentos que tu consultaste, ambos aliás, mencionam a 

necessidade de se proceder a uma educação de valores. Por exemplo, no caso 

do documento 1, ele dizia-te que, "ao longo do tempo, tem sido associado à 

sexualidade diversos valores, como por exemplo a liberdade sexual, a associa

ção do preservativo a actos sexuais ilícitos, mas também o facto de a preven

ção da sida envolver a necessidade de trabalhar as personalidades do homem e 

da mulher." Tudo isto nos fala de valores na sexualidade, umas vezes conside

rados positivos, outras vezes considerados negativos, quais os valores que tu 

achas que hoje, em termos sociais, nos são apresentados como associados à 

sexualidade. 
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Falasteme há pouco de impactes positivos de impactes negativos, e 

valores, será que socialmente são apresentados valores colados à sexualidade, 

21 não são?... 

PI: Eu acho que não. Infelizmente, é assim. Eu acho que, e conheccndote 

como conheço acho que também fazes isso, acho que somos daquele tempo 

22 e m que tentamos passar aos nossos alunos que, associado à sexualidade, deve 

haver valores, um deles é, se calhar até o principal, sentimentos. Agora, da 

maneira como as coisas são apresentados ultimamente, seja pela internet, seja 

pela televisão, seja pelos meios ...jornais, os media tudo isso, acho que cada 

23 vez mais se vulgariza a sexualidade e cada vez se esquece mais esses valores. 

"""" 1 Eu acho que sim, a sexualidade deve ser uma coisa associada a valores e a 

' sentimentos, sem dúvida nenhuma. 

R: E quais os ...tentando concretizar, e quais os valores que te parecem os 

principais? 

PEPara mim, por exemplo, para além de achar que a sexualidade deve estar 

associada a um sentimento forte a outro parceiro, deve estar associada ao 

  1 amor, é aquela perspectiva que eu tenho, e cada vez mais, eu acho, é vista 

como antiquada. Pronto, há aqueles valores básicos, quer dizer, tu tens o...tu 

tens uma companheira sexual é essa...fidelidade, portanto. Estavame a faltar a 

palavra. Eu acho que passa muito por isso, passa muito pela fidelidade, pelo 

""■ ] amor, e depois associado a todos os sentimentos que estão inerentes a isso, o 
26 

' respeito pelo outro... 

R: E achas que são os valores que, falavas há bocadinho da questão da comu

nicaçãosocial, são esses os .aiuic , sí»o vemulados pela internet, pelos 

meios de comunicação... 

; PI: Não. Eu acho que não. E absolutamente vulgarizado o acto sexual em si, 
27 ! 

i como o único aspecto da sexualidade. 

R:E porquê essa diferença? 

PI: Porque essa diferença? Porque se calhar é assim, o acto sexual em si é... 

cada vez mais, continua a ser, sempre foi, uma arma para se utilizar, para atin

28 J gir os fins que se querem, sejam eles para promover produtos, sejam eles para 

...para despertar a atenção dos jovens que até não tenham nenhum contacto 

com a sexualidade e têm aquela curiosidade natural, e pronto, partem em bus

ca de ver os actos sexuais a qualquer preço, não sei... 
6 



Agora, cada vez se vulgariza mais o acto sexual isolado, de qualquer 

29 outra coisa. Cada vez, acho eu, que se valoriza mais isso e acho que é uma 

coisa incorrecta, não é?L. 

R: Estou embebido por ti a falar...Olha... 

PI: Faltam-me as palavras, no fundo... 

R: Não te preocupes! 

PI: ...E obvio, como isto é muito sério, muito experimental, uma pessoa diz o 

que vem à cabeça. E às vezes tem dificuldade... 

R: Não te preocupes! Está excelente! Até me perco a ouvir-te! Olha, vou outra 

vez buscar, ou pedir-te que saias daquelas definições ou chavões que apren

demos... 

PI: Vou tentar, vou tentar, é difícil e eu sei que sabes isso... 

R: E a questão também... 

PI: Porque influenciam-nos... 

R: ...poderá não ser muito simples. Para ti o que pensas, o que tu sentes que 

será um valor? (...) O que é para ti um valor? 

PI: Um valor? É assim, nós...vou tentar fazer uma metáfora: nós, quando te-

"""~ } mos, quando vivemos em sociedade, temos leis que temos de cumprir, não é? 

E essas leis...independentemente de concordar-mos ou não, tentamos de cum

prir. Eu acho que um valor é mais do que isso, é como uma lei que nós pró

prios sentimos, concordamos com ela, e por isso mesmo achamos que a 

devemos cumprir. É uma espécie de código de conduta, uma espécie de cami

nho. 

31 i R: Uma lei Uni. jrsal? 

PI: É uma espécie, é assim, temos aquele caminho e aquele caminho está tra

çado dentro de um determinado percurso, e esse percurso é feito em função 

daquilo que nos sentimos e concordamos. No fundo, isso são os valores, eu 

acho. 

R: Mas, esses valores, são apenas teus, tu tens os teus e são diferentes dos da-

32 quele ou são valores universais, valores... 

PI : Eu acho que é assim, há valores Universais, mas eu acho que apesar disso, 

e isso é perfeitamente normal, aquilo que para mim é um valor, para ti pode 

não ser. Não é? Por isso eu também acho que há valores que não são univer

sais, que são da própria pessoa. 
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R: Ja agora, como e que chegas, como c que esses valores são intuídos, são 

adquiridos pela pessoa? 

Pl:(...) 

R: ...Pela análise científica, pela parte racional, pela parte religiosa, parte afec

tiva... 

PI: Eu acho que é assim: numa primeira fase... 

R: Consenso social... 

PI: Numa primeira fase, é óbvio que os valores nos são apresentados, não é? 

Quando nós estamos a crescer aparecem-nos, começa logo nos pais, olha isto 

tu deves fazer, aquilo tu não deves fazer, ou devia começar, não é? Não sei se 

começa, actualmente, em tudo o que é família, se começa sempre assim, mas 

pronto, devia começar, não é? Agora, à medida que tu vais crescendo, obvia

mente que vais ganhar capacidade de sentir, de pensar e também vais formu

lando os teus juízos acerca disto. Eh pá! Ele diz-me que isto é correcto, mas, 

eu até acho que não é correcto, não devo fazer, ou vice-versa, não é? E eu 

acho que naquela idade crítica, 13, 14, 15 anos, naquela adolescência, cada 

vez mais há algo que não nos permite avaliar o que é valores ou não, porque 

temos aquela sensação de querer afirmar a nossa personalidade e então dizem-

nos que isto é correcto ou não é, não nos interessa se é correcto ou não, que

remos é fazer aquilo que nos der na real gana. 

Agora, à medida que vamos crescendo, à medida que vamos, no fundo, 

ficando, mais adultos, eu acho que nós próprios formamos os nossos juízos e 

temos a capacidade de, perante aquilo que nos é apresentado, seja pelos pais, 

seja pelos professorei na es_~:a, s ;j; pela própria sociedade, pelas próprias 

leis de que há bocado falava, formamos também os nossos próprios juízos de 

valor e de incorporar, no fundo aquilo que são os nossos valores.... 

R: Excelente.. 

PI: Tentei desligar-me de chavões.. 

R: Não, não...perfeito, perfeito. Um dos documentos que tu consultas-te, men

cionava, a certa altura, o seguinte: "o preservativo não é 100% eficaz", o que 

gera um dilema, incentivar o seu uso, ou não? Ou seja, temos aqui um pro

blema, um problema para o qual, vamos vendo os vários documentos, não 

existe um consenso. Isto gera em nós próprios, professores, um outro proble

ma, que é: eu devo levar este problema, esta incerteza, este dilema para dentro 
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da sala de aula ou tenho eu que fazer uma escolha este dilema, racional, tenho 

eu que optar por um dos lados deste dilema e escolher qual dos lados devo 

levar para dentro da sala de aula? 

PI: É assim, eu, por natureza, sempre fui, considero-mc uma pessoa muito 

equilibrada. E, portanto, tento nunca ir para um extremo ou para o outro, tento 

ir buscar de um lado e do outro aquilo que eu acho que é mais correcto. Por

tanto, eu acho que, se por um lado ele não é 100% seguro, por outro lado é um 

dos métodos mais eficazes, quer queiramos quer não, quer para prevenir a 

gravidez quer para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. A questão 

central está na forma do seu uso, e, para se usar correctamente, c preciso 

informação. E, para se informar os alunos, é preciso não ter medo, não ter 

tabus e hoje em dia há modelos, há tudo isso, cada vez mais os modelos, lá 

está, que acho que é uma excelente maneira de se ensinar c, então para biolo

gia mais que nunca. Acho que está mesmo cm fazer, se calhar eles próprios, 

procurar a informação, motivá-los para procurar a informação e depois deba

ter com eles, na aula, correctamente o seu uso. 

R: Deixa-me só colocar um ponto para obter o teu comentário, e, para colocar 

esse ponto, para os levar a pesquisar, a procurar informação, dás-lhes o pro

blema, dás-lhes esta incerteza do preservativo não é 100% eficaz, que vamos 

fazer?,ou.. 

PI: Claro! 

R:...escolhes a tua posição antes? 

PI: E assim, a maneiro como apresento pode ser diferente, mas, passa sempre 

por dizer "há Lio aqui" para resolver ou se tenta, juntamente com eles, buscar 

um problema comum ou, se nós queremos direccioná-los para esse problema, 

que acho que só por si já é um problema de interesse global, dá-sc-lhe o pro

blema, a eles, e tenta-se, não importa como, até é importante que eles tenham 

maneiras diferentes de chegar ao mesmo objectivo, que é obter uma resposta 

para aquilo. 

Deixá-los procurar e trazerem para a aula aquilo que encontrarem. 

R: Eles conseguirão chegar a essa resposta, sem uma resposta única? 

PI: Não sei. Provavelmente vai depender muito da maneira de ser deles. Eu 

digo-te já, por exemplo, sem problema nenhuns, tenho uma turma que tenho a 

certeza absoluta que é capaz de fazer, se calhar coisas engraçadas e de pesqui-
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sar e isso tudo, e outra que e mais heterogénea, que tenho uma maioria de alu

nos que está lá e se calhar vai chegar ao fim e não vai, como tive agora, que 

me apresentaram um trabalho que, no próprio dia que iam apresentar o traba

lho - j á não é a primeira vez que fazem isto - ainda o estavam a fazer o traba

lho. Quando, tu lembras-te no nosso tempo, no dia que íamos apresentar o tra

balho, estávamos era preocupados em... 

R e PI :...apresentar o trabalho 

PI: Agora, eu creio que é um tema que, por acaso, nunca lhes apresentei, tam

bém ainda não cheguei até aí, e acho que é um tema que é capaz de ser ali

ciante para eles. 

R: Mas, olha, genericamente, pensas que vale a pena transportar os dilemas, 

isto é, problemas para os quais, mesmo socialmente, não há uma resposta úni

ca, vale a pena transportar os dilemas para dentro da sala de aula? 

PI: Claro. Mesmo que não se consiga chegar a uma resposta universal, só o 

facto de os por a pensar sobre o assunto já é bom!... 

R: Acaba por ser vantajoso... 

PI: Não é? 

R: Outra questão, que está ... 

PI: Cada um vai agora encontrar, não é, a resposta para si. "Não, não, éperi

goso... ainda não sei mesmo... não uso, não é...? Ou não?... Isto calma lá... 

se nós soubermos, como é que as coisas se fazem, como é que se usam, isso 

tudo ". Agora depende de cada um deles, da personalidade, tudo isso. 

R: Uma coisa de que actualmente se vai falando bastante e que os textos 

salientam também nalguns pc.;.c3, c i questão dos contra- valores e o papel 

marcante que eles vão tendo na vido social, como é, por exemplo, o caso da 

associação do preservativo à prostituição, à exploração sexual. Será que é útil 

explorar e analisar as questões associadas aos contra- valores, explorar os con

tra- valores na sala de aula, quando se fala tanto de pedofilia, de pornografia. 

Será que é útil levar esses contra- valores para dentro da sala de aula e analisá-

los, discuti-los? Ou, como contra valores devem ser excluídos do processo 

educativo. 

PI: Eu não percebi, primeiro, o que tu entendes por contra- valores. O que é 

que tu entendes por contra- valor? 

R: ...Gostava que me dissesses... 
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48 

PI: Então, preferia que me repetisses a pergunta 

R: Então é assim, eu tento reformular: temos coisas que são consideradas 

PI: Efeitos secundários, digamos assim? 

R. Temos coisas que não são associadas, consideradas como sendo valores, 

que são consideradas algo contra a sociedade, que nos são apresentadas como 

contra- valores. 

P1 : Pronto ! Ok, j á compreendi ! 

R. ...pedofilia, pornografia, exploração sexual, até determinado ponto, será 

46 que vale a pena... 

PI: Eu acho que cada vez mais se deve ter menos problemas de debater isso 

com eles. 

R: Será educacionalmente relevante? 

PI: Porque...É assim, nota-se precisamente, para mim, acho eu, o grande pro-

47 blema é, e sobretudo ao longo dos anos isso ter acontecido, é precisamente se 

estar sempre a esconder isso às crianças. Eles acabam por saber isso e, se 

calhar, depois descobrem da maneira errada, porque acabam por não ter a in

formação toda e acabam por não ter os meios para pensar e para formular uma 

opinião. Eu acho. 

Portanto, se calhar a escola, a sala de aula, e a aula de Ciências, por 

consequência, é um meio privilegiado para os por a pensar em tudo isso que 

diz respeito a temas, neste caso a área da sexualidade, neste caso a temas que 

diz respeito às Ciências Naturais, não é? E tu disses-te muito bem, falas-te aí, 

por exemplo, na pedofilia: se eles não tiverem a informação, se não pensarem, 

alguma vez, pui exemplo, agora se o caso da pedofilia tivesse vindo a público, 

se calhar agora preveniu-se todo um conjunto de situações associadas a isso, 

porque agora os alunos também sabem "Alto! Isto é um perigo", não é? E 

sabem que o perigo pode vir de onde eles estão, de onde eles menos esperam, 

se calhar agora estão mais preparados, mais atentos. Isso foi bom, por um 

lado. E óbvio que depois estar ali constantemente tatatatatata a martelar não é 

50 bom, mas enquanto aparecer o tema, falar-se sobre ele, e formular um opinião, 

só por si já foi bom. Porque eles agora, alto! As próprias crianças quando vão 

para uma escola e isso, sabem que pode haver, estão mais preparadas para 

enfrentar a situação, têm mais cuidado. 

49 
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R: Portanto,o simples facto de analisar os contra-valores ajuda-os a defende-

rem-se? 

PI: Exacto. Tem haver com o que falas-te. Nesse aspecto, por exemplo, da 

pedofilia, acho que ajuda. 

R: Já agora, o documento 2, ele diz-te a determinada altura que é necessário 

que os indivíduos sejam responsáveis pelos seus actos, que as suas opções 

sejam exercício de um direito responsabilizado, o que implica valores. 

PI: Hum, hum... 

R: Achas que será educacionalmente relevante, será útil trabalhar o desenvol

vimento dos valores dentro da sala de aula? 

PI: E o que eu digo: eu entendo que a sexualidade está associada a valores, 

logo, não consigo trabalhá-la de outra maneira. 

R: E como é que se podem promover esses valores? Na sala de aula, na minha 

acção com professor naqueles blocos de aulas que eu vou tendo, como c que 

se pode trabalhar os valores? 

PI : Eu acho que o tema da, noutros temas é mais complicado, mas no tema da 

sexualidade é fácil, porque às vezes são eles próprios que começam a fazer as 

perguntas. 

E das perguntas nascem respostas e das respostas nascem, às vezes, 

debates, porque eu dou uma resposta, o aluno A daria outra, o aluno B daria 

outra e cria-se ali, se calhar, às vezes, uma situação de debate, que interessa às 

vezes promover, dentro de determinados limites. Portanto, por si só, já se aca

ba por trabalhar. 

R: Mas, eles acabam por se tr^jaíha, espontaneamente ou, à semelhança. Jos 

conteúdos, resulta de uma planificação, em que se pretende abordar o valor 

A,B, C e D? 

PI: Eu como, numa primeira fase, eu como entendo a sexualidade como asso

ciada a determinados valores, vou, obviamente, quando planifico, aproveitar 

para tentar falar com eles desses valores. 

Agora, falar com eles desses valores, tentar-lhes incutir esses valores 

não é obrigá-los a aceitar esses valores. Agora, para além disso, com eu estava 

a dizer, acho que acaba espontaneamente por nascer também, às vezes, o pró

prio debate dessa questão dos valores. 
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R: Portanto, há alguns planeados e outros que surgem no decurso?... 

PI: Eu creio que sim. Porque há uma grande heterogeneidade de maneiras de 

; pensar e então há diferença de idade de mim para eles, e eles próprios agora já 
57 ! 

i recebem as informações que eu, se calhar, recebo na mesma altura, de uma 

maneira diferente e sentem, também, necessidade de falar sobre isso. 

R: Dizme uma coisa: como é que achas que o professor ao longo desse pro

cesso de discussão, de clarificação, de educação, como lhe queiras chamar, 

para os valores, como é que o professor se posiciona face aos alunos, qual é o 

papel dele? 

i PI: É assim, é tentador a perspectiva de tentar incutirlhes, de tentar obrigá

58 | 

■ los, entre aspas, a aceitar o que é nosso. Mas, não podemos esquecer, como eu 

te disse há bocado, a idade onde eles estão é uma idade crítica, em que muitos 

deles, até derivado do ambiente que têm em casa, querem lá saber do que lhes 

aparece à frente...querem é saber do que lhes dá...ás vezes acontece é precisa

mente o oposto. Dizeslhes "isto é o correcto" c eles fazem o oposto, só para 

te contrariarem, entre aspas, até derivado ao ambiente que têm em casa. Por

i tanto, eu acho que o professor deve sempre participar no debate como eles 
59 í 

j participam, é só mais um que está ali dentro da sala de aula. Claro, tenta sem

pre dar uma certa orientação, mas, acho que acaba sobretudo por ouvir muito 

aquilo que eles têm para dizer e tentar até, às vezes, fazer um bocadinho o 
""""' ; papel de advogado do diabo, tentar "então, já pensaste nisto e já pensaste 
60 

' naquilo? E o que é que tu achas...". Tentar lançar mais achas para a fogueira 

para obrigálos a pensar, sobretudo. 

61 Porque, s^ se eles realmente pensarem é que conseguiíão construir 

uma opinião mesmo deles. 

R: Portanto, o professor está ali apenas como um incentivador?... 

j PI: Se eu chegar lá e escrever no quadro, eu posso escreverlhes no quadro a 
62 

- definição A, B, C ou D, eu posso escreverlhes no quadro o que é o método 

A.,B ou C e classificálo, e como se usa, e como se faz isto e aquilo e porque é 

que no natural ou no do calendário isto é assim ou assado, agora, valores, pos

so lá escreverlhes, tu decora, tu vais ser A, tu só vais fazer sexo se tiveres 

amor, tu só vais ter um parceiro sexual e isso tudo, que eles pegam na folha, 

rasgam aquilo e deitam fora. Se não pensarem nisso..."mas porquê"?... Se me 

apetecer fazer com mais de um, porque não posso fazer?" 13 
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65 

R: Portanto, o professor vai ser a energia de activação, chamemo-lhe assim, 

que os vai por a pensar? 

PI: Acho que é uma boa definição...acho que é uma boa definição. Acho que, 

63 sobretudo, é importante pô-los a pensar. 

R: Deixa-me ... 

PI: ...e que é complicado, tu sabes isso perfeitamente, que há- de aparecer-te 

muitas vezes opiniões lá, até só mesmo naquela de ver se te provocam, com 

que tu não concordas nada, e às vezes tentar manter a calma, agir de maneira 

natural, é complicado... 

R: Olha, deixa-me voltar um bocadinho atrás. Eu comecei por te perguntar se 

tu achavas que havia valores, princípios éticos associados à acção do profes

sor, etc, e vou-te fazer a mesma pergunta que te fiz para os valores: e para ti, o 

que é a Ética, esquecendo os chavões, mais uma vez... 

PI : Pronto. E o que é a Ética, mais uma vez, uma espécie de sinónimo de res

peito, associado ao que tu quiseres, não é? No fundo, é tentares ter uma con

duta em que respeites o teu colega. Enquanto, estou neste momento, por 

exemplo, a falar ao que diz respeito aos teus colegas professores, dentro do 

grupo ou fora deles, quando estás a dar aulas, deves ter um respeito pelos teus 

colegas. Portanto, não deves fazer nada perante os alunos que possa even-

66 tualmente prejudicar a opinião que eles vão ter dos colegas, pronto, mesmo 

que eles já não gostem deles, não deves, entre aspas, bater mais no ceguinho. 

, E, perante os próprios alunos, acho que a ética, no fundo, é respeitá-los como 
fil 

j pessoas que eles são, não é? E nesse aspecto acho que não ter nenhuma atitude 

que possa ir contra, nc íondo, pussa p _,..di. a-los, á lamos assim. 

R: Ética e moral, o que é que te sugerem? A mesma coisa, coisas diferentes, 

distinguem-se, não se distinguem? 

PI: A moral é mais abrangente. A moral é mais abrangente. Porque a moral...a 

68 moral, digamos assim, filosoficamente falando, a moral é o valor dos valores, 

não é? De onde vão nascer os outros todos. Nasce, para mim pelo menos é 

isso, nasce do meu pensamento e do mais íntimo de mim. Os meus valores 

nascem de alguma coisa e esse alguma coisa, para mim, é a moral, os princí

pios morais que eu tenho e daí vão nascer os valores. 

R: São intrínsecos a ti? 
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I PI : São intrínsecos a mim ou foram sendo adquiridos ao longo do tempo e nós 

' fomos concordando e assimilando, quer dizer, mas são sempre intrínsecos, só 

70 por isso, só pelo facto de assimilarmos são sempre intrínsecos, não é? Agora, 

1 a ética, creio que também acaba por derivar disso, que é um conjuntozinho, 
J digamos assim, de valores, aplicados a um aspecto específico, seja ao nosso 

trabalho, seja à nossa relação com os alunos, seja à nossa relação com o pró

ximo, não é? Seja a nossa profissão, sejam os médicos, sejam os engenheiros, 

■■■• ; é um conjuntozinho específico de valores para aquilo, para mim. Portanto, eu 
72 I 

i acho que se distingue aí, a moral é muito mais abrangente. 

R: Ainda dentro do campo da ética, ambos os documentos fazem menções à 

necessidade de promover princípios éticos. Por exemplo, o primeiro documen

to diznos que " a utilização do preservativo implica a responsabilidade c per

sonalidade de cada um", introduz a necessidade de um comportamento ético. 

O segundo diznos que "é necessário promover uma mudança de mentalida

des, adoptar critérios morais e desenvolver valores para provocar o desenvol

vimento de uma responsabilidade, isto é, uma vivência eticamente corecta". 

Como é que nós podemos fazer isto dentro da sala de aula, como é que nós 

podemos promover atitudes éticas nos nossos alunos? 

PI: Promover atitudes éticas nos nossos alunos... 

R: Como ensinálos a viver eticamente ou a actuarem de acordo com princí

pios éticos ou a definirem esses mesmos princípios? 

7~ PI: Eu não sei, mas, sinceramente, acho que é uma questão que raramente se 

me deparou à frente...Agora eu acho que deve, provavelmente, se alguma vez 

me aparecer, se cuihar vai ser da maneira mais simples possível, que e quando 

eles têm algum comportamento, que eu se fosse aluno entenderia que não era 

1 ético, se calhar perguntava se eles achavam que tinham agido correctamente 
74 

' com o colega. Ou, por exemplo, se vierem fazer uma queixinha do colega A, 

B, C ou D, se calhar chamar o colega A, B, C ou D para a beira deles e pôlos 

ali a falar os dois. Se calhar isso já é promover um bocadinho a ética deles, 
; que é mostrar só que o simples facto de ter vindo fazer a queixinha do colega 

75 ! 
■ se calhar é errado, se calhar é mais correcto, eticamente, ter ido logo ter com 

ele e dizerlhe " olha, eu acho que isto que isto que tu me fizeste é mau". 

Mesmo que esteja perante o professor, por exemplo, e dentro da sala de aula 

também, pronto... ou A rouba a caneta ao B, "ora devolvelhe a caneta achas 
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que isso é correcto, estares aí não sei quê:.." ou, por exemplo, temos um traba

lho de grupo e o A trabalhou mais do que o B o C e o D e aparece lá também 

o B o C e o D , e nós sabemos, por exemplo, que o A, porque vimolos even

., tualmente a fazer o trabalho, olha, chamamos de parte e não sei quê, os teus 

j colegas, aquele trabalhou mais, achas que é correcto chegares aqui e... Quer 

dizer, a ética, no fundo, às vezes é da maneira mais simples, é obrigálos a 

confrontar com uma situação que eles próprios nunca pensaram no ser correc

to ou não ser correcto, não é? 

R: Portanto, aproveitas para desenvolver a Ética quando há situações de con

] flito disciplinar? 

Pl:Eu acho que acaba por ser só por aí, porque nós próprios não nos aperce

bemos, não é? Portanto, se eles estiverem a ter uma vivência que aos nossos 

] olhos nós não detectemos ali nenhum tipo de situações, não é, problemáticas 

'' de uns com os outros, eu acho que não se acaba por conseguir confrontar com 

a própria ética. Eu acho que sim. Eu acho que espontaneamente, só por si, 

'] só porque me apetece chamar à acção, aí acaba por, quer dizer, posso trans

■' portar, mas acaba por não ser à vivência deles de uns com os outros, mas, aca

ba por ser, se calhar, para outros temas. 

R: Abrindo outra janela à nossa entrevista  abrimos já a janela dos valores, a 

da ética. Continuando agora pela reforma, mais uma reforma educativa, a mais 

recente, a que está a acabar de entrar no próximo ano em vigor, vem atribui às 

escolas mais competências na definição dos seus projectos educativos, criando 

as figuras do projecto curricular de escola, o projecto curricular de turma, isto 

é, formas de tentar adaptai um currícuio 'nacional à r^adade local e, até ào 

vezes, mesmo pessoal, no contexto de cada turma. Achas que estas novas 

linhas orientadores, feitas nas escolas, o PCT, o PCE, acabam por apresentar 

claramente valores e princípios de ética? 

PI: Posso ser sincero, ou tenho de ter algum tipo... 

R: Não, eu quero a sinceridade! 

PI: Olha, é assim, e isto continuo a dizer, acima de quaisquer tipos de partida

rismos ou opiniões, o que quer que seja. Eu, pessoalmente, não gosto dos pro

jectos educativos, não gosto dos projectos curriculares, sejam eles da escola 

] ou do agrupamento, ou turma, ou o que quer que seja. Porque é assim, em 

'' termos práticos, mais uma vez, acho que, infelizmente, a maioria dos profes
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sores, acaba por interpretar isso como mais um conjunto de papeladas que sao 

para ser feitas com paleios bonitos e para serem arquivados. 

E, eu acho que os verdadeiros projectos educativos e curriculares são 

aqueles que, eu pessoalmente acho que, os professores já faziam espontanea

mente, que é, obviamente, que ... têm um determinado conteúdo para dar, mas, 

sei lá, por exemplo, os professores de química se estiverem em Estarreja se 

calhar vão ter uma grande preocupação em abordar coisas que estejam rela

cionadas como contexto próprio de Estarreja, poque têm ali aquelas indústrias 

químicas, tudo isso e por ali fora. O professor de Ciências, idem, idem, aspas, 

aspas, se estiver, por exemplo, lá em Ancede, se calhar vai ter mais uma preo

cupação... Porque, no fundo, tem que se ter sempre em conta e tem-se sempre 

em conta, as expectativas que os alunos têm no meios em que estão inseridos. 

Eu acho que isso por si não precisa de obrigar os professores, mais uma vez, a 

estar ali a passar aquilo para o papel só para dizer que fizeram e, às vezes, se 

83 calhar até não fazem...acho que aquilo que se fazia espontaneamente era 

melhor. Depois, acho que, quando muito então, um documento orientador 

seria suficiente, quando muito, se se quisesse ir por aí mesmo c se quisesse 

fazer as coisas em condições. Porque, eu, por exemplo, acho que o projecto 

educativo de uma escola acaba por colidir com o projecto curricular. Eu falo, 

por exemplo, lá por Ancede: já estive a ver um, já estive a ver outro e acho 

84 que 60, 70 ou 80% do que está num e noutro coincide um bocado! Pronto, eu 

acho que se se quiser ter uma linhas orientadoras um bocado adequadas à regi

ão, pronto, tudo bem, pode-se ter essas linhas orientadoras. Agora, acho que... 

R: Em termos prátl.os vão(...) 

PI: Acho que é complicado... Eu sinceramente, acho que não. Quer 

dizer...avaliar o percurso escolar do aluno, acho que um bom professor sempre 

o faz... de qualquer das maneiras! Ter preocupação com o meio em que o alu

no está inserido, com quais são as perspectivas futuras que o aluno tem, acho 

que qualquer professor o faz...não é? Eu acho que não é nada propriamente 

novo! 

R: São redundantes? 

P: Eu acho que, exactamente! Eu acho que c uma coisa que já faz parte do ser 

professor, em minha opinião. 

R: E que não vem trazer, portanto, nada de novo? 
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PI: Em minha opinião, não vem trazer nada de novo...já, por exemplo, a pers

pectiva da reforma de criar um estudo acompanhado, um tempo para os alunos 

86 aprenderem como se deve estar, é benéfico! O tempo de se dar tempo para 

desenvolver o projecto, na área de projecto, dar-se tempo ao longo da semana, 

isso é benéfico. Percebes, coisas práticas, que sejam realmente para aprender a 

fazer ou para dar tempo para fazer, isso acho que sim! Agora, mais papelada, 

muito sinceramente, eu sempre fui um bocado contra, e tu sabes isso, sempre 

me meteu confusão as burocracias, como, por exemplo, nas reuniões de turma 

mete-me confusão! O que é preciso mais do que uma acta e uma pauta e os 

registos de avaliação, pronto, para os miúdos levarem para casa, não sei para 

que é preciso os planos de apoio e mais não sei quê, não sei que mais! Caram-

bas, mete-me confusão! Porque o professor, obviamente... acho que é descon

fiar dos professores, sinceramente! Porque acho que o professor, se aquele 

aluno tem dificuldades, obviamente lhe vai dar mais atenção! Se ele está em 

risco de poder não ter sucesso, não ter aproveitamento, obviamente o profes

sor vai ter atenção, acho que o professor, qualquer um, o fará. Não é o facto de 

ter um papel a dizer que o fez...se calhar, às vezes até é pior! Não é?... 

R: A tua experiência em termos de diversidade de escolas, felizmente - sortu

do!- não é muito grande, mas, conheces-te pelo menos duas. Achas, dessa tua 

experiências... 

PI: Bem diferentes! Bem diferentes! 

R: ...uma em Gaia... 

PI: ...uma gigantesca, enorme...mas as duas excelentes! 

R: Achas há valores, princípios d^ ct:^ cxpfj^iuunentc assumidos que permi 

tam distinguir uma escola da outra? 

PI: Os funcionamentos são sempre diferentes de escola para escola, e isso vai 

sempre depender das pessoas que estão lá há mais anos. Desde logo, começa 

logo no conselho executivo, porque, quer queiramos, quer não, é daí que parte 

as ordens para o funcionamento das escolas, mas, depois, por exemplo, a esco

la de Gaia era maior, e pronto, digamos assim, havia muito mais degraus na 

hierarquia, mas, também, notava-se ali que, pronto, que era muito mais com

plicado. Movimentava maior número de funcionários, maior número de alu

nos... 
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R: Mas, dizme uma coisa, essas normas de funcionamento, com os valores e 

os princípios que acarretam, são apresentados explicitamente aos professores 

ou vaise intuindo do contexto? 

PI: É assim, eu acho... eu acho que é muito complicado, eu acho que não, sin

., ceramente. E acho que é uma coisa que falha e....e um professor que chega a 

j uma escola e vai de uma para outra, nota sempre as diferenças e, às vezes, tem 

dificuldades em descobrir essas diferenças de funcionamento e em adaptarse 

e, às vezes, em compreender essas diferenças de, de...funcionamento. Eu, 

sobretudo desde que fiquei no executivo, noto mais isso. Quer dizer, é fre

I quente o professor perguntar "nós precisamos de fazer isto? Então, porque nós 

■j precisamos de fazer isto? Na escola onde eu estava não se fazia!". Pronto, é 

frequente, e acho que nós também falhamos isso.. 

R:...o aspecto da integração? 

PI: Mas, é meio complicado estarmos a prever, porque, também, quer dizer, 

eu estou nesta escola e não sei de onde vem o professor e se calhar vem de 20 

j ou 30 escolas diferentes cada uma com funcionamento diferente. É me com

plicado estar a ver em que a minha escola é diferente das 20 ou 30 de onde ele 

vem, portanto, é também complicado estar a apresentarlhe isso. 

R: E achas que esse tipo de valores, de normas de funcionamento, que são 

diferentes, dissesteme tu, condicionam o tipo de processo educativo que o 

professor faz dentro da sala de aula, em diferentes escolas? 

PI: Eu acho que é assim: eu acho que vai ser condicionado, mas, é sobretu

-, do...eu acho que é sobretudo a maneira que o conselho executivo tem de ver 

como uma escola funciona. Eu acho que vai depender sobretudo disso, agora 

no que diz respeito à educação em si, ao processo educativo em si.. 

R: Centrandonos propriamente no professor... 

PI: Eu acho que aí, também, lá está, depende do funcionamento das institui

ções e aí já me estás a transpor mais, por exemplo, para a zona do conselho 

pedagógico, que é ele que, no fundo, vai estar.. 

R: Esquecendo um bocadinho o pedagógico e o directivo. O professor chega à 

escola... 

PI: Tenta explicarme melhor... 
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R: O professor entra numa escola. Dissestc-mc tu que os valores, as normas de 

funcionamento, a questão dos princípios éticos, não são explicitamente assu

midos no momento, é algo que ele vai aprendendo e que nem sempre é fácil... 

PI: Sim... 

R: Será que isso vai condicionar o modo como ele vai proceder educativamen

te dentro da sala de aula? 

PI: Eu acho que não. Não, nesse aspecto eu acho que não. Eu acho que nesse 

aspecto, o professor vai procurar ser ele próprio, independentemente da escola 

onde esteja. Eu acho que, no fundo, a maneira como ele se adapta é mais no 

funcionamento da escola, é mais no papel a ou no papel B, no ir à secretaria 

ou ir ao conselho executivo, é mais nisso, percebes?.. 

R: ...Fora da sala de aula? 

PI : ...E mais no ter o bar na sala dos professores ou ter que ir à sala de conví

vio ao lado, agora, dentro da sala de aula, acho que o professor tenta ser ele 

próprio. Pronto, é o que cu estou a dizer, c o habituar-se a requisitar o retro

projector com 48h de antecedência ou chegar, na hora, ao funcionário, e ter 

logo o retroprojector. Mas, dentro da sala de aula, vai tentar ser ele próprio. 

R: Diz-me uma coisa. Para além desses valores explicitamente assumidos, ou 

não, como é o caso, achas que há outras...outros pequenos detalhes do espaço 

escola - falas-te no caso do retroprojector disponível ou do tipo de sala de 

aula, do tipo de materiais -, achas que há factores do espaço material escola 

que condicionam o tipo de valores ou o modo como os valores e os princípios 

de ética são passados dentro da sala de aula? 

Ou não, isso depende corjrel^c u( professor? 

PI: Isso depende sobretudo da maneira como tu vais planificar e passar a 

matéria. Ou usas esta ferramenta didáctica ou usas aquela, consoante tenhas 

este material ou não. 

Agora, no fundo o essencial, o que diz respeito aos valores, a maneira 

como se passa não é afectada, eu acho. 

R: Continuando ainda dentro da reforma educativa, ela valoriza uma nova 

forma de abordagem didáctica: a metodologia de trabalho de projecto ou de 

trabalho de pesquisa, como vai sendo frequentemente designada. Conheces as 

principais linhas orientadoras desta forma de trabalhar com os alunos? 

PI: Hum, hum... 
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R: Sim? Esse "hum" foi um sim? 

PI: Não...Em relação à área.. 

R: ...À metodologia de projecto, de pesquisa! 

PI: a área de projecto, queres tu falar? 

R: Não, não! À metodologia didáctica de trabalho. Nós falamos, na faculdade, 

passámos, pelo construtivismo, pela APD, etc. Uma nova forma de trabalho, a 

metodologia de trabalho pesquisa ou trabalho de projecto. Tu conheces as 

principais linhas orientadoras desta forma didáctica? 

PI: Não. 

R: ...foi-te já apresentada, não foi?... 

PI: Não. 

R: Já agora, achas que será pelo pouco que te vai chegando (ou não...) que ela 

poderá ser funcional? 

PI : Isso é o que não estou a compreender. Estás a chamar metdologia não-sei-

quê de projecto aplicada a todas as disciplinas? 

R: Sim, sim. 

PI : Não estás a falar da área de projecto, especificamente? 

R: Não, não... 

PI :...diz, diz então. Repete a pergunta. 

R: Do pouco que te foi chegando, quer por acções de formação, quer pela le

gislação, etc., achas que poderá ser funcional, poderá não ser funcional ou 

precisas de mais informação antes de a testar, antes de a experimentar? 

PI: É a velha questão, acho que não pode ser uma coisa, por si só, a ser feita; 

acho que é mais um„ para ajudar, utilizando-a - pronto, isso agora fica sempre 

ao critério do professor - utilizando-a para aquilo que nos parecer mais válida, 

é mais uma para ajudar a atingir os objectivos do professor, não é? Porque é 

aquilo que eu digo, mais uma vez, eu acho que não há uma metodologia 

específica para ser aplicada, há várias, que ao longo do tempo se foram desen

volvendo, todas elas igualmente válidas para serem aplicadas nos momentos 

certos. Agora, obviamente, os momentos certos para mim vão ser uns, para ti 

vão ser outros, mas... 

R: Já agora, outra coisa ainda dentro do campo da didáctica. A determinado 

momento encontras-te, naqueles dois documentos que te tinha dado, algumas 
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referência a episódios da história ou da evolução do próprio preservativo ou 

da investigação acerca do preservativo. 

PI: Sim, sim. 

R: Achas que poderá ser educacionalmente útil transportar esses bocadinhos 

de história da Ciência para dentro da sala de aula? Será que os alunos vão 

lucrar alguma coisa com isso, em termos de aprendizagem ou acaba por ser 

um aspecto ilustrativo, apenas um bocadinho de lúdico, de curiosidade? 

PI: Depende sempre da maneira como é apresentado. Há aspectos da história 

da ciência que são muito importantes, que dizem respeito ao próprio processo 

de construção do conhecimento, não é? 

E, eu acho, no fundo acaba por ser útil talvez por eles pensarem depois 

o porque é que o preservativo é importante para poder prevenir as DST's, para 

poder prevenir a gravidez mas...carambas! Mas, tudo bem! Hoje aparcce-nos 

aquilo, ok, isto é assim, mas, é assim como? Como é que isto se descobriu? Eu 

acho que acaba sempre por ser... se for apresentado dessa maneira, acaba 

sempre por ser útil, precisamente por eles próprios pensarem!!! ...Pronto, já 

que estamos a falar naquilo do mestrado, às vezes eu chego ali, ao mestrado, e 

tenho que ir fazer um procedimento para fazer um RTPCR e tenho que usar 

esta solução e tenho não sei-quê, e começo a pensar "carambas! Quem pensou 

nisto, mas, porquê?". Quem pensou nisto, porquê que é esta temperatura, 

como foi descoberto, mas, isso acaba por ser útil, porque nós acabamos por 

compreender o porquê de se estar a fazer aquilo e o porquê de aquilo ser útil. 

Não é? E apenas saber que aquilo é útil, mas, é útil porquê? E, se calhar, às 

vezes disso deriva aquela folha de os afo,: ... ;... aq„w~ problema de ... 

R:...para que é que isto me serve?... 

Pl:Para que é que isto me serve, mas, às vezes, as falhas acontecem porque 

também não sabem porquê! 

R: Exacto...Outro dos pontos mencionados num dos documentos, se não estou 

em erro, no documento 2, é, quando falava da questão das taxas de sucesso ou 

de insucesso do preservativo as diferenças entre laboratório e real, coloca-nos 

perante uma questão que é a diferença entre a eficácia do método c a eficácia 

do uso do método. Como é que podemos compreender estas discrepâncias de 

valores entre os ensaios em laboratório e os valores de utilização no mundo 

real, se é o mesmo produto que está?... 
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PI : Quer dizer, é o mesmo produto, mas, o modelo laboratorial é uma coisa, o" 

106 | modelo humano é outra, não é? Começa logo aí. Depois... 

R: Então, quer dizer que essa discrepância é possível de ultrapassar, é impos

sível de ultrapasar?... 

PI: É assim, é possível de ultrapassar, lá está, cu continuo a achar que depen

de muito de a maneira como as coisas são apresentadas e são faladas e são 

debatidas e tudo isso, porque para eles usarem correctamente um preservativo, 

lá está, têm que compreender para que é que aquilo serve, porque é que aquilo 

serve de determinada maneira e saber como é se usa. E, obviamente, o cientis

ta em laboratório tem esse conhecimento, não é?, e vai trabalhá-lo de uma 

maneira que se calhar os professores, transpondo sempre com as devidas dife

renças na sala de aula, não o fazem, não é? 

R: Então, quer dizer, um processo educativo bem feito, bem trabalhado... 

PI: é complicado... 

R:... permite anular esta diferença? 

PI: Pelo menos permite reduzi-la, eu acho. Porque é óbvio que, depois, sem

pre a maneira, por muito esforço que se faça e por muito bom que seja um 

professor a leccionar a matéria, e....a...a conseguir...neste caso adequado à 

questão do preservativo, eu acho que há sempre falhas na mesma, não 

é?...mesmo derivados do próprio aluno, do próprio professor, há sempre fa

lhas, mas, acho que ajuda, não é?... 

R: Já agora, continuando a navegar pelo documento 2, ele menciona, a deter

minada altura, um estudo realizado na Universidade de Braga com jovens uni

versitários, o qual revela mostra que os jovens estão amplamente, ou conside-

ram-se sufícienutemente informados acerca do preservativo. No entanto, per

sistem em não o utilizar de uma forma, pelo menos, consistente. Como é que 

podemos compreender isto? 

PI: Aí vamos para aqueles "ai, fazer sexo sem preservativo é melhor do que 

fazer sexo com preservativo". Aquelas coisas... Ou, simplesmente, não se pre-

U 0 t ocupam em andar com um à mão. Vai, lá está, com os valores também que 

têm porque, se calhar, a perspectiva que temos também dos estudantes, tam

bém dos estudantes universitários é, muitos deles, às vezes, acabam por ter 

mais do que um parceiro sexual e também não se preocupam com o facto de 

usarem ou não o preservativo. 
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Quer dizer...não são ...quer dizer, se calhar às vezes, lá está, vão bus-

111 ! car a vertente da sexualidade mais pelo prazer do acto em si do que por outra 

razão, pronto. E então o preservativo acaba por ser um aspecto secundário 

para eles. 

R: E a informação acaba então por ser relegada para segundo plano, face a 

esses factores? 

PI: Quer dizer, se calhar, eu acho, se estamos a falar no aspecto universitário, 

aí, a formação já falhou há muito tempo! Porque a formação já devia ter vindo 

muito mais de trás, não é na universidade que eles vão aprender! 

R: Mas, eles consideravam-se já informados, antes de chegarem à Universida

de! Eles dizem que estão informados! 

Pl:Mas, também como eu te disse, aos 12, 13 ou 14 anos eles também já 

acham que sabem tudo! Não é? (riso) 

R: Portanto, serão aí falhas na informação ao nível da educação?... 

PI: E, depois, é assim, em termos universitários: um jovem que hoje está 

numa universidade, também, se calhar, é o que eu estou a dizer, depende de 

onde ele veio, depende do diálogo que teve com os pais, depende dos profes

sores que teve, depende de muita coisa! 

R:...para além da informação?... 

PI :...para além da informação... 

R: Uma coisa engraçada - engraçada ou não, depende do ponto de vista -, que 

os dois documentos mostram, é a questão de um entidade, com uma credibili

dade e um impacto social grande, a questão da O.M.S., a Organização Mun

dial de Saúde, ter, em diferentes alturas, JifcrcnteJ postmas acerca de qual o 

melhor método de prevenção da SIDA. Numas alturas defenderam o preserva

tivo, noutras dizem que o preservativo não será eficaz, sendo necessário adop

tar outras vias, vias comportamentais. Portanto, em diferentes momentos, con

seguimos encontrar diferentes opiniões da OMS. Achas que estas oscilações 

de opinião da Organização Mundial de Saúde têm um impacto na sua credibi

lidade, enquanto uma entidade científica junto da opinião pública? 

PI: Não, não. Então, nós professores também não tínhamos, porque uns 

115 I momentos vamos ter um determinado conhecimento acerca de uma matéria e, 

se calhar, daqui a 2, 3, 4 anos vamos ter outro diferente, se calhar até radical

mente oposto! Então, nós não éramos credíveis! As coisas são sempre condi -
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cionadas aquilo que se sabe em cada momento, não é? E o conhecimento vai 

evoluindo ao longo do tempo! Portanto, eu acho que não afecta minimamente 

a credibilidade da OMS. 

R: Portanto, o tempo ajuda a explicar...Mas, o tempo não nos permite com

preender, ou, pelo menos não nos ajuda muito, que é outra questão, que é o 

facto de em ambos os documentos apresentam-se posições quase antagónicas 

face à validade do preservativo e por cientistas reconhecidos, que trabalham 

em entidades de credibilidade insuspeita, trabalham de um modo supostamen

te honesto, um modo credível, um modo científico, de um modo racional, 

mas, têm conclusões extraordinariamente opostas! Uns dizem que o preserva

tivo pode ser o salva vidas, outros dizem que c um modo falível demais para 

ser apresentado como um salva-vidas para alguém! Como é que se podem 

compreender estes desencontros, na mesma altura, da comunidade científica? 

PI:... 

R: Será que se podem compreender? 

PI : Podem. Em cada momento, e a nível de outros assuntos sempre foi assim, 

116 I há sempre posições opostas acerca do mesmo assunto, não é? Umas pessoas 

têm uma opinião, outras têm outras, mesmo às vezes com um estudo sobre a 

mesma coisa, umas pessoas pensam uma coisa, outras pessoas pensam outra, 

não é?. Agora, continuo a dizer que, na minha opinião, em relação aos dois 

117 | documentos, vai muito da maneira como cada pessoa vê as coisas. Eu, pes

soalmente, formo a minha opinião não apoiando no documento 1 ou no docu

mento 2, mas, indo buscar, se calhar, um bocadinho de cada um deles. Ok, o 

preservativo se calhar é um bom método para prevenir as DST's, mas, não é 

um método 100% seguro e, então, vai muito do cuidado e da maneira como é 

utilizado, do saber como utilizá-lo. 

R: E, se a própria Ciência não consegue chegar a consensos, dizes-me tu tam

bém, e de uma forma com que eu também concordo, as pessoas têm opiniões 

diferentes, se a ciência não chega então a consensos acerca da prevenção da 

SIDA, o que é que nós, professores, havemos de fazer? Como devemos, o que 

devemos escolher para ensinar aos nossos alunos? Porque qual destas posições 

que nos são veiculadas devemos aderir? Devemos aderir a alguma? 

PI: É assim, antes de chegar ao preservativo, só para ilustrar o que vou dizer. 

Por exemplo, são eles (os alunos) que estão agora a apresentar, obviamente 
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que vou ajudando, completando, tudo isso, quando alguma coisa falha, mas, 

são eles que estão a apresentar, quer as DST's quer quer os métodos contra

ceptivos. Eu tenho o cuidado de lhes dizer "atenção! Eu não estou a dizer A, B 

ou C, estou a fazer um mestrado, vocês deram, eu estou aqui a ajudar e isso 

tudo; vocês têm, sabem em que isto é bom c em que isto é mau e isso para 

todos. Agora, cada um escolhe aquilo que achar mais adequado, não é? Eu não 

vos quero dizer que os naturais são piores que os mecânicos, apenas vos mos

trei como é que funcionam, quais são as vantagens e quais são as desvanta

gens de cada um deles, depois vocês escolhem." 

E em relação ao preservativo, eu acho que no fundo é um bocado a 

mesma coisa, deve-se mostrar os dois sinais. Deve-se mostrar que, sim senho

ra, é aquilo que eu te estava a dizer, no fundo: é um bom método para se pre

venir, blá, blá, blá, mas, não é 100% infalível, atenção, não é? Portanto, deve-

se ter determinado cuidado. Agora, lá está, isso depois depende muito da 

consciência deles. Depende até dos valores que eles têm, quer dizer. Se eles 

entendem que estão a namorar, e tudo mais, que se calhar vão avançar para 

uma relação sexual, pronto, depois eles próprios vão decidir, se avançam com 

o preservativo, se avançam sem. Não sei. Pronto, isso se estivermos a falar em 

termos de contracepção. Agora, se formos avançar para a questão das doenças, 

numa idade, e lá está, aí já vai a minha maneira, na idade que eles têm, se 

calhar não avançaria para uma relação sexual, assim, de uma maneira.... Ago

ra, que é uma questão complicada, é. 

Agora, acho que nunca devemos assumir o partido A ou o partido B. 

Pronto, mesmo perante aquelas que^ic> ...;au...J. ^lenoo vjue tivéssemos uma 

certeza, pronto, de que, realmente, uma dessas posições era a correcta, aí 

devíamos mesmo mostrar-lhes e mostrar-lhes o porquê. 

R: Estás-me a falar em apresentar-lhes os diferentes métodos contraceptivos, 

etc., o que nos transporta para a questão dos materiais, dos recursos dentro da 

sala de aula, 

PI: Sim. 

R: ...disponíveis ou necessários, para a educação para a sexualidade. Que tipo 

de materiais é que costumas utilizar ou que gostarias de utilizar neste tipo de 

processo educativo? E sempre que pensas nisso, normalmente esses materiais 

estão disponíveis, adaptas-te aos que existem?... 
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PI: Às vezes adapto-me aos que...uma coisa que eu acho que era muito útil 

para eles mesmo era poder ter, por exemplo, cu sei lá, ter um DIU, um dia

fragma, mostrar-lhes, deixá-los ver, não é? Isso não é fácil. Obviamente, que 

se andar a arranjar, imagino, por esse país todo os professores a chatearem 

médicos ou qualquer coisa, para irem buscar coisas dessas, pronto. Já, sei lá, 

se calhar a embalagem de uma pílula, ou o preservativo, isso se calhar c mais 

fácil de arranjar. Agora, eu pessoalmente optei por eles fazerem trabalhos de 

grupo e apresentarem-nos, nesta fase, porque também, lá está, é a tal questão 

que eu digo, acho que é um dos temas que suscita curiosidade suficiente para 

eles próprios terem vontade de aprender e para eles próprios terem a vontade e 

conseguirem irem eles próprios estudarem e tentarem incorporar alguma coi

sas por eles, primeiro que tudo. E, depois, cies próprios transmitirem aos cole

gas. Também, acho que acaba por ser um dos temas que se propicia como 

bom para fazerem dessa maneira. 

R: Colocá-los em trabalhos de pesquisa? 

PI: Até, se calhar, lá está, pronto, até se calhar por serem um tipo de alunos, 

derivado do meio onde estão, não tiveram, provavelmente, muito diálogo nem 

muita informação dos pais para com isso, até por isso é importante motiva-los 

para eles próprios irem à procura de! 

R: E achas que os recursos que existem constituem-se como um factor limita

dor ou a biblioteca, a biblioteca escolar... 

PI: Não, eu acho que cada vez mais, felizmente, há mais recursos e há mais 

vias para se procurar saber algo sobre qualquer coisa. 

R. E os pais, como elc„ se envolvem neste processo de educação para a sexua

lidade, envolvem-se, não se envolvem, não estão presentes? 

PI: É assim, só posso falar do meio onde estou, porque embora seja de Ovar-

cidade nunca leccionei cá, e, pronto, o ano de estágio em que leccionei, isso 

não me serve de referência em relação a 5 anos em que estou ali. Eu acho que 

não. Pelo menos naquele meio, como disse, que é um meio agrícola, um meio 

interior, aldeia, eu acho que não. Eu acho que são muito poucos, são uma per

centagem muito reduzida a dos pais que se envolvem nesse aspecto. 

R: Em termos de avaliação, como é que costumas avaliar os teus alunos nesta, 

quando abordas estes conteúdos ligados à parte da sexualide, portanto, na uni

dade da reprodução e transmissão da vida, como é que costumas avaliar? O 

27 



131 

132 

formato do teste de avaliação escrita, o trabalho de grupo, ou são os mesmos 

elementos que utilizas nas outras unidades? 

PI: É assim, com as devidas nuances, eu avalio sempre da mesma maneira, 

î pronto. Avalio com a parte escrita do teste, neste caso também vou avaliar o 
130 j 

■ trabalho de grupo que eles estão a fazer, e depois avalio o costume dentro da 
sala de aula, os valores, as atitudes, o comportamento, tudo isso, não é? Por

que, quer queira quer não, é um conteúdo que é leccionado c, portanto, acho 

que são, que há maneiras de avaliar o que diz respeito à maneira de ser dos 

alunos. Agora... 

R: Qual o aspecto que acaba por ter mais peso na tua avaliação final? Em ter

mos percentais, digamos assim... 

PI: Eu posso...em termos percentuais, o que acaba por ter mais peso são os 

testes. Agora, eu, por acaso, dou muito valor aos outros parâmetros de avalia

ção. Não me regulo só pelos testes. 

Agora, eu posso avaliar um aluno... se aquele aluno em relação aquele 

tema se mostrou motivado, deu opiniões, isso tudo. Já não o posso avaliar pela 

133 ) opinião em si que ele deu, porque é uma opinião, não é? Portanto, não vou 

estar a dizer se é correcto se é errada; a minha, se calhar, é diferente mas não 

posso penalizálo por ter uma diferente. 

R: Avalias o empenho mas não.... 

PI: Posso avaliar o empenho quando estamos, lá está, a falar de ética, de valo

res, de atitudes, de princípios, eu posso avaliar a maneira, a postura do aluno 

na aula, o interesse que teve, a participação, tudo isso. Não posso avaliar, de 

uma maneira linear, o que ele £u3sc, pc.^ue cv posso 1er uniu perspectiva dife

rente, outro aluno também ter, mas, quem é que me diz que a minha é correc

ta? Para mim, é, para ele, se calhar não é. Isso eu já não posso avaliar. 

R: Duas últimas questões. 

PI: Força. 

R: principais dificuldades que encontras na abordagem destes conteúdos liga

dos à sexualidade? Se encontras algumas... 

PI: Nesta idade, primeiro que tudo... 

R: Idade, a tua ou a dos alunos? 

R e PI: (riso) 
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PI :...não, a dos alunos. Pronto, catalogaria isso então em dois tipos de dificul

dades. A primeira, a dos alunos, a que tenho perante os alunos. Quer se queira, 

quer não, é um tema que suscita sempre a brincadeira, um bocadinho mais de 

risada, isso tudo, porque é natural, é a curiosidade, a idade, aquelas coisas 

todas. É a interpretação e as coisas deturpadas que às vezes se fazem, as ane

dotas, tudo isso e pronto, que faz parte, está na cabeça deles e fala-se na aula e 

eles lembram-se da anedota A, B, C ou D que alguém lhes contou, cochicha 

para um lado, risadas e quê, pronto. Isso mais do que noutros temas. 

E, depois, é a nossa própria dificuldade: por muito que nós nos prepa

remos, isso tudo... é sempre um tema complicado de nos preparar-mos e isso 

tudo, encontrar-mos a melhor maneira de lhes explicar-mos e falar com eles. 

Digamos, falaremos aqui em dois tipos de dificuldades: a nossa dificuldade 

em termos de formação, formação/transmissão...não no aspecto transmissivo! 

Tu percebes o que eu quero dizer! E, depois, a própria dificuldade perante a 

atitude dos alunos, que às vezes tem derivado da própria idade que eles têm. 

. R: Última questão. Com base na reflexão que fizeste acerca dos documentos, 

como é que achas que os poderias usar na abordagem desta temática, a utiliza

ção do preservativo na prevenção das DST's, com os alunos numa aula? Utili

zarias as duas fichas, partes delas, optavas por umal 

PI: Partes. Porque é assim, lá está. Acho que, para mim, é um documento 

completo, para os alunos acho que se tornaria depois um bocadinho maçudo, 

pô-los a 1er isto tudo. Mas, com partes, seleccionando partes daqui, acho que 

da mesma maneira que tu o fizes-te, simplificando mais. 

Il: E qual dos dois 'documentos? 

PI: Dos dois. Simplificando mais, da mesma maneira, no fundo, que tu fizes

te, os dois, pondo-os a pensar... e agora vamos debater. 

R: Portanto, usarias isso como textos introdutórios para.. 

PI : Para um debate, porque não? Porque não, 

R: Dr. (...) muito obrigado. 
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Transcrição da Entrevista ao Professor- Colaborador 2 

R: Primeira coisa, somos professores. Ouvimos falar de edu

cação, hoje, a propósito de tudo: o Ministro fala de educação, 

fala-se de educação nas escolas, fala-se de falta de educa

ção, os professores são os responsáveis pela educação... 

mas, afinal de contas, o que é que será a educação? O que é 

que tu, como professora, achas que é a educação? Esquecen

do os chavões, as preocupações de dar definições bonitas, 

para ti, o que é a educação? 

P2: Eh pá...agora...pões-me...sei lá....o que c a educação... 

P2 e R: (gargalhadas) 

P2: Realmente, fala-se de educação e nunca reflectimos.... 

Sei lá... Fala-se assim, que os professores devem ou não 

incutir valores. Não sei se a educação pode também estar um 

bocadinho relacionada com isso?... 

R: Não sei.. .diz-me o que é que achas! 

P2:(...) 

R: Estás a dizer-me que a educação é incutir valores? 

P2: Pode ser ou não...mas, eu acho que mesmo que nós não 

queiramos... queiramos colocar um bocadinho de lado, aca

bamos sempre por influenciar. Não é?... Depois...humm.... 

Sei lá....estou mesmo sem ideia^.,..áhhj Esíouii^vosa! 

R: Ohhhhh! 

R e P2: (gargalhadas) 

R: Estou mais nervoso do que tu, não te preocupes com isto! 

P2: E isso... no fundo... é um conjunto...eu acho que c isso, 

é mesmo... 

R: Incutir valores? Educar é incutir valores? 

P2: Ou Influenciar de alguma maneira, depois, o aluno 

ou...pronto, está... No fundo, também é a cultura que ele já 

tem, eu acho que temos de jogar já com o que ele tem, não é? 
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Com õ que ele trás de casa, depois também a interacção com 

o que vai aprendendo na escola, portanto, se calhar é isso. 

R: Dar-lhe algumas coisas novas, jogando com... 

P2: .. .o que eles já têm... 

R: ... o que eles trazem de trás. Olha outra...sim, sim, des

culpa, mais alguma coisa que ias dizer? 

P2: Não, acho que é isso. Depois, falta de educação ou não, 

pronto, mas, se calhar vem mais para a frente... 

R: Falta de educação, será falta ou não de valores? 

P2: Será falta...Pois, é isso que estava a pensar...será que é 

falta de valores? Ou, pode ser aquilo que ele pensa, pode ser 

os valores que ele tem não ser iguais ao que nós queremos 

que fossem, desejávamos que fossem, não é? Aliás, depende 

muito do ambiente que têm em casa, não é? Do que é normal 

para ele ouvir no dia-a-dia. 

R: Basicamente, tentando sintetizar um bocadinho a tua ideia, 

educar é incutir valores. Pegar um bocadinho no que ele trás 

de casa, no que ele já tem antes e dar-lhe mais algumas coi

sas? 

P2: Sim, eu acho que sim. 

Acabamos sempre por influenciar, porque eu acho 

que já houve a questão se o professor devia ou não incutir 

esses valores, até que ponto isso era legítimo. Mas, eu acho 

que mesmo que não se queira, assim, dizer "tens que fazer 

isto" ou "tens que pensar desta maneira", é isso que faze

mos... 

R: A sexualidade, hoje em dia, é um tema aberto, um tema 

comum, desde as revistas, passando pelos Mass Media, na 

escola, nas conversas com os amigos, até com a família, a 

sexualidade acaba por estar presente em quase tudo o que se 

faz, da publicidade...enfim. Como é que tu achas que se 

repercute ou qual é o impacto na sociedade, na escola, na 

família da sexualidade, hoje em dia? Tem algum impacto, é 

um impacto positivo, é um impacto negativo, o que tu achas? 
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P2: Na escola? 

R: Na família, em casa, no nosso quotidiano, basicamente, 

como é que tu encaras o impacto da sexualidade e da forma 

como ela está quase omnipresente? 

P2:Pois... 

R: Ou será que, pelo contrário, está, mas não tem grande 

impacto? 

P2: Eu acho que tem impacto, agora, não sei se é sempre da 

maneira que nós desejávamos ou de uma maneira que fosse 

algo que fosse positivo, não é? Porque a verdade é que ainda 

continuam a aparecer meninas do 3°ciclos - e agora a miúda 

do 9°ano - grávidas. Por isso, eu não sei até que ponto a men

sagem passa que deve passar. Agora, que realmente a sexua

lidade é abordada nas revistas, pela televisão...eu não sei se 

eles ficam com a ideia correcta de como as coisas são. Há 

muita informação, mas, por outro lado, não sei se é transmiti

da correctamente. 

R: Colocas pontos de interrogação em relação a isso? 

P2: Pois, bastantes. Porque, se continua a haver gravidez na 

adolescência, se calhar, a mensagem não passa, não é?... 

R: Não está a passar! Olha... 

P2: .. .há qualquer coisa que não está bem! 

R: Há qualquer coisa que não está bem, é necessário educar 

para a sexualidade... E a quem ó que competirá .~^r essa 

educação para a sexualidade? 

P2: A escola tem um papel importante, mas, acho que não é 

só a escola, lá está. Acho que a família, se calhar, a família 

devia ser o ser local onde se fazia a primeira abordagem, 

porque era onde as crianças deviam ter mais.. .facilidade. 

R: E achas que isso se passa? Ou achas que os pais outorgam 

na escola? 

P2: Acho que sim. Os pais outorgam na escola. 

Eu, quando dou este tema, tento sempre, ou penso 

sempre, acho que vou contribuir com alguma coisa positiva 
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ou alertar para determinados problemas. Fico sempre com 

essa esperança, que consiga fazer isso. Depois não sei se sim 

ou não... 

R: Abrindo uma outra janela, nós vamos pesquisando uma 

coisa aqui, outra acolá...Os médicos fazem o juramento de 

Hipócrates, fala-se actualmente na criação de uma ética para 

os políticos, de uma ética da Assembleia da Republica, e ser 

professor, será que o professor, será que isto de ser professor 

implica assumir alguns princípios éticos? Será que há alguns 

princípios éticos que fazem parte da nossa profissão, enquan

to professores? 

P2: Eu acho que sim, claro que sim. 

R: Queres-me dar algum exemplo? 

P2: ... sei lá... eu acho que quando nós assumimos a respon

sabilidade que estamos a educar, que vamos contribuir... 

pronto, para a aprendizagem, para o ... dos alunos, estamos a 

formar futuros cidadãos, então acho que isso é muito impor

tante. 

R: Exacto, mas, isso será mais o papel, o que vamos fazen

do... 

P2: ...o papel...sei lá... 

R: Em termos de princípios de comportamento, princípios de 

postura, princípios éticos, há alguns que achas que façam 

parte do ser professor? 

P2: Eu acho que como em tudo é, como ser humano nós tam

bém temos esses princípios, agora não me estou a lembrar, 

sei lá.. .podias-me dar uma pista, a ver se eu concordava ou 

não... (risos) 

R: (risos) não te dou nada pistas! (riso) 

P2: ....sim... (pausa)... agora que princípios... sei 

lá(pausa)....não me estou a lembrar.... 

R: Imagina, daquelas coisas que se diz "eu, como professora, 

tenho de..."ou "acho que tenho sempre de..." para ser uma 

boa professora. 
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P2: ...é aquilo que eu ainda te disse: desejo sempre contri

buir, contribuir com alguma coisa, acho que nós temos essa 

obrigação, contribuir para a formação, positivamente! 

R: Contribuir para a formação dos alunos... 

P2: ...formação dos alunos. 

R: Ora já aí está um belíssimo princípio de ética. Olha, conti

nuando a navegar... 

P2: mas tem mais... 

R: Temos mais? Então diz-me lá mais um, se te lembrares de 

outro! 

P2:...provavelmente, se calhar, não me lembro....isto, sabes, 

a minha cabeça (riso).. 

R. Estas entrevistas antes das aulas da noite... 

P2 : Sim... Depois pode ser que eu me lembre ! 

R: Os documentos que tiveste a bondade de 1er apresentam 

alguns dos valores que ao longo dos tempos foram sendo, de 

um modo positivo ou negativo, foram sendo, de algum modo, 

associados à sexualidade. Por exemplo, o documento 1 fala-

nos da liberdade sexual, da associação do preservativo à 

prostituição em alguns momentos da história, diz-nos, a 

determinada altura, que é necessário "envolver as personali

dades do homem e da mulher na prevenção da SIDA", do 

documento 2 fala-nos da educação dos afectos, da importân

cia de desenvolver valores, c:;::m, iudoa da> nos falam, de 

alguma forma, de valores que foram, ou são, associados à 

sexualidade. Acham que esses valores de que os documentos 

nos falam, de algum modo...deixa-me reformular. Por antes 

outra questão: quais são valores que tu achas, antes disso, 

que hoje são passados colados A sexualidade? Ou seja, aque

la mensagem que me disseste há pouco que havia nos Mass 

Media da sexualidade...trazem-nos valores? 

P2: Sim, mas acho que certamente não são muito vocaciona

dos para os afectos. Eu acho que se calhar não...não sei. 

R: Mais virados para que campo? (pausa) 
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R: Mas, trazem valores, não trazem valores?... 

P2: Alguns valores trazem... 

R: Trazem valores positivos, valores negativos?... (pausa) 

P2: Aquela ideia, por exemplo, da fidelidade em relação ao 

parceiro, da responsabilidade em assumir a relação, pronto, 

eu acho que...não sei...se desenvolve tanto...às vezes pronto... 

acho que cria mais, assim, aquela expectativa nos jovens do 

como será, e para experimentar, estás a ver? Sem eles pensa

rem, exactamente, no que se refere... 

R: Achas que a mensagem social que passa não traz os valo

res da afectividade e da fidelidade?... 

P2: Acho que não. Principalmente essas "Maria's" e não sei 

quê, aparece assim umas coisas mais... 

R: Mais ligado à parte física?... 

P2: Física, é isso! Eu acho que sim, muito mais ligados à 

parte física. Até se pegares nessas revistas, quase que não 

focam aspectos da afectividade, é muito mais o aspecto físi

co. 

R: Esses valores são os que... 

P2: Depois, se calhar.... 

R: Diz, diz. 

P2: ... isso pode estar relacionado com as meninas, princi

palmente as meninas, ter uma imagem o mais bonita possível, 

o que pode estar um ^ocado, se calhar, implícito nas dietas ou 

não, para andar mais bonitas para seduzir os rapazes... 

R: Valores da moda e comerciais? 

P2: Sim, pois, eu acho que é muito mais isso. 

R: E tu, que valores é que achas que deviam de passar asso

ciados à sexualidade, em termos do meio, enquanto socieda

de, enquanto comunidade, enquanto família, meios de comu

nicação?... 

P2: Acho que a afectividade era um valor importante. 

R: E que não está presente? 



P2: Acho que não. Ou, em muitos casos, não está, não se 

pode generalizar, não é?... 

R: E achas que essa diferença se dever a quê P2? 

P2: Olha, por exemplo, sei lá...no vender revistas, cria muito 

mais impacto, eu acho... 

R: Os valores físicos, o culto do corpo? 

P2: Sim, do corpo. A moda, depois o que passa na televisão, 

o dinheiro, é, eu acho que sim, muito mais isso... 

12:00 

R: Mais virados para a parte comercial do que... a parte 

humana? 

P2: Sim, o comercial. E esquecem-se dos sentimentos das 

pessoas. 

R: Aí está, vamos estando de acordo! Agora, vou-te fazer 

uma daquelas perguntas mais esquisitas...Esquecendo aquelas 

coisas todas, a preocupação em fazer uma definição bonita ou 

tentar lembrar "sim, já ouvi falar disto há muito tempo, e até 

me lembro mais ou menos...". O que é que tu pensas....o que 

é, para ti, um valor? 

P2: Olha, essa é que é boa!!! (risos) 

P2: Pois, tanto se fala... 

R: O que achas, que é uma coisa que resulta da imposição de 

leis, de um consenso social, são normas universais, normas 

religiosas, resultam de racionalidade, são algis iutiínsta*, 

pessoal? O que achas que isso é?...De que resultam?... 

P2:...são algumas coisas... 

R: ...então diz lá quais tu achas que são... 

P2: São talvez algumas normas. Agora, normas que podem 

ter origens diferentes, o ponto de vista social, moral, religio

so... a afectividade, a amizade... 

R: E achas que são coisas que existem fora....existem na 

sociedade, existem a nível religioso e nós vamos adquirindo, 

ou... São coisas que nós adquirimos ou são coisas que vão de 

dentro para fora? 



P2: São coisas...deixa-me pensar...estás a fazer-me reflectir 

porque, realmente (risos) eu não tenho reflectido! Ah.... c 

assim: se calhar é tipo um acto reflexo involuntário adquiri

do. Inicialmente, se calhar, uma criança não tem nada disso, 

mas, ao logo do tempo, vai adquirindo, por todas as interac

ções que tem, com o meio, por aí fora. E depois, dependendo 

dessa cultura, desse conjunto todo, são coisas que, eu acho, já 

nos saem...não é, sem nós pensarmos! 

R: Mas, achas que a criança vai adquirindo, ou mesmo o 

adulto vai... 

P2: Mesmo em adulto... 

R: Porque vai pensando sobre eles ou vai-sc impregnando 

desses valores sociais, vaio-os absorvendo, vai aprendendo 

esses valores? 

P2: Eu acho que sim, que vai aprendendo. Também depende, 

se calhar, um bocadinho, da personalidade de cada um, não 

é? Da personalidade de cada um, pronto... 

R: E achas que esses valores são universais ou cada qual tem 

os seus? 

P2: Não. Acho...se calhar há Universais... mas, cada qual, eu 

acho, cada qual tem os seus. (pausa) É, porque um valor para 

mim pode não ter o mesmo significado que tem para ti c 

depois até, por exemplo, tu ages de determinada maneira, eu 

ajo de outra e até pod_„ ficar um bocado chocado comigo 

porque o teu valor é diferente do meu, não é? 

R: Ou os valores, aquilo a que atribuo maior valor é diferente 

P2: Sim, é isso, é diferente. Por outro lado não sei, se calhar 

também, lá está, não se pode generalizar, por outro lado há 

coisas...não matar, não é?Acho que é do senso comum, que é 

o normal, é universal... 

R: Sim, é um valor religioso e um valor social. Olha... 

P2: Não sei se isto que estou a dizer serve para alguma coisa. 

Eu estou a divagar... 
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R: Não, excelente! Eu quero só falar contigo, as tuas ideias, o 

que tu pensas! 

P2: Estou a divagar...se calhar até me faz bem, eu não tenho 

pensado (risos)... 

R: Mas, é isso que eu quero! Olha, ainda dentro dos valores, 

tu falas-te de um dilema " tu valorizas uma coisa, eu valorizo 

outra" e o documento 1, a certa altura, apresenta uma questão 

que é, diz ele taxativamente "o preservativo não c 100% efi

caz". 

P2: Hum, hum... 

R: Isto gera-nos, afinal de contas, um problema 

P2: Poise... 

R: Temos um esquema de prevenção da Sida montado com 

base no preservativo, ou pelo menos com uma grande divul

gação do preservativo, por outro lado, mostra-sc estudos que 

dizem que o preservativo não é 100% eficaz. Isto coloca-nos 

face a um problema, que é: devemos incentivar a utilizar o 

preservativo ou não? 

P2: Primeiro, acho que as pessoas têm de estar conscientes 

que o preservativo não é 100% eficaz 

R: Deixa-me só terminar a questão... 

P2: Sim, sim. 

R: Colocar-ta da seguinte forma 

P2: De outra maneira... 

R: Isto é um problema: achas.. 

P2: Pois é! 

R: Achas que deves levar este problema para dentro da sala 

de aula, ou seja, devo estimular a usar o preservativo ou 

não?, deves levar o problema para a sala de aula para os alu

nos ou tu, como professora, tens de, antes de ir para a sala, 

pensar nele, escolher uma das respostas possíveis e levar para 

a sala de aula essa resposta?... 

P2: Dar a resposta, em vez de fazer pensar? 
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R: ...Optar por "Devo estimular o uso do preservativo?" Ou 

"não devo estimular o uso do preservativo?" 

P2: Não, se calhar devo estimular o debate...acho que estimu

lar o debate era o melhor, porque é uma maneira de levar a 

pensar. Se eu tentar impor de imediato a minha ideia eles até 

podem não concordar ou eles não reflectem verdadeiramente 

sobre o assunto... 

R: Então, achas que será preferível levar o problema para a 

sala de aula, para os alunos, em vez de lhes levar a resposta, 

transportar o dilema para eles? 

P2: Acho que é melhor levar o problema. Porque acho que 

gera o debate e gera reflexão. Porque, se nós levarmos uma 

ideia, pronto, eles ouvem a ideia, mas podem estar distraídos 

e a mensagem até nem passará, enquanto que se fizer reflec

tir, obrigo-os a pensar nos prós, nos contras, até que ponto é 

bom, é mau, e aí acho que já ajuda a tentar dar uma solu

ção. .. 

R: Cativa-os mais? 

P2: Cativa-os mais, exactamente. 

R:01ha... 

P2: Não sei se concordas....(riso) mas, não tens nada que 

concordar! (risos) 

R: Eu não tenho nada que concordar, eu só tenho que ouvir! 

P2: Mas, eu acho qu^ é melhor o problema. 

R: .. .do trabalho que temos feito juntos, sabes que eu tam

bém concordo com esse ponto de vista, estás à vontade... 

R: Olha, o texto... 

P2: E, portanto, se eu levo o problema, não estou a fazer des

te assunto um tabu, estou abertamente a dialogar com eles, 

não é?, com os alunos. Porque, se calhar, muitas vezes, lá 

estáj os pais não têm a abertura, não é?, para focar estes 

assuntos e este assunto é como um tabu, pronto, lá está... 

R: Achas que podes ajudar a desinibi-los, a abrir-lhes as 

ideias um bocadinho? 



P2: Sim, acho que sim! 

R:... discutir uns dilemas, as questões para que não há uma 

resposta, dentro da sala de aula. 

P2: Exacto. Acho que é isso. 

R: Excelente...Olha, os textos mencionam, a determinada 

altura, ou tentam mostrar, como os contra-valores podem ter 

um papel marcante na vida social, como por exemplo este, na 

primeira frase, em que o preservativo, por exemplo, foi asso

ciado à prostituição, isto é, à exploração sexual. 

P2: Hum, hum. 

R: Hoje em dia temos também uma série de contra- valores, 

ligados à sexualidade, e que vão sendo expostos nos meios de 

comunicação: a pornografia, a exploração sexual de menores, 

a pedofilia... Achas que será útil pegar nestes contra valores 

- a exploração sexual, a pedofilia, a pornografia...- c trans

portar a discussão destes contra-valores para dentro da sala 

de aula ou, enquanto contra- valores, devemos... 

P2: esquecê-los? 

R: ...ignorá-los e colocá-los de fora? 

P2: Se estiver a ignorar estou a ignorar o problema, estou a 

voltar as costas. E, estes problemas existem.. .para dar solu

ção ou tentar solucionar isso, eu acho que nunca devemos 

ignorar os problemas, senão, não se progride, eu acho. 

R: Achas que, em termos educativos, ^oduá sei ii npurtanlc 

para a formação dos alunos transportar esses contra- valores 

para dentro da sala de aula? 

P2: Lá está, eu acho que se deve focar o assunto sem tabus. 

Se eu sou professora de Biologia, acho que tenho que ter 

abertura... mas, eu acho que nem só Biologia, os professores 

devem ter... lá está, é como os professores de português 

dizem que não são só eles que têm que ensinar português, 

todos os professores devem que ensinar. E aqui também é um 

bocadinho, também está.. .que se pode pensar da mesma 

maneira: todo o cidadão tem uma maneira, um ponto de vista 
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e, como professor, como educador, lá está - também não sei 

se fará parte da ética - acho que deve alertar para determina

dos problemas e, se o assunto for abordado na aula, acho que 

deve ser. 

R: Olha... eu nem te vou colocar a questão se achas impor

tante ou não educar para os valores dentro da sala de aula 

porque tu começas-te logo por me dizer que educar é desen

volver valores. Portanto, parto do princípio que aceitas isso 

como um aspecto importante. 

P2: Sim, se é o correcto não sei... 

R: Não há o correcto...é o que tu pensas! Vou-tc colocar a 

questão: como achas que se poderá trabalhar, tentar desen

volver os valores dentro da sala de aula, os valores dos alu

nos? Falas-te na afectividade, na fidelidade, como é que 

achas que se poderão trabalhar os valores dentro da sala de 

aula no nosso dia-a-dia? É possível, não é possível, como? 

Como tentar passar-lhes esses valores? 

P2: Eu acho que possível é sempre. Não digo que será fácil, 

se calhar não. Por isso é que a tarefa do professor é difí

cil...acho que é mesmo debatendo as ideias, não é?... Acho 

que sim... 

R: Sobretudo através de debate? (aceno com a cabeça de P2 a 

confirmar) 

R: E achas que faz-se e;.> momentos determinados, em 

momentos marcantes, prepara-se uma coisinha para trabalhar 

aquele valor... 

P2: É como... 

R: ...ou vai surgindo?... 

P2: Ás vezes, se calhar, pronto, depende do assunto que se 

estiver a abordar, pronto, pode dar jeito trabalhar. Mas, como 

eu te disse, muitas vezes, há situações que surgem, não é?, e 

que, pronto, nós devemos aproveitar essas dicas... 

R: Aproveitar o problema do aluno? 
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P2: O problema do aluno, não é? E a tal coisa: como podere

mos também aproveitar um erro, alguma coisa errada, não 

devemos ignorar o erro e devemos explorar e tal, 

tal...Devemos então também aproveitar, se houver alguma 

dica, algum problema, alguma ideia, sei lá!... Aproveitar isso 

e debater! 

R: Aproveitar o que os alunos trazem para dentro da sala de 

aula e depois trabalhar esses problemas? 

P2: Sim, lá está, porque acho que já vai longe a ideia que o 

professor é um mero transmissor, não é?. Agora há a interac

ção entre professor- aluno (riso)....E então, as ideias que os 

alunos têm também são importantes, aliás, nós também não 

sabemos tudo e também de certeza que aprendemos alguma 

coisas com os outros. 

R: Com o que cies trazem? 

P2: Sim, com o que eles trazem. 

R: Olha, outra coisa... 

P2: Pelo menos, isto em teoria é assim c, eu acho, que tam

bém na realidade é. 

R: Funciona, achas que funciona com os teus alunos no dia-a-

dia? 

P2: É, também não sei se, pronto, também há aqueles profes

sores que têm mais aquela tendência expositiva, eu, mesmo já 

de estagiária, e também o estagie qu^ fiz foi t&sjigi jij ulv, pelo 

inquérito, aquele pergunta- resposta. 

R: Metodologia de Aprendizagem por Descoberta? 

P2: Sim, pela Descoberta. E é assim que eu dou muitas vezes 

as aulas. Claro que há alturas que poderdar mais jeito... há 

momentos em que tenho que dar uma certa informação, mas, 

eu gosto sempre... 

R: Tentas partir sempre de um problema? 

P2: Sim, eu gosto sempre da aprendizagem por descoberta e, 

por isso, é que acho que o debate, a troca de ideias, de opi

niões de uns e de outros é importante. 
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R: E qual será "o papel do professor nesses momentos de tra

balho, nessas discussões a partir do problema do aluno? O 

aluno traz o problema... tens um problema, vais trabalhar ou 

estás a trabalhar determinado valor, em função do problema 

que ele trouxe. Como é que o professor se posiciona ou como 

é que tu te costumas posicionar nesses momentos? Tu falas c 

eles ouvem, tu colocas a questão c eles debatem, funcionas 

como moderadora? Envolves-te na discussão? 

P2: Acho que talvez como moderadora. Lá está, ás vezes 

posso empolgar-me um bocadito e falo demais (risos) mas, 

sempre que possível, moderador...ou dar assim mais alguma 

informação, para a partir dessa informação gerar mais um 

bocadinho de polémica ou assim... 

R: Gostas de gerar polémica... 

(risos) 

P2: Ah, não sei, lá está... a minha ideia é se, às vezes, se eu 

depois consigo fazer isso ou não, pronto, depende, também 

há dias em que estamos mais inspirados que outros e depende 

muito também dos alunos que nós temos pela frente. 

R: Portanto, vais intervindo na discussão no sentido de des

pertar para um problema, despertar para outro, para eles irem 

progressivamente aproximando do ponto que queres... 

P2: exacto. 

R:.. da discussão do vakr, dos valores... 

P2: Sim, isso, sim. 

R: Temos ouvido falar, sobretudo nos media, nos últimos 

tempos, na questão de Ética. Fala-se em Ética quase a propó

sito de tudo... 

P2: ...vais-me perguntar o que é a Ética! 

R: Agora vou-te perguntar a ti o que c a Ética, ora exacto, 

como tu adivinhas-te!(risos) O que é para ti a Ética? Afinal 

de contas, o que é a Ética? Ou, o que é que achas que devia 

de ser a Ética? O que tu é compreendes como ética? 
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P2: A ética profissional, fala-se nisso...A ética profissional, 

como o médico, aquele dever... Se calhar é um conjunto de 

normas (pausa)... 

R: Um conjunto de normas profissionais? 

P2: (baixo) Sim, talvez...(pausa) 

R:É? 

P2: Sim (claro). 

R: Está escolhido? 

P2: 'tá escolhido. 

R: Então, a ética é um conjunto de normas profissionais. E, 

essas normas, como é que elas aparecem? 

P2: Quase, sei lá, o assumir de uma responsabilidade. Tenho 

assim aquele conjunto, eu tenho de ver...estás a ver?... não sei 

se é bem isso se que é... 

R: Tens de cumprir determinações? 

P2: Sim... determinações! 

R: Achas que essas determinações resultam da lei, resultam 

de princípios morais teus, da reflexão pessoal que fizeste, de 

imposições?... 

P2: Ora de quê...é a tal coisa, há coisas que há determinados 

valores, há determinadas normas que são Universais e outras, 

se calhar, partem daquilo que eu penso. 

R: Essas normas universais,, englobas também nessas normas 

universais também a lei, legisíavac, etc? 

P2: Sim. Exacto, sim. O cumprimento de determinadas nor

mas, por exemplo, legais, sim. 

R: Ética e Moral: achas que são a mesma coisa, são coisas 

diferentes?... 

(cara de espanto divertido e intrigado da professora) 

R: É a última pergunta esquisita, eu prometo! ! ! 

(risos) 

P2: Não, e que, se calhar, nunca pensei muito nisso...ando 

com falta de tempo para pensar... (risos) Ética e moral... 
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R: Não há uma resposta certa, há muitas formas de pensar a 

Ética e a Moral. Para ti, são a mesma coisa, deveriam ser a 

mesma coisa... ou são duas palavras a dizer o mesmo? 

P2: Eu acho que estão muito relacionadas uma com a outra... 

R: A Ética deve ser moral e a moral resulta da Ética? 

P2: É capaz...não sei responder a isso... é capaz... 

R: Continuando, a determinada altura, quer no documento 1, 

quer no documento 2, tu encontras referencias à necessidade 

de promover comportamento éticos, nomeadamente, mencio-

na-te o documental, " a utilização do preservativo implica a 

personalidade e a responsabilidade de cada um, o que traduz 

a necessidade de um comportamento ético", no caso do 

documento 2, ele diz-te, a certa altura, que é "necessário 

promover uma mudança de mentalidades, adoptar critérios 

morais, desenvolver valores, potenciar o sentido de responsa

bilidade, isto é, estabelecer uma vivência eticamente correc

ta". Como é que tu achas que se pode trabalhar, dentro da 

sala de aula, esse desenvolvimento de atitudes éticas, de 

comportamentos ajustados eticamente, com os alunos. Achas 

que é possível trabalhar isso dentro da sala de aula, não é 

possível, é possível como?... 

P2: Acho que sim, que é possível.... Se calhar, nos primeiros 

anos, tipo 7°, 8o, poderei não ter.. .os resultados poderão ser 

diLi~iites em relação, po* exemplo, se for um secundário, 

que eles, pronto, têm até mais vocabulário e tal.. .No 7o e 8o, 

no T principalmente, eles ainda vêm do 2°ciclo assim muito 

- depende das turmas, não é? -, mas, com muitas dificulda-

R: Mas, achas que o comportamento resulta apenas do que -

esses comportamentos, essas atitudes éticas - dependem só 

do grau de grau de desenvolvimento cognitivo, dos conheci

mentos deles ou implica outros factores? 
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P2: Também não, por isso mesmo os resultados poderão ser 

diferentes. Mas, lá está, para nós querermos ter bons resulta

dos temos que os trabalhar desde miúdos, novos, por isso.... 

R: E achas que é mais fácil trabalhá-lo com esses alunos mais 

velhos do que com os mais novos? 

P2: Actualmente, se calhar, como as coisas estão... (risos) 

será! Assim, poderei ter surpresas, aparecem agora assim 

umas turmas de 10° um bocado... Não, mas, mesmo assim, 

pronto, os resultados podem ser diferentes mas, não quer 

dizer, que não sejam também importantes, não seja importan

te debater esses assuntos logo desde cedo, T e 8o ano. 

R: Focando no 8°ano: essas atitudes éticas, como é que tu 

achas que as podes trabalhar com os alunos, como é que isso 

se poderá trabalhar educativamente dentro da sala de aula? 

P2:(...) 

R: Achas que o professor poderá fazer alguma coisa nesse 

sentido, enquanto está a leccionar os conteúdos? 

R: Sim, aproveitando este capítulo da reprodução, 

é.. .hum.. .por exemplo, fazendo um debate, sei lá.. .dando 

alguma ficha informativa, por exemplo... até uma ficha 

informativa, por exemplo. Um grupo trabalhar um tipo de 

texto, outro grupo trabalhar outro tipo de texto, com umas 

questões, e depois no final, assim os grupos...elege-se um 

porta-voz e... 

R: Portanto, debatendo? 

P2: Sim, debatendo 

R: ...debatendo os assuntos com eles? 

P2: Exacto. 

R: Olha, mudando um bocadinho de assunto, a recente 

reforma educativa veio atribuir às escolas mais competências 

na definição do dos projectos educativos, criando várias figu

ras novas, caso do projecto curricular de escola, dos projectos 

curriculares de turma, no 7°ano... 
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P2: Olha que engraçado... qual será o projecto curricular 

daqui? 

R: Já existe... 

P2: Hum? 

R: Já existe, embora ainda pouco divulgado... 

P2:Pois... 

R: Surgiu este ano, perto do final do ano lectivo, se não estou 

em erro. Agora, esta documentação, tens conhecimento deste 

tipo de documentos - tu, este ano, ainda não estás a trabalhar 

com a nova reforma presumo -...? 

P2: Pois.. .estou um bocadinho a leste... 

R: Portanto, este tipo de documentação, ainda não te passou 

nada pelas mãos? 

P2: Não... Como criar o projecto, espera, fazer aqueles pro

jectos de turma... 

R: Já trabalhaste com um projecto curricular de turma? 

P2: O meu marido. 

R: Tu, ainda não? 

P2: Eu, ainda não. Ele andou a fazer isso no início do ano. 

R: Saltamos isto então! 

R: Olha, vamos pensar um bocadinho.. .já mudas-te várias 

vezes de escola. Quando chegas a uma escola, ou pensando 

nas várias escolas por onde passas-te, achas que há valores, 

princípios de Ética que são c.*.ramente assumidos por cada 

uma das escolas e que nos permitem dizer "esta escola é dife

rente de esta" ou, pelo contrário, não há grande distinção em 

termos de valores que são assumidos, de comportamentos, 

dentro dessas escolas? Existe essa diferenciação? 

P2: É assim, as escolas são diferentes. Há escolas muito dife

rentes umas das outras. Mas, agora, não sei se a nível de ética 

... será? 

R: São expressamente assumidas essas coisas?... 

P2: Acho que não noto assim expressamente...expressamente 

só depois com o continuar... 
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R: Com a integração na escola? 

P2: É, a integração. Assim, uma coisa que me salte logo à 

vista, eu acho que não. Porque há aquelas ideias chave, e 

principalmente naquelas reuniões de inicio, deseja-se sempre 

que seja assim e depois pode não ser, não é? 

R: E achas que essas diferenças, que depois, implicitamente 

vais acabando por descobrir, influenciam, condicionam o 

processo educativo? 

P2: Ah, pois condicionam.. .condicionam porque nós, às 

vezes, queremos implementar até determinados projectos, 

determinadas actividades e nem sempre nós temos assim a 

mesma facilidade... 

R: Receptividade, em termos de contexto? 

P2: Sim, sim! 

P2: Olha, e para além das escolhas que tu, como professora, 

fazes dentro da sala de aula, quando resolves trabalhar este 

valor ou aquela, ou quando decides trabalhar estes princípios 

de ética, atitudes, achas que para além daquilo que tu esco

lhes conscientemente há outras coisas resultantes do espaço-

escola, do espaço físico que acabam por influenciar o tipo de 

valores que se podem transmitir dentro da sala de aula? 

P2: Sim, claro. Eu até acho que, no início da entrevista já 

falei, também, disso. 

R: então, recorda-nos disso... 

P2: Que os alunos... é assim, um exemplo?... 

R: Podes-me dar exemplos! 

P2: hmm.. .é assim ... nós podemos dar um conjunto de nor

mas que consideramos... ou valores, lembras-te? 

R: Hum, hum. 

P2: Mas que eles também tinham alguns valores e, portanto, 

ia haver uma interacção, não é? 

R: Deixa-me só reformular-te a questão. Achas que para além 

do que eles trazem, para além daquilo que tu lhes queres dar, 

há outras coisas do contexto da escola e que influenciem? O 
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tipo de salas de aula, o tipo de materiais, o tipo de manuais 

escolares, etc., terão alguma relevância? 

P2: Em minha opinião, sim. Mas.. .que eu tivesse experiên

cia, nunca me aconteceu... acho que não... 

R: Com a nova reforma do ensino básico - isto abrindo um 

pouco a janela para outro campo - ó valorizada uma nova 

forma de abordagem didáctica, a metodologia de trabalho de 

pesquisa ou de trabalho de projecto, como também muitas 

vezes aparece referida. 

P2: Hum, hum. 

R: Conheces as principais linhas teóricas, estruturantes, deste 

tipo de metodologia de trabalho? 

P2: Uh, Uh (negação). Não trabalhei...não tenho grande.... 

Agora, duvido muito ! 

65 R: Duvidas porquê? 

P2: Porque os alunos ainda não têm hábitos de trabalho, nem 

de pesquisa. Lá está.. .também por isso é que nós estamos 

aqui, não é?... para os ajudar e... pronto. Mas, por exemplo, 

no caso do meu marido, ele teve algumas dificuldades e ago

ra já nota progressos. Mas, em relação ao inicio do ano, eles 

não.... E eles já vinham - ele teve agora o 7°ano - e já 

vinham na reforma desde o 5o e não notou nada, ele achou 

que eles não tinham nenhum... .não sabiam pesquisar... 

gg R; ^2c .ilibem não dependerá ú~ nós, professores, ensiná-los 

a pesquisar? 

P2: Isso sim. 

R: Isso resultará de quê? Falta de materiais, será também o 

trabalho do professor que não estará a ser satisfatório? 

P2: por exemplo, no colégio não acho que seja por falta de 

materiais. 

R: Então, será o quê? 

P2: E agora eles têm as bibliotecas... 
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R: Então, serão os professores que não estarão devidamente 

entruzados com a metodologia de projecto, para a poderem 

passar aos alunos? 

P2: Se calhar. E, se calhar, também falta a motivação. 

R: Para trabalharem com os alunos ou para se actualizarem 

cientifica e didacticamente? 

P2: Para se actualizarem e também, se calhar, às vezes, tam

bém para trabalhar com os alunos desta maneira, porque os 

professores estavam habituados a leccionarem a disciplina 

deles... 

R: A rotina?... 

P2: A rotina. História, ciências, geografia... e agora obriga a 

uma mudança muito grande! 

R: Já que falaste da história, achas que utilizar episódios da 

história da Ciência dentro da sala de aula. Nomeadamente, 

estavas a dar os métodos contraceptivos e surge episódios da 

história do preservativo, ou da evolução histórica da utiliza

ção do preservativo...achas que poderá ser educativamente 

relevante usar esses episódios da ciência dentro da sala de 

aula. (pausa) Ou são apenas curiosidades? 

P: Eu acho que são apenas curiosidades. E que.. .não sei... 

são curiosidades...e acho que é engraçado. Não fiz porque, tu 

sabes, nesta fase não há tempo. 

R: Serve como momentos lúdicos, quando há tempo? 

P2: Sim. 

R: Numa determinada altura, o documento 2 diz uma coisa 

que é mais ou menos isto: "Existe uma diferença entre eficá

cia do método e o uso do método", ou seja, entre eficácia 

teórica do uso do preservativo e a eficácia real, constatada no 

campo, do uso do preservativo. Como é que pensas que é 

possível explicar estas diferenças, entres as taxas de eficácia 

que se verificam no laboratório e as taxas da eficácia no uso 

pelas pessoas? Será possível de ultrapassar esta diferença? 
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Como é que se pode compreender isto?(pausa) De que é que 

achas que isto resulta? 

(pausa prolongada) 

P2: ...hummmm.... 

R: Estás à vontade para pensar! 

(risos) 

P2: Entre eficácia?... 

R: Basicamente, entre eficácia teórica, eficácia no laboratório 

e eficácia na prática 

P2: (riso) Eu por exemplo.. .eu que ate gosto.. .não sei! Expli

car o método, como utilizar? 

R: A falta de informação? 

P2: Sim. Talvez. Se bem que lá vêm com as instruções, 

mas... (riso) 

R: Na altura ninguém lê... 

P2: Na altura ninguém lê. 

R: E achas que é possível ultrapassar essa discrepância entre 

o valor teórico e o valor real?... Não será possí

vel?...Sinceramente o que é que tu achas? 

P2: Sinceramente, não sei... vai haver sempre uma discre

pância, vai haver sempre diferenças. 

R: Mas, porquê? Por um défice de informação ou por outros 

motivos? 

(pausa) 

P2: Eh, se calhar por um défice de informação. Pensar, pron

to... por exemplo, em relação aos adolescentes e tudo, aquela 

ânsia, as primeiras experiências e tal, pensar que as coisas 

nunca acontecem com eles, não têm aqueles cuidados que 

devem ter. Talvez... 

R: Portanto, além da falta de conhecimentos, também outros 

aspectos associados à natureza humana? 

P2: Acho que sim. 

R: Olha, outra coisa. Ainda no mesmo documento 2 - não sei 

se te recordas -, um estudo que tinha sido feito junto de 

22 



jovens universitários em Braga, mencionava o estudo que os 

jovens, em larga percentagem, estavam informados acerca do 

preservativo, de necessidade, da importância do preservativo, 

no entanto, eles persistiam em não o utilizar sistematicamen

te. Ou seja, embora conhecessem, não o utilizavam como 

deveriam, ou, pelo menos, em taxas concordantes com a taxa 

em que diziam conhecer. Como é que achas que é possível 

compreender essa diferença? 

P2: Olha, se calhar por aquilo que eu disse antes, não é? Pen

sar que nunca acontece uma gravidez ou uma doença... por

que não é só o problema da gravidez, é também contrair 

doenças sexualmente transmissíveis. Nunca se pensa que 

acontece connosco... 

R: Portanto, alguma inconsciência? 

P2: Sim, alguma inconsciência. E... é isso. Não me ocorre 

mais nada. Mas, se eu pensasse um bocadinho 

mais...(riso).. .também estou cansada.. .(riso) 

R: A determinada altura, a Organização Mundial de Saúde 

emitiu diferentes opiniões sobre o preservativo, sobre a 

SIDA, etc., etc. No entanto, em alturas diferentes, em 

momentos diferentes, essas opiniões foram contraditórias. 

Num momento a OMS mostrou-se a favor do preservativo 

como um método de prevenção da Sida e noutras diz que o 

preservativo só, não chega, que é necessário ouLu tiHu d*. 

atitudes. Como é que achas que estas oscilações de opinião 

de uma entidade de credibilidade reconhecida, a OMS, se 

repercutem na opinião pública? 

(pausa) 

R: Achas que fazem mossa, que geram alguma confusão? 

São compreensíveis? 

(pausa) 

P2: Não sei.. .provavelmente. Acho que desacreditam um 

bocado, talvez. 

R: Tiram alguma credibilidade, essas mudanças de opinião? 



P2: Sim. 

R: E então, na comunidade científica - vimos também nos 

textos, quer no 1, quer no 2 -, um mostrava peritos que traba

lham, peritos de renome, que trabalham cm instituições com 

credibilidade e trabalho reconhecido pelos públicos e pelo 

público, que defendiam vigorosamente o preservativo, 

enquanto outros manifestavam-se vigorosamente contra uma 

política de prevenção centrada no preservativo. Como c que 

se pode compreender que os cientistas, trabalhando de uma 

forma teoricamente objectiva, clara, concisa, racional... 

P2: nunca se consegue ser totalmente objectivo... 

R: De que é que achas que resultam essas diferenças de opi

nião deles? 

P2: Hum, hum, hum!...Olha, se calhar depende das institui

ções para quem eles trabalham. Se calhar, aqueles que traba

lham - não é? - com as instituições relacionadas.. .pela divul

gação, são mesmo a favor. Os outros, estão um bocadinho 

mais distantes disto, podem ser do contra. 

R: Então, achas que dependem um bocadinho do contexto 

que os envolve? Não depende apenas do trabalho, da cabeça 

científica deles? 

P2: Pois, acho que não. Porque não conseguimos ser sempre 

100% objectivos... e estão muitos interesses em jogo!... 

R: Vimos já que a OMS não chega a conclusões e, mesmo a 

própria comunidade cientifica, não consegue chegar a um 

consenso único, acerca da prevenção da SIDA. Se eles não 

chegam a consensos, o que é que nós, professores, devemos 

ensinar aos nossos alunos? 

P2: Hum, hum (ironia) 

R: Em que é que devemos apostar? Vimos que a comunidade 

científica não chega a um acordo quanto à utilização ou cen

tralização da prevenção no uso de preservativo. O que c que 

nós, professores, devemos fazer? 
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P2: Devemos fomentar o uso do preservativo, porque e 

importante. Agora, fazendo com que os alunos tomem cons

ciência de que o preservativo não é 100% eficaz, porque, 

pelas razões que nós já sabemos. Mas agora, não acho que se 

deva dizer que devemos ser daqueles do contra, que não, não 

é? Porque senão ainda estamos mais a aumentar os níveis (da 

incerteza)! 

R: Ainda dentro desta história das taxas de sucesso e de insu

cesso na utilização do preservativo, recuando um bocadinho, 

aíguns estudos mostram que, em diferentes zonas do planeta, 

em diferentes faixas etárias, há diferenças nas taxas de suces

so da utilização do preservativo. 

P2: ...Vai um bocadinho atrás. 

R: Em diferentes locais... 

P2: Ah, em diferentes locais! 

R: Em diferentes locais, na África, Estados Unidos, e até de 

acordo com a variação da faixa etária, adolescentes, adultos, 

adultos experientes, havia diferentes taxas de sucesso na uti

lização do preservativo. A que é que achas que isso se pode 

dever? 

P2: Olha...sei lá! 

R: Como é que achas que se pode compreender estas varia

ções? 

P2: Por exemplo, nas diferentes faixas etárias, lá e>*â, uia... 

questão de experiência, não é? (riso) Os adolescentes são 

mais inexperientes, em princípio... 

P2: Uma questão de experiência, acho que sim. Com a idade, 

se calhar, têm-se outra serenidade em relação à sexualidade 

que não se tem quando se é adolescente. 

R: E entre adultos de diferentes locais do planeta, como com

preender? 

P2: Agora, entre adultos de diferentes locais do planeta, sei 

lá, talvez uma questão de divulgação de informação, de como 

usar correctamente o preservativo. É, acho que sim. 
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R: Falta de informação? 

P2: ... de informação. 

R: Diz-me uma coisa - últimas 3 questões! -: que tipo de 

materiais ou recursos pensas que poderão ser utilizados para 

abordar esta temática na sala de aula, da prevenção da SIDA, 

da utilização dos métodos contraceptivos. Os materiais que tu 

gostarias de usar, normalmente, tens disponíveis, existem na 

escola... 

P2: Fichas informativas. 

R: .. .existem na comunidade...? 

P2: Eu, por acaso, nunca procuro muito na escola. Tento 

arranjar sempre os meus meios. 

R: E recorres a quê, normalmente? 

P2: Olha, às vezes vou ao Centro de Recursos da DREN, 

porque gosto muito, tenho lá pessoas com que já me dou 

bem, e, portanto, consigo encontrar ou vídeos ou slides... 

Ou.. .fichas informativas ou, por exemplo, trabalhos 

de grupo que eles vão fazer sobre o assunto. 

R: Procuras alguma coisa, normalmente, no sítio onde estás 

inserida, por exemlo, junto do centro de saúde, biblioteca 

local, etc. 

P2: Isso.. .não procuro eu....mando procurar! (riso) Que é o 

que eles fazem nos trabalhos de grupo, vão muitas vezes à 

Li* ..JICCÍÍ, uu centro de saúde, vêin com muito material de lá! 

R: Pedes aos alunos para darem uma procuradinha... 

P2: Sim. E esta turma que tenho este ano trabalha bem! 

R: E os pais, costumas envolvê-los, de alguma forma, neste 

momento do processo educativo? 

P2: Por acaso nunca envolvi. Não. 

R: Em termos de avaliação, avalias da mesma forma que ava-

lias-te durante o ano, recorres a fichas de avaliação sumativa, 

recorres a outro tipo de suportes, como é que costumas ava

liar?... 

P2: Os trabalhos? O debate? 
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R: Não, a parte da Educação para a Sexualidade, este capítu

lo, no seu todo. 

P2: Pois, porque depende muito... 

R: Como é que costumas avaliar? 

P2: Sei lá, pelo interesse é mais, se calhar.. .não quantitati

vamente, porque é difícil, não é? 50%, 60, não sei... Mas, se 

calhar, pelo interesse, pronto... 

R: Mas, valorizas mais a parte qualitativa nesta fase do ano, 

nesta temática, mais do que nas outras unidades? 

P2: Não, é por igual. É uma parte. 

R: Costumas equilibrar em termos de conhecimento e em 

termos de... os teus critérios, são os critérios da escola? 

P2: Sim, sim. 

R: Portanto, metade - metade, (metade o conhecimento, 

metade atitudes e capacidades) 

R: Que tipo de instrumentos costumas usar, as tuas notas da 

aula, testes escritos?... 

P2: Testes escritos, notas de aula, isso tudo. 

R: Principais dificuldades que sentes nestes aspectos, de 

abordagem de Educação para a Sexualidade? 

P2: HUM... dificuldades...sei lá...Alguns têm vergonha de 

falar sobre o assunto. 

R: A vergonha dos alunos? 

P2:Sim... 

R: Mais, Dificuldades tuas? 

P2: Minhas? Sei lá... é sempre um assunto delicado. Vou 

sempre um bocadinho com o pé atrás a ver como é que a 

turma responde..; 

R: Achas que o professor, de alguma forma, sente-se exposto 

a si próprio? 

P2: Expõe-se um bocado, se bem que isto devia ser encarado 

como uma unidade qualquer, não é? Um assunto.. .E depois, 

fico sempre à espera de ver se vem alguma coisa de casa... 

(sorriso) 

27 



(82) 
Modo 
como 

utiliza
ria os 
docu

mentos 
forne
cidos 
para 
abor
dar o 

dilema 
pro

posto, 
em 

contex
to de 

sala de 
aula 

83 

P2: E, mas, é verdade... uma pessoa nunca sabe os encarre

gados de educação, pronto, as ideias deles, até que ponto 

estão abertos para isto... Imagina que o pai vê que o aluno 

está a fazer um trabalho sobre o aborto - como vai fazer - ou 

sobre a gravidez na adolescência, e não sei até que ponto... 

R: Tens sempre medo de bater nos valores familiares? 

P2: Sim, mas, é um risco e nós temos... não é? Temos de o 

assumir! 

R: Finalmente: com base na leitura que tiveste a bondade de 

fazer destas fichas de trabalho, destes dois documentos que 

eu te dei, achas que eles podiam ter alguma utilidade dentro 

da sala de aula, ou não, utilizarias as fichas todas, não utiliza

rias, utilizarias partes... 

P2: Extractos. Se calhar, também um texto tão grande, não 

é?....E depois, eles vão...pronto...não sei se é repetir, mas, 

também há coisas que eu posso cortar, não é? E então, tirava 

as partes mais significativas. 

R: E o que fazias, com essas partes mais significativas? 

P2: Ahhhhh.... Fazia uma ficha informativa, criava um tex-

tozinho, depois sobre esse texto colocava umas questões de 

interpretação e umas conclusões finais.. .umas perguntas 

finais, assim em jeito de conclusão. 

R: Essa conclusão, correcção feita por ti, feita pelos alunos, 

WmÊimmmMminicAê 

P2: Na aula, em debate. 

R: Tentando trabalhar mais que parte? Achas que apostavas 

num trabalho de conteúdos, ou, sobretudo, em termos de ati

tudes, valores? 

P2: Sobretudo, em termos de atitudes, porque os textos valo

rizam essa parte, falam muito nesses valores, então, mais em 

termos de.. .aliás, porque em termos de conteúdo, lá está, a 

quantificar esta parte, 50%, 60, 70.. .acho que é mais a quali

dade. 

R: (P2), obrigado pela tua preciosa ajuda. (FIM) 
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• Prevenção das D.S.T.'s: a importância do Preservativo: 

Segundo as ultimas estimativas, a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), 
responsável pela SIDA, é muito mais frequente no mundo do que até agora se acreditava. Em 1998, a 
quantidade de pessoas infectadas pelo HIV aumentou cerca de 10%, alcançando a cifra de 33,4 milhões 
de infectados. 

O preservativo é um método eficaz na protecção contra as doenças sexualmente transmissíveis e 
a SIDA, porque impede a transmissão dos agentes infecciosos que podem existir no pénis, no esperma, 
nas mucosas. 

De facto, os preservativos de boa qualidade constituem uma barreira não ultrapassável pelo vírus 
da SIDA. Esta afirmação baseia-se em dados inequívocos, obtidos em laboratório. 

A objecção de que o preservativo constitui um método de contracepção pouco seguro não é 
válida. Vários estudos efectuados revelam que os fracassos se devem a deficiente manipulação. Como 
exemplo, cite-se uma investigação levada a efeito em Inglaterra, com casais familiarizados com este 
método, a qual mostrou que a percentagem das falhas se situava entre 0.4% e 1.4%, no máximo. 

Num documento oficial, publicado na Internet em junho de 2000, a Organização Mundial de 
Saúde reafirmou que o preservativo masculino é o único método contraceptivo que comprovadamente 
reduz o risco de todas as infecções sexualmente transmissíveis, inclusive para o HIV. "Quando usado de 
maneira correta e consistente, o preservativo dá boa protecção anticoncepcional e reduz, efectivamente, 
os riscos de propagação das diversas DST, sendo o único meio mecânico de protecção contra a 
transmissão sexual do vírus da imunodeficiência humana (HIV)". 

Actualmente, o preservativo é, talvez, o método contraceptivo mais usado em todo o mundo. 

• O falso mito da eficácia do preservativo: necessidade de novos rumos na 
Educação para a Sexualidade: 

"A organização Mundial de saúde estima que diariamente se concretizem 100 milhões de relações 
sexuais, das quais 910 mil terminam em gravidez, 356 mil em doenças de transmissão sexual e cerca de seis mil em 
infecção pelo HIV " 

É um dado adquirido que a infecção por HIV é, fundamentalmente, uma doença transmitida por 
contacto sexual. A prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST's) recomenda que, para além 
da utilização de métodos "barreira", se altere o comportamento sexual da pessoa, nomeadamente, a 
relação com um único companheiro sexual e a redução do número de parceiros sexuais(...) Todo o 
problema e êxito das medidas de prevenção apelam às pessoas para adoptarem uma mudança de 
mentalidade. Esta necessidade é compreensível, dado ser-mos seres dotados de racionalidade e de 
sentimentos, capazes de adoptar critérios morais orientadores do nosso comportamento sexual. 

A consulta de diferentes fontes bibliográficas, facilmente acessíveis em qualquer livraria, 
quiosque ou internet, permite a obtenção de diversos valores que questionam a eficácia absoluta do 
preservat'vo: 

" A taxa de falha do preservativo cifra-se nas sete gravidezes por 100 mulheres/ano" 
"Em média, em cada 300 preservativos há um que se rompe, mas esta taxa pode variar em 
função das circunstâncias" 
"Durante um ano de uso típico do preservativo, 14 em 100 mulheres ficarão grávidas. Durante 
um ano de uso perfeito, esse número baixa para 3 em cada 100 mulheres". 

A juntar a estes dados anteriores, vários peritos, a nível internacional, têm expressado a sua reserva 
quanto a este método contraceptivo. Citemos alguns deles: 

"peritos conceituados no campo da saúde têm avisado acerca da dependência dos preservativos 
na prevenção da SIDA e outras DST's (...) não se pode simplesmente dizer às pessoas que está 
tudo bem para fazerem o que querem, desde que usem preservativo. Ela (a SIDA) é uma doença 
perigosa demais para que se possa dizer isso " (Dr. Harold Jaffee, Chefe do departamento de 
Epidemiologia do National Centers for Disease Control, USA). 
"Posto de um modo simples, os preservativos falham. E falham a uma taxa inaceitável, para 
mim como médico, para que os prescreva como uma estratégia a ser promovida como um meio 
significativo de protecção contra a SIDA " (Dr. Robert Renfield, Chefe do departamento de 
pesquisa retro-viral do Walter Reed Army Institute). 



8°ano do Ensino básico 
Ficha de trabalho de Ciências Naturais 

SERAHM l HH: 
ESCOLA SECUNDÁRIA 

Assunto:fVl todos contraceptivos 

Texto 1 

Segundo as ultimas estimativas, a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), responsável pela 
SIDA, é muito mais frequente no mundo do que até agora se acreditava. Em 1998, a quantidade de pessoas infectadas pelo 
HIV aumentou cerca de 10%, alcançando a cifra de 33,4 milhões de infectados. Durante esse ano infectaram-se 5,8 milhões 
de pessoas, o que origina uma média de 11 pessoas, por minuto, a contraírem a doença. As mulheres representam já mais 
de 43% dos seropositivos, tendo esta percentagem aumentado vertiginosamente nestes últimos anos. 

O preservativo é um método eficaz na protecção contra as doenças sexualmente transmissíveis e a SIDA, porque 
impede a transmissão dos agentes infecciosos que podem existir no pénis, no esperma, nas mucosas . 

De facto, os preservativos de boa qualidade constituem uma barreira não ultrapassável pelo vírus da SIDA. Esta 
afirmação baseia-se em dados inequívocos, obtidos em laboratório. 

A objecção de que o preservativo constitui um método de contracepção pouco seguro não é válida. Vários estudos 
efectuados revelam que os fracassos se devem a deficiente manipulação. Como exemplo, cite-se uma investigação levada a 
efeito em Inglaterra, com casais familiarizados com este método, a qual mostrou que a percentagem das falhas se situava 
entre 0.4% e 1.4%, no máximo! 

Um estudo da Food and Drug Administration (EUA),em que se testaram 89 preservativos de látex num sistema 
desenhado para medir e detectar a passagam de partículas virais , em condições semelhantes às que ocorrem durante uma 
relação sexual, concluíram que o preservativo reduz lO.OOOx a transferência de fluído, pelo que diminui significativamente 
o risco de transmissão do HIV, ainda que não o elimine, completamente. 

Num documento oficial, publicado na Internet em junho de 2000, a Organização Mundial de Saúde reafirmou que 
o preservativo masculino é o único método contraceptivo que comprovadamente reduz o risco de todas as infecções 
sexualmente transmissíveis, inclusive para o HIV. "Quando usado de maneira correcta e consistente, o preservativo dá boa 
protecção anticoncepcional e reduz, efectivamente, Os riscos de propagação das diversas DST, sendo o único meio 
mecânico de protecção contra a transmissão sexual do vírus da imunodeficiência humana (HIV 

De facto, os preservativos masculinos são dos métodos mais seguros, desde que correctamente utilizados, com a 
vantagem adicional de serem a melhor protecção contra a transmissão de doenças sexuais 

Texto 2 

A prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST's) recomenda que, para além da utilização de métodos 
"barreira", se altere o comportamento sexual da pessoa, nomeadamente, a relação com um único companheiro sexual e a 
redução do número de parceiros sexuais(...) Todo o problema e êxito das medidas de prevenção apelam às pessoas para 
adoptarem uma mudança de mentalidade. Esta necessidade é compreensível, dado ser-mos seres dotados de racionalidade e 
de sentimentos, capazes de adoptar critérios morais orientadores do nosso comportamento sexual. No entanto, a política de 
ataque à proliferação da epidemia de SIDA tem-se centrado quase exclusivamente na promoção (publicitação?) do uso do 
preservativo. 

De facto, este método contraceptivo, é frequentemente apresentado como (praticamente) 100% eficaz no combate 
à expansão do HIV. Mau grado este aparente consenso existem, a nível mundial, diversas vozes e estudos que se opõem a 
um modelo de prevenção centrado no uso do preservativo. 

A consulta de diferentes fontes bibliográficas, facilmente acessíveis em qualquer livraria, quiosque ou internet, 
permite a obtenção de diversos valores que questionam a eficácia absoluta do preservativo: 

" A taxa de falha do preservativo cifra-se nas sete gravidezes por 100 mulheres/ano" 
"Em média, em cada 300 preservativos há um que se rompe, mas esta taxa pode variar em função das 
circunstâncias" 
"Durante um ano de uso típico do preservativo, 14 em 100 mulheres ficarão grávidas. Durante um ano de uso 
perfeito, esse número baixa para 3 em cada 100 mulheres" 

A juntar a estes dados anteriores, vários peritos, a nível internacional, têm expressado a sua reserva quanto a este 
método contraceptivo. Citemos alguns deles: 

"peritos conceituados no campo da saúde têm avisado acerca da dependência dos preservativos na prevenção da 
SIDA e outras DST's (...) não se pode simplesmente dizer às pessoas que está tudo bem para fazerem o que 
querem, desde que usem preservativo. Ela (a SIDA) é uma doença perigosa demais para que se possa dizer isso " 
(Dr. Harold Jaffee, Chefe do departamento de Epidemiologia do National Centers for Disease Control, USA) 
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"Posto de um modo simples, os preservativos falham. E falham a uma taxa inaceitável, para mim como médico, 
para que os prescreva como uma estratégia a ser promovida como um meio significativo de protecção contra a 
SIDA " (Dr. Robert Renfield, Chefe do departamento de pesquisa retro-viral do Walter Reed Army Institute) 

A prevenção necessita centrar-se em outras medidas de prevenção das DSTs, como a abstinência sexual, a 
manutenção de relações sexuais apenas com um par estável e que este, comprovadamente, não padeça de DSTs. Se bem 
que estes métodos constituam, teoricamente, uma alternativa, na maioria das culturas, por diferentes razões, não se utilizam 
nem são promovidos com a frequência necessária (28). A educação dos afectos, do desenvolvimento pessoal e de valores é 
um ponto-chave, estimulando^ maturidade afectiva dos jovens, influenciando o seu comportamento sexual 

Definitivamente, a educação sexual necessita assumir que o preservativo é um método de contracepção altamente 
falível, sendo impossível resumir toda a sexualidade a um pénis e a uma vagina que é preciso separar por uma borrachinha 

No princípio dos anos 90, o Programa de Luta contra a Sida da OMS elaborou um documento de informação (Dez 
elementos de informação sobre a SIDA) no qual declarava que "as relações sexuais, sejam heterossexuais sejam 
homossexuais, representam o modo de transmissão principal do HIV. A maneira mais segura e eficaz de proteger-se da 
infecção consiste em abster-se de toda a relação sexual ou mantê-la com pessoas que não estejam infectadas e sejam 
mutuamente fiéis ". 

Qestões 

Texto 1 

1. O preservativo é eficaz no combate à SIDA? Justifica. 

2. Qual o grau de segurança do preservativo? Fundamenta a tua opinião. 

3. Como se poderá combater o avanço da propagação da SIDA? 

Texto 2 

1. O preservativo é um método 100% seguro na prevenção da SIDA e de outras doenças sexualmente transmissíveis? 
Justifica a tua afirmação 

2. Indica, para além do preservativo, outras medidas capazes de prevenir a expansão da SIDA 

3. Segundo a OMS, qual a maneira mais segura de se proteger da SIDA? Concordas com esta posição? 

Com base na lei.... a dos dois textos, indica: 

a) Qual achas que será o modo mais eficaz de prevenir a SIDA? 

b) Afinal, o preservativo é ou não eficaz na prevenção da SIDA? 
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Anexo 3 



Localização dos itens das transcrições salientados pela aplicação da 

Grelha de observação e análise à aula do professor PI 
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8. Apresenta uma visão externalista da Ciência, imbricada de princípios 
éticos e valores 16; 20; 32; 36; 40; 50; 67; 76 
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10. Desenvolve um enquadramento CTS dos temas e problemáticas abor
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10; 16; 17; 20; 25; 40 
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11. Recorre a metodologias democráticas, socialmente modeladoras 1; 5; 6; 8; 14; 15; 19; 21; 23; 24; 29; 30 
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12. Implementa metodologias de Ensino por Pesquisa 
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13. Valoriza o contexto -sócio cultural dos alunos no processo educativo 4; 13; 14; 27; 45; 54 

CS 

1. Concepção de Ética 

CS 

2. Origem da Ética 

CS 

3. Importância da Ética na contextualização social do conhecimento cien
tífico 

13; 14;32 

CS 

4. Análise epistemológica do conhecimento veiculado, como forma de 
identificar e criticar os princípios éticos e valores subjacentes ao mes
mo. 

16; 17; 18; 34; 36; 40; 67 

CS 

5. Abordagem das questões éticas subjacentes às novas possibilidades de 
escolha (individual e social) que o desenvolvimento Científico -
Tecnológico possibilita 

12; 13; 16; 17; 22; 50; 57; 66; 76; 77 

CS 6. Valorização da abordagem Ética na Educação em Ciência 4; 9; 15; 23; 41; 51; 57, 70 CS 

7. Educação para a Ética 

CS 

a) Papel educativo dos dilemas éticos 12; 13; 14; 16; 24; 26; 55; 58; 59; 
60; 78 

CS 

b) Valor da discussão na educação em/com Ética 3; 4; 6; 10; 15; 16; 18; 21; 24; 26; 
27; 35; 39; 43 

CS 

c) Promoção de atitudes éticas 5; 9; 13; 14; 18; 23; 29; 32; 34; 
47; 48; 51; 53; 73; 79 

CS 

8. Valorização da História da Ciência como fonte de referências para a 
discussão Ética e Valorativa 

CS 

9. Atitudes e princípios éticos inerentes à ética profissional da profissão 
docente 9; 14; 23; 33; 49 

CS 

10. Tomada em conta das várias dimensões do aluno, enquanto Pessoa 4; 7; 14; 73; 78 

CD 

u 
o 
"5 
> 

1. Concepção de Valor (Universalidade, objectividade/ subjectividade, 
etc.) 47; 79 

CD 

u 
o 
"5 
> 

2. Origem dos Valores CD 

u 
o 
"5 
> 

3. Valores e sexualidade: Postura face aos valores inerentes à Sexualida
de 32; 42; 45; 46; 49; 54; 56; 62; 65; 72 

CD 

u 
o 
"5 
> 4. Papel dos valores na contextualização social do conhecimento cientifi

co 32, 42; 62 

I 



5. Educação para os Valores 
a. Importância da análise valorativa na Educação em Ciência 13; 19; 57 
b. Fundamentação valorativa de metodologias e conteúdos 7; 45 
c. Promoção de discussões com e sobre Valores a partir de 

situações dilemáticas 
3; 12; 14; 15; 18; 32; 34; 41; 42; 

45; 58; 59; 60 
d. Presença explicita de Valores na sala-de-aula 4; 9; 19; 23; 32; 36; 42; 44; 45; 50A; 52; 

63; 65; 70; 72; 79 
6. Relação entre Valores, ética e comportamentos 32; 36; 42; 44; 46; 50; 53; 57; 65; 70; 72; 

73; 78 
7. Clarificação e hierarquização valorativa 

13; 14; 17; 19; 23; 38; 46; 47; 48; 57; 69 

Itens adicionais 

Caracterização do ambiente da aula i;2 

Planificação e plasticidade da aula 7 

Presença de uma das dificuldades mencionadas 
previamente pelo professor em ordem à EPS 

33 

Conclusão da aula pelo docente (ligação aos pontos 
4,6,8/3,4,5,6/5A,6 da 

grelha de análise) 



Transcrição da aula do Professor - colaborador 1 

Entrada dos alunos na sala; ambiente descontraído c ruidoso. A 

sala não tem mesas, as cadeiras, com apoio para notas, estão dispostas 

filas de 3 a 6 lugares. O Professor pede aos alunos para se sentarem 

apenas no lado direito da sala, por causa da Câmara de vídeo. 

Não existem lugares pré- definidos, os alunos estão à- vontade para 

escolherem o seu lugar. 

O professor interage de um modo divertido e descontraído com 

os alunos, ajudando-os a disporem-se pela sala. Vai contando os alu

nos, para verificar sem falta. 

PI: Escrevemos o sumário depois, está bem? Para aproveitar-mos ago

ra este tempinho.. 

(alunos ainda algo ruidosos, um acena para a câmara) 

PI: Ora bem, vamos então começar! Queria-vos pedir uma coisa. Pri

meiro, não tenham problemas, isto é uma aula perfeitamente normal 

A: Professor, pode abrir a janela? 

Pl:Queres que abra a janela? 

(alunos conversam entre si, enquanto professor se dirige ao fundo da 

sala e abre a janela) 

A: (...) 

PI: Tenham calma....Olhem, quem quiser falar, já sabe, levanta o bra

cinho c, agradecia que guando derem a vossu opinião, dêem mesmo a 

vossa opinião, falem alto 

(entra um aluno atrasado) 

PI: Pronto Jorge...isto são horas? 

(aluno dirige-se para o seu sítio, cumprimentando os colegas com um 

aceno) 

A: Ainda agora tocou... 

P1:É, é... 

A2: Ficamos com a porta aberta?... 

PI: Primeiro, toda a gente tem uma folhinha destas? 
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(os alunos tiram as folhas de dentro das pastas; um aluno lcvanta-se 

para a retirar do bolso. O professor, face ao barulho da turma, faz um 

momento de silêncio, permanecendo calado, de braços cruzados, a 

olhar para os alunos, até que estes, apercebendo-se, vão-se progressi

vamente calando e virando para a frente (cerca de 15 segundos...) 

PI: Jorge...(chama com o dedo o aluno que entrou atrasado, em direc

ção ao fundo da sala)...anda cá para a frente, não quero aí ninguém (ao 

fundo da sala).Tens aqui duas cadeiras livres, podes escolher. ( o aluno 

começa a levantar-se) 

PI: O Jorge, vá lá, já estamos a perder muito tempo com isso já che

gou o atraso que tiveste, vá... 

(aluno dirige-sc para o lugar indicado) 

PI: Ficas ali ao lado da Palmira.... 

(levanta o documento que tem na mão e distribuiu previamente aos 

alunos) 

PI: Quem é que não leu? 

(vários alunos levantam o dedo) 

PI : Então, vamos (...) que eu quero um voluntário para começar a 1er! 

A (vários, de braço no ar): Eu, eu, eu! 

PI: Sim...podes começar tu, Bruno! Alto, bom som, que se ouça! Des

de o início, está bem? 

(05:23 - Inicio da leitura do documento de apoio, em anexo) 

A3: Prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. A importância 

do preservativo 

(Lê até 6:19) 

PI: Daniela, podes continuar... 

A4: Ah?... 

A4: ... 

(6:55) (Continua leitura do documento de apoio) 

A4:...emjulhode2002... 

A (vários): ...é2001! 

PI : Daniela, já puseste um ano a mais... 

PI: Sim, a organização mundial de saúde... 

A4: A organização mundial de saúde... 
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7:40 (Continua leitura do documento de apoio) 

A5 e mais alguns: (levantam a mão, para continuarem a 1er) 

PI : Força Bruna, podes começar. 

A6: O setor,(...) 

PI: Sim, sim, há aí umas palavras mal escritas...Peço-vos desculpa, 

isso é coisa minha... 

7:50 

A5: (Continua leitura do documento de apoio) 

PI: Fala alto... 

A5: (Continua leitura do documento de apoio) 

8:40 

PI: Não, para além da utilização de métodos barreira se altere o com

portamento sexual da pessoa, nomeadamente a... 

A5: (Continua leitura do documento de apoio) 

9:20 

PI: Orientadores do nosso comportamento sexual. 

A5: Ou isso... 

PI: Amélia, continua 

9:23 

A7: (Continua leitura do documento de apoio) 

10:33 

PI: ...desde que usem preservativo! 

A7: (Continua leitura do documento de apoio) 

Pi : Pioiitc, e agora a ou,iu Lase. 

A7: (Continua leitura do documento de apoio) 

10:53 

PI: ...prescreva... 

A7: (Continua leitura do documento de apoio) 

11:00 

PI: Exactamente. Quem não tinha lido, agora teve hipótese de 1er e 

ouvir. Temos então aí dois textos com duas opiniões iguais sobre o 

preservativo, (pausa)...Certo? 

A (várioas): Não, diferentes. 
1 1 PI : Diferentes...em que é que elas diferem? 

10 
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12 

A8: Porque é assim, num dos... 

PI: Daniela... 

A8: ... no primeiro texto temos que o preservativo é eficaz contra as 

doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez e no segundo temos 

que o preservativo não é um método 100% eficaz nem contra a gravi

dez nem contra as doenças sexualmente transmissíveis. 

, - PI : Com qual é que vocês concordam? 

A (vários): (vários alunos pronunciam-se simultaneamente, sendo que 

se distingue como comum a palavra: )...com o primeiro 

PI: Shhh...vá lá, para não estarmos todos ao mesmo tempo, que hoje é 

fundamental. E falar alto. Vamos lá, quem é que quer?...Vamos lá Da

niela, já que estás tu... 

A8: Eu não concordo, nem com um nem com outro, porque pode haver 

falhas, pode ser um método eficaz em alguns casos mas pode ser um 

método não eficaz em outros. 

15 PI : E os outros colegas, o que é que acham? 

A (vários, em diferentes tempos): Concordo... 

ig PI: Então, deixem-me dizer mais algumas coisas que não pus aí pro

positadamente. " Em laboratório foram realizados diversos ensaios in-

vitro com o objectivo de registar a possível passagem de uma série de 

microorganismos, incluindo o HIV, através da membrana de latex do 

preservativo. O que não se confirmou em nenhum dos ensaios". Ou 

seja, testou-se os preservativos em laboratório e viu-se que não há 

hipótese nenhuma de os microorganismos que causam C:>âuo doudas 

ou o vírus da SIDA conseguirem atravessar a membrana do prcscrvati-

-"~ I vo. Não será isto um indicador de que o preservativo é um método 

absolutamente eficaz? Vá lá, quero ouvir mais gente. Daniela... 

1 A8(?): Eu acho que é, mas, muitas vezes, não é bem utilizado... 
18 

PI : Não é bem utilizado...explica lá isso, o que m queres dizer? 

A8 eA9: ...bem colocado... 

1 g A p l : B e m colocado. Então o Bruno, dá aí uma ajudinha, tu e a Daniela. 

Então, tu achas que há alguma orgânica, alguma ciência de utilização 

do preservativo, é? Explica lá. 

A9: Tem uma técnica. 
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21 

AIO: Tem de se saber por (baixo) 

PI: Carminda, diz! 

AIO: ...tem de se ter uma forma para por... 

PI: Tem de se ter uma forma para por. Explica a tua ideia Carminda! 

19 Não tenhas problemas! Explica a tua ideia! 

A (vários): (burburinho) 

Al 1 : Se ficar mal colocado, pode rebentar... 

PI: Se ficar mal colocado, pode rebentar. Exactamente. Então, tu achas 

que quê? 

A12: Se arrebentar, passa! 

Al 1 : quando se usa o preservativo 

PI: hum,hum 

Al 1: tem... hmmmmmmm(pausa , hesita) 

PI: ..tem de se saber como utilizar o preservativo. Portanto, não é só 

pensar no preservativo como um método... 

(prof Desloca-se pela sala, envolvendo os alunos na discussão, 

muda constantemente de sítio) 

Então vamos lá a pensar. Correctamente utilizado... se souber 

22 direitinho como é que se utiliza o preservativo, a vossa opinião é a de 

que então é um método absolutamente eficaz. 

A12:Não! 

A (vários): (várias vozes, simultâneo, em tom baixo, difícil de distin-

23 guir). Não, não é. 

P Í :^na ( .>TU' 

Al3: Se não rebentar, é. 

PI: Mas, então os teus colegas estão a dizer que, sabendo como for, se 

ele ficar mal colocado, rebenta. 

A 14: Não... 

PI:... de onde eu pressuponho, que se souber colocar correctamente o 

preservativo 

Al5: (baixo) ...ele não rebenta... 

PI: não há perigo de isso! 

A (vários): Há, há! 

PI: Há Jorge?... Então, explica lá! 

24 
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25 A16: Pode-se saber colocar, mas depois pode rebentar 

P1 : Pode rebentar.. .porquê? 

A17:...ao fazer... (gargalhas gerais) 

PI: Pronto, não tem problema! ...Independentemente de se saber como 

se usa o preservativo, o próprio material... 

Al8:....pode se desgastar! 

A19: Romper! 

PI:...romper, uma deficiência do próprio material, não é, que provoque 

o rebentamento do preservativo. 

A 20: (ilegível) 

PI: Exactamente. 

A20: Como c um saco de borracha, depende... 

A21: Látex! 

A20:...depende da qualidade da borracha. Pode ter uma fraca qualida

de 

A (vários): (várias vozes em simultâneo, não se distinguem nitidamen

te, sobressaem várias palavras todas em torno de "borracha") 

26 PI : Então, vamos lá a ver uma coisa (movimenta-se pela sala).Há uma 

coisa que eu queria saber: mas, para vocês, o preservativo é ou não o 

melhor método de contracepção? 

A (vários): (várias vozes simultâneas, confusão, mas, parece ser prati

camente unânime a opinião de que o preservativo é o melhor método 

contraceptivo; apenas se ouve um não, inicialmente, tímido) Não...É,É. 

É(é)! 

PI: É...quem é que quer justificar? Quem é que me quer dizer porque é 

que acha que é o melhor método de prevenção contra as doenças 

sexualmente transmissíveis? 

PI: Primeiro, quem é que concorda que é o melhor método, levante o 

braço. Quem é que concorda que é o melhor método para as doenças 

sexualmente.. .prevenir? 

A: (maioria levanta o braço; apenas 4 ou 5 parecem não o fazer) 

PI: Ok. Baixou. 

PI : Quem é que não concorda? 

27 
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30 

A: (ninguém coloca o braço no ar. Dois parecem ir fazê-lo, mas, no 

último momento disfarçam o movimento, coçando o pescoço). 

PI : Toda a gente, tirando um ou outro que não quis opinar....a maioria 

(muito barulho súbito, não se percebe voz do professor ou alunos) 

vai...realmente para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. 

Nãoé? 

PI: Então...deixem-me tentar baralhar-vos mais um bocadinho... (con

sulta as notas que tem na mão desde o início, circula pela sala)... Eu 

hoje estou com muita vontade de vos tentar baralhar um bocadi-

31 nho...(desfolha o documento que tem na mão)...só estou aqui à procura 

da frase que tinha escolhido...para vos tentar baralhar mais um bocadi

nho... 

PI: Esta frase foi retirada de pessoas que trabalham nesta área e diz 

assim: "definitivamente, a educação sexual necessita assumir que é um 

32 método de contracepção altamente falível, sendo impossível resumir 

toda a sexualidade a um pénis e a uma vagina que é preciso separar por 

uma borrachinha". 

A (vários): Ah? Ah? (espanto) 

A21: Não percebi. 

PI: Eu repito.Ele diz: "definitivamente, a educação sexual necessita 

assumir que o preservativo é um método de contracepção altamente 

falível, sendo impossível resumir toda a sexualidade a um pénis e a 

uma vagina que é preciso separar por uma borrachinha. 

, A2fcÀtihhhhhh!M! 

A23. Ahahahaha! (riso sardónico) 

PI: E agora, esta frase tem aqui várias coisas interessantes...quem é 

que quer dar... 

(cd2) 

A24: A borrachinha é o que separa....(risada) 

PI: Schh! A Amélia está a querer intervir. Diz Amélia. Deixem ouvir a 

Amélia, vá lá. 

A25: Se considerarmos as doenças sexualmente transmissíveis, elas só 

se transmitem, como a SIDA, nos...líquidos não sei quantos...ou coisa. 

33 
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34 

PI: Pronto. Transmitem-se através de diversos fluídos, entre os quais 

os fluídos sexuais, que são a principal fonte de contágio. Sim... 

A25: Ao usar preservativo, o pénis não entra em contacto com a vagi

na, não há o risco desse contágio... 

PI: Exactamente. 

A25: ...visto que não houve contacto! 

PI: Mas este senhor diz que não...que ele é altamente falível, o preser

vativo 

A26: É burro... 

A27: ..ó setor...(algum burburinho) 

A28:..eu acho... (ruído) 

A29: Não! 

PI : Porque é que tu achas que não? 

A30: Porque pode...(vários a tentar iniciar) 

A30: Só porque pode rebentar ou qualquer coisa, se estiver mal ajusta

do. Porque visto que não há contacto entre os dois não vai haver risco 

de passar doença alguma... 

35 A: (alunos conversam entre si, professor consulta os seus documentos, 

de pé, enquanto circula) 

A31: O setor, só mais uma .... 

PI : Então, para vocês... o que cu quero saber é o seguinte: ... 

PI...eu quero que me continuem a dar a vossa opinião c quero saber, 

para vocês, portanto, não estão de acordo com esta frase? E isso que 

quero saber. 

Em relação à prevenção de doenças sexualmente transmissí

veis, é suficiente, para vocês, saber usar o preservativo e usá-lo quando 

for necessário. É isso? 

A32: O professor, mas nós falamos que... 

(ruído, prof, interrompe) 

Pl:Vá lá, quem quiser falar levanta o braço. Senão, depois o vídeo é 

uma confusão... 

(aluna de braço no ar) 

36 
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37 
A32: O professor, nós falamos, prontos, previne várias doenças, con

tagiosas, só que não é (risos) só que não é o, como é que cu hci-de di

zer, 100% fiável. 

PI: Sim. 

A33: (...) eficaz. 

PI : Não é "100% eficaz", o que este senhor está a dizer. 

A34:É99,9... 

A35: e há doenças que se transmitem por outros meios (vários alunos 

falam em simultâneo, entre si) 

PI: Sim, mas...Exactamente, há doenças que se transmitem por outros 

meios. Mas, estamos aqui não a falar disso, mas, estamos aqui a falar 

se o preservativo é ou não o melhor método c o método mais eficaz... 

P36: É o melhor! 

PI: ...para prevenir doenças sexualmente transmissíveis? 

A (vários): É o melhor! 

38 PI : A vossa opinião, é o que quero ouvir de vocês e o porquê. 

A37: ó setor, ah, mas só de pensar...(interrompe, outro aluno fala para

lelamente, mas, não se percebe) 

PI: É essa opinião que quero ouvir de vocês e porquê! E em relação a 

isso... 

A38: O professor, podia repetir, faz favor? 

PI: Não. O que eu quero saber de vocês hoje é, depois de terem lido 

isso e com essa crescente informação que vos vou dando, quero saber 

se considera:.-;, ou não, que u ^.^servativo é o melL„r método para 

prevenir as DST's e se é, mais do que isso, se é o método suficiente 

para prevenir as DST's? E a vossa opinião que quero saber. 

M A39: O setor, para ser ainda mais eficaz, a mulher pode tomar a pílula 

para não engravidar e o homem pode usar o preservativo! 

PEShhh!! 

(grande numero conversas paralelas, ruído elevado) 

PI: Mas, a pílula tem alguma coisa a ver com a prevenção das doen

ças? 

A40: Com as doenças não, com a prevenção da gravidez. Estamos a 

falar da gravidez... 
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40 

PI: Estamos a falar da gravidez, pronto. Mas, nós aqui, não estamos a 

querer, para já a tentar abordar a questão da gravidez, estamos a querer 

abordar a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Já agora, 

vou-vos dizer mais uma coisa... 

PI: Abel, Claudia! (chama a atenção a estes alunos distraídos)Prestem 

atenção a isto. 

PI: Existe uma diferença entre a eficácia do método e a do uso do 

método. Ou seja, há uma diferença entre teoria e prática. A eficácia do 

método é quando o preservativo se usa de maneira correcta e sistemá

tica, ou seja, as únicas falhas que podem haver são do próprio material. 

A eficácia do uso, é a eficácia do método quando na prática diária, 

tendo em conta as falhas técnicas e os erros por falta de uso sistemáti

co, ou seja, quando nós utilizamos o preservativo, podemos ter dois 

tipos de falhas, como disse há bocado a (***). Falhas, por não saber 

como é que se usa e, mesmo ao saber como se usa, falhas devidas ao 

material, não é? É falível?!...(pausa) 

PI: Mesmo assim, acham que o preservativo é o melhor método? 

A (vários): E. 

A41 : Até agora, é o melhor de todos... 

PI: Eu quero baralhar-vos, eu gosto de vos baralhar... 

A (vários): (exclamações)ó setor!Oh! Ah! 

PI: Shhh! Posso dizer-vos uma frase? Quero ver o que dizem em rela

ção a esta... 

A42: outra vez?... 

PI: Sim! 

PI: (pausa) "Falar de sexualidade, falar de educação sexual, implica 

falar de afectividade" 

A43: Ah? Q'é isso? (vários) ( uma aluna coloca a mão no ar ao fundo 

da sala, vários trocam opiniões animadas) 

A44: O professor! O que é que quer com isso? 

—I PI : Não quero que saibas onde eu vou...quero é que saibas onde vais... 

44 A45: O professor, o que quer dizer com afectividade? 

PI:Afectividade, afectos, sentimentos... (desloca-se pela sala, alunos 

envolvidos, ruído) 

41 

42 

43 

10 



A: (ruído) 

PI: É aquilo que a Daniela está a dizer por ti agora! (ruído, várias con

versas paralelas) 

PI : Brunooo! ! ! Deixa a Daniela falar, a seguir falas tu, está bem? 

A46: É como certas pessoas dizem que se usar preservativo não é pos

sível fazer amor (...?) que é mais natural. 

PI : (ruído e a aluna fala baixo) Repete lá, Daniela 

A47: Acho que ela... 

PI : Repete lá que eu estoute a ouvir. 

A46: Por exemplo, se os rapazes, em simultâneo, não quiserem usar 

preservativo ou, se a rapariga gosta menos, não quer usar (risos, ruído 

e apartes em voz baixa)... 

PI: Mas, vamos lá a pensar um bocadinho. Quando é que nós necessi

tamos de usar, numa relação sexual, o preservativo, para prevenção de 

uma doença sexualmente transmissível? Qual a situação ou situações 

em que vocês acham que é necessário ter esse cuidado? 

A: (algum ruído, sem nenhuma intervenção a salientarse) 

PI: (levanta os braços) Vamos pensar, vamos pensar! Como disse há 

um bocado a Amélia, vamos pensar que estamos num caso em que a 

mulher toma a pílula, em que a gravidez está relativamente preveni

da... Quando é que alguém se sente preocupado e sente necessidade de 

utilizar um preservativo numa relação sexual para prevenir uma doen

ça sexualmente transmissível? 

A47: guando iião conlw ■„••,. ^ p a v i o s . 

PI: Quando não conhecemos bem os parceiros...então, tu achas que há 

muita gente que pratica relações sexuais com parceiros, sem os conhe

cer bem 

A47: Ah,Ah (afirmação). 

PI: E neste caso achas...mas, deixa ouvir Samuel! Nesse caso, achas 

que está presente a tal afectividade? 

A48 (alguns alunos, simultâneo): Não. 

PI: Primeiro, achas que é necessário haver afectividade para haver 

sexualidade? 

A47: Não.(vários alunos) 
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PI: Para ti, não é importante os sentimentos para haver sexualidade? 

A47:Sim!É (vários) 

PI : Para ti, quero a tua opinião! 

A47: É preciso o afecto, não é?! 

PI : É preciso haver afectos, haver sentimentos. Sim... 

A47: Mas, há pessoas que não ligam nada a isso... 

PI: Hum, hum...há pessoas que não ligam nada a isso.Então tu estás-

me a dizer, no fundo, é que na tua maneira de pensar, tu achas que, 

4 7 para ti, pelo menos, para haver sexualidade é necessário haver senti-

' mentos, mas, há outras pessoas que têm mentalidade diferente, que 

pensam de maneira diferente.. 

A (vários): E...exactamente... 

4g PI : E com qual é que vocês estão mais de acordo? 

A (vários): Com a da Carla... Com a dos sentimentos! 

PI: Quem está mais de acordo com a mentalidade da Carla, levanta o 

braços. Quem é que acha que é necessário haver sentimentos para 

haver sexualidade? (quase todos levantam o braço) 

A48 (rapaz): grande (imperceptível) ó professor! (grande ruído entre 

os alunos, comentários entre eles) 

A49: O setor, os rapazes, praticamente, querem relações (?).(risada 

geral) 

40 PI :Quem é que acha que não é preciso afectos nem sentimentos? 

PI : (grande ruído) Só o Samuel. Ok. 

A50: E o Jorge... 

PI: Não estamos mal, não estamos mal...o Jorge, o Jorge está aqui... 

A5l:...ó setor...eu não sei! (rapaz) 

A52 (rapariga): E o Hugo também! 

A51:.. ó setor, ainda não experimentei!... 

PI : Ora bem, então, digam-me uma coisa. 

A: (riso derivados a comentários trocados em voz baixa) 

PI: Então, mas, digam-me uma coisa: eu estou a querer saber a vossa 

opinião, estou querer saber a vossa ideia. Então, na vossa maneira de 

pensar, acham que alguma vez se vão ver... pelo que a Carla me estava 

ali a dizer, e se toda a gente, quase, está de acordo com a Carla -se eu 
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51 

percebi isto, só para tentar encadear as minhas ideias também - ela 

rç. disse assim que, uma pessoa vê-se na necessidade de recorrer ao pre-

servativo como método contraceptivo para prevenir doenças se não 

conhecer bem os parceiros. 

A52: E há mais! 

A53: E mesmo que conheça! 

PI : Mas, a Carla também disse que, concordou que se uma pessoa não 

conhece bem o parceiro e avança para uma relação sexual, à partida, 

não poderá estar ali ainda presente uma grande afectividade, pois se 

ela não o conhece, se ele não a conhece... 

A54: Claro (vários) 

PI:.. . não há uma ligação forte 

A55: Não há. 

PI : Não é? Volto ao mesmo início: vocês que me disseram que para 

vocês é importante haver afectividade para haver sexualidade, imagi-

—I nam-se algum dia nessa contigência de se sentirem intranquilos e 

necessitarem de recorrer ao preservativo para prevenirem doenças 

sexualmente transmissíveis? 

A: Não... 

A: Como? 

A: Não... 

PI : Eu repito. Eu repito outra vez. A Carla disse há bocado que uma 

52 pessoa fica preocupada e vê-se na contigência de necessitar de recorrer 

~^~ ao preservativo se não ^jphet.cr oca* o seu parceiro sexui.1. Só que, se 

não conhecer bem o seu parceiro sexual, à partida, a ligação entre os 

dois não é muito forte, não há uma grande afectividade. Logo, se não 

há grande afectividade, eles não se conhecem bem: e vocês disseram-

me o oposto, disseram-me, a maioria de vocês o oposto disto, de que é 

preciso haver afect..., é preciso haver sentimentos, para haver uma se

xualidade. E, é por . . 

A56: Ó Setor (levanta o dedo)! 

<-T P I : ...isso que eu perguntei, dadas estas opiniões diferentes, alguma 

vez vocês se imaginam, no futuro, na necessidade de se sentirem preo-
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54 

cupados em recorrer a um preservativo para prevenirem uma doença 

porque não conhecem bem o vosso parceiro? 

A57 (vários em simultâneo): não...não... 

A58 (elevado ruído): não obrigatoriamente... 

(ruído) 

PI: Amélia, diz! 

A59: ...muitas vezes as pessoas (ruído)pode não ser por prazer, pode 

ser por pura necessidade. 

A (vários): (exclamações de desconfiança e dúvida) 

PI: Explica lá isso! 

A60: Por exemplo, os homens que recorrem às prostitutas, pronto, têm 

que ter a necessidade de usar o preservativo porque elas, como têm 

muitos parceiros... 

PI : E achas que há a tal afectividade entre um homem e uma mulher 

A (vários, ruído): Claro que não! Não! (exclamações) 

55 PI: Eu fiz a pergunta, começas-te a fugir, não dás a tua resposta! Tu, 

quero saber o teu caso, não quero saber o caso deles. Estás-me a falar 

de casos em que há sexualidade sem haver afectos, sem haver senti-

. mentos. E, pelo que eu percebi, a maioria de vocês concorda que é 

nesses casos em que não há sentimentos, em que não há afecto, que há 

uma maior necessidade de se pensar em usar o preservativo, com medo 

de contrair as tais doenças. 

Eu quero saber no vosso caso, vocês que acham que é impor-

57 tante haver sentimentos para haver sexualidade, ou seja, é importante 

conhecerem os vossos, ou o vosso parceiro ou parceira para haver 

sexualidade. Vêm-se, assim de repente, ninguém sabe os tempos que 

virão, mas, neste momento, dessa maneira que vocês pensam, vêem-se 

na necessidade de recorrer a um preservativo com medo de contraírem 

uma doença sexualmente transmissível? 

A (vários): (algum ruído e comentários para o lado imperceptíveis, 

destaca-se um não possol) 

PI: ... uma vez que acham que é importante haver sentimentos... 

A61 (rapaz): ...eu ainda sou virgem! (risos alunos) 

PI: Manuela! 

14 



59 

5g A62: Ó setor, sabe porquê preocupar (?), quando nós somos casados, 

pronto, se o nosso homem vai ter com outra e contrai a sida? 

A (vários): (exclamações ruidosas diversas) 

PI: É uma boa.. 

A (vários): (grande ruído, alunos falam entre si, exclamam; confusão) 

PI: Shhhh...Ora bem, Manuela, mas, diz-me uma coisa: estás-te a ima

ginar casada, daqui a uns anos... 

A63: Eu não... (2 alunos) 

PI: ...como é que tu descobres essa situação? 

A64:Seilá! 

A65: ..é pelas calças! 

(ruído, alunos falam simultaneamente) 

PI: Já agora, deixem explorar isto. Como é que tu descobres essa situ

ação? 

A (vários): (vários tentam intervir, professor tenta colocar ordem) 

PI : Espera aí...Amélia, como é que achas que consegues descobrir essa 

situação? 

A66: ...anda sempre atrás dele! 

PI : A determinada altura, dá-te na telha e dizes "olha, a partir de agora 

acho que devíamos usar o preservativo...porque, eu cá para mim, tou 

cá com uma suspeita que tu"? 

A (vários): risos, alunos divertidos. 

PI: Não, vós estai-vos a rir, mas, por acaso, agora a Amélia falou num 

caso interejsaiite... 

A67: A Amélia tinha de descobrir que o homem andava a ... 

A68: ya! 

A69: Andava sempre atrás dele! 

PI: É que... 

A70 (rapariga): Se eu descobrisse que o meu marido tinha relações 

6j com outras, ele comigo não tinha mais! 

PI : Ora, aí é que está...e se não descobrisses? 

(ruído, conversas paralelas) 

Pl:Shhhh! Se não descobrisses, alguma vez te passaria pela cabeça a 

necessidade de recorrer a outros meios? 

60 
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A71:Sim 

A72: Não (simultâneo). 

A73: Podia não querer ter filhos! 

(ruído elevado) 

PI: Pronto, mas, estamos a falar da prevenção das doenças sexualmen

te transmissíveis, 

não é? Ou seja, aquilo que a Amélia disse é verdadeiro, (professor 

desloca-se pela sala)... aquilo que a Amélia disse é verdade, é um caso 

que pode acontecer, só que é um caso que, à partida, não é, digamos 

assim, ideal (?)... Como disse a Cláudia, das duas uma: ou a Amélia 

descobre que, realmente, o marido andava com outras - c não acredito 

que a Amélia continuasse com ele...- ou a Amélia não descobria que o 

marido andava com outras e então não ia estar, não ia saber nada então 

não ia suspeitar que havia o risco de contrair doenças sexualmente 

transmissíveis! 

A74: Andava sempre atrás dele! 

PI: Ou seja....ou seja (desloca-se pela sala para manter os alunos 

envolvidos)...reparem numa coisa: o que é que vocês acham então, afi

nal, quem é que está numa posição mais segura? É quem está numa 

posição em que vive sexualidades, digamos assim, e tem relações com 

várias pessoas, independentemente de haver ou não afectividade , e vê-

se na contigência de utilizar o método do preservativo, que vimos que 

não é 100% infalível, embora seja eficaz para prevenir as doenças, ou, 

é quem, pensando como vocês, entende que é importante haver senti 

mento. Como entende que é importante haver sentimento, à partida 

não vai ter muitos parceiros sexuais ao longo da vida, porque se impli

ca haver sentimentos, implica que vocês também o vão conhecer bem. 

Quem é que vocês acham que está numa posição mais confortável? 

A (vários): (vários murmúrios imperceptíveis) 

PI: São aqueles que usam muitos parceiros sexuais e usam preservati

vo ou são aqueles que têm... 

A75: Aqueles à frente estão melhor! 

A76: É capaz! 
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PI: bastante menos parceiros sexuais que os anteriores e "conhecem 

bem os seus parceiros e... 

A77: Os que têm bastante menos! 

PI: ...e então não necessitam necessidade de se sentir na necessidade 

de recorrer a métodos contraceptivos. O que vocês acham? 

A78: Eu acho que são os segundos. 

A79: Eu acho que...(ruído) 

PI: Diz! 

A80: Os segundos, os segundo! 

PI: Shhhh! Deixem ouvir! 

A79: Olha, eu quero falar! 

A80: Então fala! 

PI : Deixem ouvir a Daniela! 

A79: Eu acho que são os dois, pois não conhecemos 100% a pessoa 

com quem estamos e... 

PI: Vocês não conhecem 100% a pessoa com quem estão, exactamen

te. 

A80: Depende! 

A79: E pode passar algo assim, estar-me a trair com outra, ou outro! 

PI: Pronto, mas, independentemente de tu, tu te sentires uma vez ou 

outra, talvez, na necessidade de depois vires a recorrer a isso. Eu per

gunto é: quem é que está em posição mais confortável, deste ponto de 

vista? Quem tem uma... 

A81 : Nem >_̂ c nem outro:. . 

PI:...mentalidade de... uma sexualidade vivida com poucos parceiros 

sexuais que conhece bem porque para ela a sexualidade implica senti

mento, implica afectividade, ou é quem tem vários parceiros sexuais 

sem conhecer muitas vezes muito bem e sem ter esses sentimentos por 

eles? Quem está numa posição mais confortável? 

A (vários): É a primeira... a primeira... a primeira.... É a opção a), a 

primeira.... 

PI : É a primeira...e então eu volto à primeira pergunta que vos fiz... 

A82: ohhhh...Nunca mais...! 

A83: Ó setor! 
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PI: ...em relação ao preservativo. Será o preservativo o melhor método 

para evitar doenças sexualmente transmissíveis? Ou será... (ruído, agi

tação, algumas vozes ouvem-se simultâneo) 

A84: Já está a confundir muito! 

A85: Já estou confusa! 

(ruído) 

PI: Não é batota!... 

A86: Estou-me a perder!... 

A87: O setor, a gente anda ao contrário! 

A88: Ó setor, já tou toda confusa! 

A88: Tá a ver, tá a ver? 

PI : O que é que é batota? 

A88: Não tem piada nenhuma, setor! 

A(vários): (ruído, interjeições, confusão, trocas paralelas de opiniões: 

parece pairar clima de confusão entre alunos). 

PI: Então, explica lá, vá lá. 

(ruído) 

PI: Diz, diz (incentiva a aluna a falar)! O Nuno, Catarina! 

(ruído baixa um pouco) 

PI: Bruna, diz lá. 

A89: Não estou a perceber isto! 

PI : Então, anda lá, o que é que não percebes? 

A90: O setor, tá a dar uma ideia, a seguir tá a dar outra! 

A91: Pois, é isso! 

PI: Eu quero ouvir a vossa ...! Eu não estou a dar ideias...estou-vos a 

dar factos e, depois, só a perguntar as vossas ideias, auscultar as vos

sas ideias! 

A92: Ahhhhh!!! 

PI: E aquilo que eu vi é que vocês têm duas ideias. Primeiro, por um 

lado, acham que o preservativo é o método é o método mais eficaz 

para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Mas, por outro, a 

maioria de vocês, quase todos, não é Samuel? 

A93: E. (risos dos alunos) 

IS 
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PI: tu não, por acaso... A maioria de vocês, quase todos, acha que a 

sexualidade de uma pessoa implica afectividade, implica sentimentos, 

logo, vai implicar haver apenas um ou poucos parceiros sexuais ao 

longo da vida. E, aquilo que eu estou a dizer, é, pegando nisto - acho 

que não estou a confundir ninguém - volto a perguntar-vos: será que o 

preservativo é o método mais eficaz... 

A94: Acho que sim... 

PI: ... de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, ou, a... 

A95: a mentalidade! 

PI: ...a mentalidade da pessoa, a maneira como ela pensa a sua sexua

lidade, a maneira como ela pensa a vivência da sexualidade, também 

na óptica do parceiro, de o conhecer de não o conhecer, é importante? 

A96: Eu acho que é mais a mentalidade. 

A97: É a mesma coisa. 

PI : Diz Carminda ( aluna estava a tentar falar) 

A98: Eu acho que a mentalidade das pessoas também conta! 

PI: A mentalidade das pessoas também conta. Continua. 

A98: E eu, na minha maneira de pensar (imperceptível) mais c melhor 

PI: O (nome do aluno não se percebe), vira-te para a frente e cala-te! 

Carminda, repete lá, desculpa lá. 

A98: Ah,ahhh... 

PI: Estavas a ir bem, diz lá....tu achas que é assim: a mentalidade das 

pessoas é importante e o preservativo também. 

A98: Eu ache Muc o piiõer.., . ç u^poiunte e quanto menos p^ieei-

ros se tiver menor é a possibilidade de contagiar. 

PI: Exactamente. Quanto menor o número de parceiros sexuais e 

melhor se conhecer, menor também é o risco de contrair doenças 

sexualmente transmissíveis. Ou seja... o que é que vocês acham? 

Acham que o vosso caso particular - é isso que eu quero sempre saber! 

- acham que as pessoas devem estar sempre fiadas exclusivamente na 

utilização do preservativo para prevenir as doenças sexualmente 

transmissíveis ou acham que é importante as ideias, os valores, os sen

timentos que as pessoas também têm e que, por um lado, esses mes-
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mos valores também podem ajudar a prevenir essas doenças? ... O que 

é que acham? 

A100: Essas duas 

A101: Os dois! (3-4 alunos) 

A103: Les deux... 

PI : Ou seja, o preservativo é eficaz mas... é infalível? 

A104: Não! 

PI: Mas é eficaz? 

A105: É eficaz na prevenção. 

A106: O setor essa (imperceptível)... 

PI: Infalível quer dizer que nunca falha, eficaz, quer dizer que quase 

nunca falha. Não é? 

A (vários): É eficaz! 

P1 : E eficaz, mas não é infalível, mas, por outro lado, se uma pessoa 

pensar em ter poucos parceiros sexuais ao longo da sua vida e isso 

implica que a pessoa dá valor ao sentimento que tem pelo próximo, 

para poder avançar para a sua sexualidade. Isso também ajuda a preve

nir as doenças sexualmente transmissíveis, porque quanto menor o 

número de parceiros e quanto melhor se conhecer esses parceiros 

menor é o risco de contagiar ou de ser contagiado com uma doença, 

certo...ou errado? 

A (vários): 'Tá certo! 

PI : Amélia, de acordo? 

PI: Eii.Io, digamos assim, que o preservativo usado como um método 

ou por sistema... será o mais correcto ou não? 

(pausa, silêncio) 

A107:É. 

A108:É 

A108: Deve ser 

A109:É setor. 

Al 10: Voltamos ao mesmo!!!... 

PI: Ah pois voltamos...que eu gosto de voltar! Deixai lá a Sofia (?) 

falar! 
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Al 11 : Nós vamos, por exemplo, quando nós casamos, vamos conhecer 

bem o nosso marido... 

PI: Sim, sim, sim! 

7g Al 11 : mas, nunca sabemos o que ele anda a fazernos por trás. Pode 

' andar com outras, quererse ter filhos e já não se usa o preservati

vo...não se sabe o que ele andou a fazer! 

PI: Sim...Exacto! Mas isso é um risco que se corre sempre, que é o 

que eu estou a dizer! Das duas uma: se for um marido que te consegue 

enganar, ou tu sabes e aí não sei se continuas com ele 

Al 12 (vários): Claro... 

PI: ...tu não sabes...não sabes! Certo? 

Al 13: Acho que... 

PI (virado para um aluno perto fundo sala, dirigese a ele): Não te este

jas a rir, que também é o mesmo para a esposa! Tás aí a falar de quê? 

(risos gerais) 

PI : Em casa, a tua esposa também te pode fazer o mesmo... 

A (vários): éééééééééééééééééééé...uuuuu.... 

PI: Então como síntese, para depois chamar o meu colega que está cá, 

e está a acabar o tempo... Então, como síntese, se eu bem percebi, aqui, 

vocês entendem que o preservativo é de facto, em termos de métodos 

contraceptivos um método eficaz, não é infalível. É válido ser utiliza

do, mas, também o facto de se ter poucos parceiros sexuais e de se dar 

valor à afectividade e aos sentimentos, pode ajudar a prevenir as doen

ças sexualmer^c transi;.!:;:;/, «■, )k, cranio. 

79 

80 
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Localização dos itens das transcrições salientados pela aplicação da 

Grelha de observação e análise à aula do professor £2 

Campos 
de 

Análise 
Itens de observação e análise 

Localização de referências na transcrição da 
aula (n.° da referência - ver na coluna à 

esquerda do texto) 
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2. Recorre a questões - problema socialmente enquadradas 15, 18,40,52 
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3. Define materiais e estratégias em função das questões - problema (QP) dos 
alunos e do contexto sócio-escolar 11, 13, 15, 18,23,27,31,49 
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5. Valoriza a promoção de um conhecimento em acção (competências) face ao 
conhecimento em si 

18,25,30,34,43,45,56,57, 
40,52 
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6. Promove o desenvolvimento de competências de resolução de problemas, 
eticamente fundamentadas 

12, 23, 27, 32a, 40, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 
54, 55, 56, 57, 58 
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7. Valoriza e discute o papel educativo e epistemológico do Erro 18,20,27,32,42 
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8. Apresenta uma visão externalista da Ciência, imbricada de princípios éticos e 
valores 18, 19, 20, 30, 32, 32a, 42, 43, 51 
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9. Recorre educativamente à História da Ciência 19 
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10. Desenvolve um enquadramento CTS dos temas e problemáticas abordados 15,20,30,42,48,51,56, 
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11. Recorre a metodologias democráticas, socialmente modeladoras 2,4,7,16,17, 20, 22, 23, 28, 31, 43, 44, 57 
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12. Implementa metodologias de Ensino por Pesquisa 
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13. Valoriza o contexto -sócio cultural dos alunos no processo educativo 13,23,24,43.54,56,57 

es 

1. Concepção de Ética 

es 

2. Origem da Ética 

es 

3. Importância da Ética na contextualização social do conhecimento científico 22,23,27,28,35,36.38,42,54 

es 

4. Análise epistemológica do conhecimento veiculado, como forma de identifi
car e criticar os princípios éticos e valores subjacentes ao mesmo. 12, 19,20,27,35,38,42,43,51 

es 

5. Abordagem das questões éticas subjacentes às novas possibilidades de esco
lha (individual e social) que o desenvolvimento Científico -Tecnológico pos
sibilita 

18,20,27,32,35,36,38,47,51,54 

es 6. Valorização da abordagem Ética na Educação em Ciência 2, 12, 20, 23, 31, 32a, 42, 45, 51 es 
7. Educação para a Ética 

es 

a) Papel educativo dos dilemas éticos 4, 18,20,21,27,30,34,40,52,57 

es 

b) Valor da discussão na educação em/com Ética 5, 11, 12,20,21,22,23,25,29,30,31,32a, 
33,34,38,41,43,53,55 

es 

c) Promoção de atitudes éticas 2, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 22, 23, 32a, 35, 36, 
38,47,51,53,54,56,57,58 

es 

8. Valorização da História da Ciência como fonte de referências para a discus
são Ética e Valorativa 

es 

9. Atitudes e princípios éticos inerentes à ética profissional da profissão docente 
9, 16, 17,23,24,40,42 

es 

10. Tomada em conta das várias dimensões do aluno, enquanto Pessoa 15, 16, 17,20,24,28,30,43,44 

01 
L. 
O 
es 
> 

1. Concepção de Valor (Universalidade, objectividade/ subjectividade, etc.) 

01 
L. 
O 
es 
> 

2. Origem dos Valores 

01 
L. 
O 
es 
> 

3. Valores e sexualidade: Postura face aos valores inerentes à Sexualidade 8,35,36,37,39,46,47,51,54 

01 
L. 
O 
es 
> 

4. Papel dos valores na contextualização social do conhecimento cientifico 18,20,35,36,51,54 

01 
L. 
O 
es 
> 

5. Educação para os Valores 
01 
L. 
O 
es 
> 

a. Importância da análise valorativa na Educação em Ciência 4, 5, 11, 20, 21, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 
40, 43, 46, 52, 54 

01 
L. 
O 
es 
> b. Fundamentação valorativa de metodologias e conteúdos 4, 15,22,23,29,30,33,58, 

01 
L. 
O 
es 
> c. Promoção de discussões com e sobre Valores a partir de situações 

dilemáticas 
11, 18, 20, 30, 31, 32a, 34, 38, 39, 52, 54, 

58 

01 
L. 
O 
es 
> 

d. Presença explicita de Valores na sala-de-aula 12, 15, 23, 30, 31, 35, 36, 37, 46, 52, 54 

01 
L. 
O 
es 
> 

6. Relação entre Valores, ética e comportamentos 11, 20, 31, 35, 36, 37, 39, 46, 47, 52, 54, 58 

01 
L. 
O 
es 
> 

7. Clarificação e hierarquização valorativa 12, 32a, 39, 43 
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Itens adicionais 

Caracterização do ambiente da aula 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 , 14, 16,53,58 

Planificação e plasticidade da aula 11, 18,29 

Presença de uma das dificuldades men
cionadas previamente pelo professor em 
ordem à EPS 

8 

Conclusão da aula pelo docente (aula sem um momento formal 
de conclusão; interrompida pela 

campainha) 
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Transcr ição da aula do P r o f e s s o r - co laborador 2 

P2: Nem tinha reparado que estava aqui...deve ser de alguém (refere-se à câmara, quan
do uma aluna que entra a questiona acerca dela.. .dirige-se à câmara e diz "olá!) 

Enorme confusão, muito barulho. Demoram a sentar-se. Colocam-se já em grupos pré-
definidos. 
A professora circula pela sala, fazendo "shiiuuuu!", mas, eles demoram a tomar os seus 
lugares na sala. 
A aula é a continuação de uma aula anterior, na qual os alunos estavam a apresentar os 
trabalhos de grupo que tinham elaborado acerca dos conteúdos que estavam a abordar -
sexualidade e métodos contraceptivos -, daí a disposição em grupos, mal entram na sala. 

P2: Vamos lá! (dito sem grande autoridade, enquanto se desloca de trás da sala para 
a zona da frente, consultando os seus papeis. A maior parte dos alunos nem sequer 
a ouviu) (continua u m elevado ruído, os alunos ainda não estão todos sentados). 
P2: Ora bem, antes disso, temos que escrever o sumário... (muito ruído) 
Al : É apresentação dos trabalhos de grupo. 
P2: Sim. Lição n.° 82... 
(muito ruído) 
P2: O sumário...Agora não quero conversa! Vamos lá. Sumário...ó meninos, vamos lá!... 
A2: O s'tora, o sumário da aula passada... 
(toca a campainha da escola, não se percebem algumas palavras do diálogo entre a 
docente e o aluno) 
(muito ruído, a professora eleva o tom de voz para se tentar fazer ouvir)(ainda há 
alunos a levantarem-se) 
P2: O sumário da lição anterior foi a lição 81, no dia 2...(ruído)....desculpem lá, oitenta e 
dois 
A3: Ainda vamos na setenta e tal... 
P2: Ah... então, não têm correcto. Depois, então no final organizamos. 
A3: E melhor no final, s'tora. 
P2: No final, pronto. 
(ruído) 
P2: Mas, vocês já podem escrever "apresentação dos trabalhos de grupo" 
A4: Professora, professora! 
(muito ruído, ainda alguns alunos de pé) 
A4: O s'tora, pode vir aqui? 
P2: Pronto. Agora, faz favor prestem atenção ao trabalho... 
(trabalho que u m grupo de alunos está pronto para apresentar, no seguimento da 
aula anterior). 
(ruído, ainda um aluno a mudar de sítio) 
P2: Ó Filipe! 
A4: O s'tora, ó s'tora, pode vir aqui? 
P2: Agora é o...não pode ser.(os alunos já estão no estrado junto ao quadro, prontos 
para apresentar o trabalho). Podem ir apresentar para ali! (aponta com o dedo para 
o fundo da sala). 
A5: O s'tora, pode vir aqui? 
(ocorre u m momento de pausa, em que a professora fala em voz baixa, fora do 
ângulo da câmara com os alunos que estão prontos a apresentar o trabalho - mais 
tarde, ele dirá que os alunos estavam a pedir para não mudarem de local, pois 
t inham vergonha de apresentar o trabalho frente à camará. Os alunos da turma 
continuam com elevado nível de ruído, chamam-se e conversam entre si). 
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A6 (junto ao quadro, em frente à turma)(eleva a voz, pois existe muito ruído na 
I turma):0 nosso trabalho é sobre a sexualidade na adolescência. 

P2: (sentada na mesa, em frente à turma, todos continuam a falar ao mesmo tempo, 
grande número de conversas paralelas). Schhhh.. .Agora, toda a gente... 
(o ao aluno tenta continuar, o ruído é levado) 
P2: Só apresenta quando estiverem calados! 
(faz um pequeno momento de pausa, o ruído diminui). 

P2: Pronto. 
A6: O nosso trabalho é sobre a sexualidade na adolescência e os caracteres sexuais secun
dários. 
P2: Alto! 

8 ( O aluno lê um texto, em que vai abordando as modificações que ocorrem no cor-
po dos rapazes durante a adolescência. Algo nervoso a princípio, lê o texto, sendo 
interrompido por alguns risinhos dos colegas, quando se refere ao tamanho do 
pénis e aos complexos que as diferenças de tamanho originam em alguns rapazes. 
A professora intervém, questionando: 
P2: "Então, tratamos das coisas com seriedade ou não?..." 

Muitos alunos permanecem distraídos, fazendo outras coisas ou conversando (em 
voz baixa, ao fundo da sala) entre si. 

O aluno termina a leitura do texto, em que apresentou os caracteres sexuais secun
dários que surgem na adolescência, nos rapazes e nas raparigas. Foi um texto qua
se que só biológico, com excepção à menção do facto do maior número de cuida
dos que os adolescentes passam a ter com o corpo e os complexos psico- sociais 
relacionados com o tamanho do pênis. 

Inicio novo texto, subjugado ao tema "aspectos menos positivos da adoles
cência". Aborda o tema da experimentação, por exemplo, do tabaco, que ocorre 
por parte dos adolescentes apenas para se sentirem mais importantes. Foca a expe
rimentação do álcool em festas, que leva a que as raparigas se embriaguem e os 
rapazes as levem a praticar o primeiro acto sexual, surgindo gravidezes indeseja
das. O aluno, a propósito disto, faz uma piada que não se consegue perceber e que 
provoca o riso na turma). 
P2: Meninos.... 
Aluno foca que "alguns rapazes, andam com um preservativo na carteira só para o 
mostrar aos adultos". Passam a mostrar "dois exemplos que aconteceram a pes-
soas" ( a turma cont'^ua com bastantes elementos distraídos). O primeiro exemplo 
é de uma rapariga de 16 anos que experimentou o tabaco porque todos os colegas 
fumam, mas, não gostou e, além disso, é caro demais. O outro exemplo é o teste
munho de uma aluna que afirma ter engravidado porque estava embriagada e nem 
sequer perguntou ao parceiro se estava a usar um preservativo. 
A6: e agora temos uma pequena história... 
P2: E porque é que vocês colocaram esses dois exemplos, António? 
A6: O s'tora, porque é importante referir que .. .nesta idade... 
A7: .. .é preciso ter cuidado com... 
P2: Tomar atitudes responsáveis, não é isso? 
(pausa, momento de algum silêncio) 
P2: Então vá lá, ligue lá isso, que eu nunca sei... 
(os alunos ligam o dvd) 
P2: E o cd, é sobre quê? 
A6: É uma história (imperceptível)...horas (?) difíceis. 
P2: E quem... 
A7: Tá. 
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P2: Tá? (o vídeo ligado) 
A8: E quem são os actores? 
(ruídos, vários alunos conversam) 
P2: E onde é que arranjaram a história? 
A6 e 7: (imperceptível)..imagens de filmes. 
P2: E tiraram....(muito ruído) 
A9: João, vira um bocadinho assim para aqui, senão não dá para ver. 
P2: Se quiserem apago a luz, querem que apague a luz? 
A (vários): Queremos. 
(ruído, preparam a projecção do vídeo, a professora faz "Schhhh!" várias vezes) 
(Enquanto prossegue a projecção a prof. Segue para o fundo da sala, onde chama a 
atenção de um aluno mais distraído e fala com outro grupo, isoladamente do resto 
da turma, que aguarda a preparação do vídeo) 
Inicia-se a projecção do vídeo, alguns alunos continuam distraídos, a professora 
chama à atenção, desde o fundo da sala e percebe-se a expressão "...é sempre a 
mesma!" 
Alunos, finalmente, parecem sossegar a dar atenção à projecção do vídeo, do qual 
se ouve a banda sonora (Starwars). 
Os comentários e piadas persistem, juntamente com risos. Os alunos trocam alguns comen
tários, durante a projecção do filme, também com a professora, em tom bem- disposto, 
nomeadamente, quanto ao facto de eles terem codificado a parte em que apareceria uma 
cena se uma relação sexual. 
O filme foca a história de um casal que se conheceu pela net, saiu para uma festa, ocorreu 
uma relação sexual, sem preservativo, com uma gravidez não desejada. 
P2: .... Ambos não usaram o preservativo... 
P2: Por acaso depois o texto vem na sequência disto...(refere-se à ficha de trabalho que 
vai distribuir aos alunos, sobre o tema que foi proposto na entrevista realizada ao 
docente na fase 1 da investigação), 
(fim do vídeo) 
P2: Pronto, e acabou aqui, foi? Pronto, até vem agora na sequência do trabalho, da análise 
do texto... 
(professora dirige-se de novo para a frente da sala, para junto da secretária, junta
mente com os alunos que vêm desligar o vídeo) 
A9: Tcham,tcham,tcham- tchan.... 
P2: (enquanto caminha e vários alunos falam) .. .e depois vamos ver os comentários, 
(outra vez um elevado ruído na turma, vários alunos distraídos, enquanto a pro
fessora troca alguns comentários com os alunos ao seu lado, que estiveram a aca
bar de apresentar o trabalho e estãc- a desligar o DVD) 

P2: Nós vamos....(muitos alunos a falar em simultâneo, grande ruído. Aparentemente, a 
professora intercompe-se para ouvir o que um aluno lhe perguntou mas, que é impossível de 
discernir). 
P2: Ok, eu vou então distribuir.... (começa a distribuir pelos alunos uma ficha de tra
balho). 
(Os alunos estão dispostos na sala em quatro grupos, com entre 5 e 7 elementos). 
P2: Bem, temos aqui (imperceptível, vamos lá! 
P2: Tá? Vamos lá! 
(muito ruído, quase não se percebe o docente) 
P2: Vamos 1er então (imperceptível), vamos lá! (ruído) Aqui a Mariana, faz favor. Pres
tem atenção à leitura, vamos 1er. Ricardo, para a frente, vire-se para o seu grupo. 
A9: S'tora...não quero 1er...(voz muito baixa) 
P2: Ah?... Ande lá, é só um bocadinho, vá. 
A9 começa a 1er, persiste o ruído, não se percebe nada da leitura. 
P2: Assim não ouço nada! (virada para a turma, abre os braços) 
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A9: "Segundo as ultimas estimativas, a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 
(HIV), responsável pela SIDA, é muito mais frequente no mundo do que até agora se acre
ditava. Em 1998, a quantidade de pessoas infectadas..." 
P2: Quim! (chama a atenção a um aluno que estava distraído, além de sentado 
numa posição meio- deitada na cadeira) 
(a professora acompanha a leitura pela sua cópia; alguns alunos parecem continuar 
distraídos, sendo que um procura até chamar a atenção do colega para qualquer 
outra coisa) 
A9: "Durante esse ano infectaram-se 5,8 milhões de pessoas, o que origina uma média de 
11 pessoas, por minuto, a contraírem a- doença. As mulheres representam já mais de 43% 
dos seropositivos, tendo esta percentagem aumentado vertiginosamente nestes últimos 
anos. O preservativo é um método eficaz na protecção contra as doenças sexualmente 
transmissíveis e a SIDA, porque impede a transmissão dos agentes infecciosos que podem 
existir no pénis, no esperma, nas mucosas ." 
P2: Continua, Vidinha, 
(silêncio) 
P2: Pois, não sabe onde é que ia, não é?... 
AIO: Preciso de óculos, s'tora... 
P2: Então vá..."de facto" (aponta com o dedo na ficha do aluno o local onde iam) 
AIO: "De facto, os preservativos de boa qualidade constituem uma barreira não ultrapassá
vel pelo vírus da SIDA. Esta afirmação baseia-se em dados inequívocos, obtidos em labora
tório. A objecção de que o preservativo constitui um método de contracepção pouco seguro 
não é válida. Vários estudos efectuados revelam que os fracassos se devem a deficiente 
manipulação. 
P2: À deficiente manipulação (corrige). "Como exemplo..." 
AIO: "Como exemplo, cite-se uma investigação levada a efeito em Inglaterra, com casais 
familiarizados com este método, a qual mostrou que a percentagem das falhas se situava 
entre 0.4% e 1.4%, no máximo!" 
P2: (após ter ajudado várias vezes o aluno anterior a 1er, pois este tinha algumas 
dificuldades de leitura) Luís. 
A l i : "Um estudo da Food and Drug Administration (EUA),em que se testaram 89 preser
vativos de látex num sistema desenhado para medir e detectar a passagam de partículas 
virais , em condições semelhantes às que ocorrem durante uma relação sexual, concluíram 
que o preservativo reduz lO.OOOx a transferência de fluído, pelo que diminui significativa
mente o risco de transmissão do HIV, ainda que não o elimine, completamente." 
P2: Continua o Hugo 
A12: Professora, não estava atento. 
P2: É sempre quem precisa de estar com mais atenção que está distraído! Elisabete!... 
"Num documento oficial..." Sim! 
Al3: "Num document oficial, publicado na Internet em junho de 2000, a Organização 
Mundial de Saúde reafirmou que o preservativo masculino é o único método contraceptivo 
que comprovadamente reduz o risco de todas as infecções sexualmente transmissíveis, 
inclusive para o HIV. "Quando usado de maneira correta e consistente, o preservativo dá 
boa protecção anticoncepcional e reduz, efectivamente, os riscos de propagação das diver
sas DST, sendo o único meio mecânico de protecção contra a transmissão sexual do vírus 
da imunodeficiência humana (HIV)" 
(um aluno permanece completamente distraído, olha pela janela, para fora) 
P2: "De facto...." 
A13: "De facto, os preservativos masculinos são dos métodos mais seguros, desde que cor
rectamente utilizados, com a vantagem adicional de serem a melhor protecção contra a 
transmissão de doenças sexuais." 
P2: Aqui, só uma pergunta. Será que se aquele casal tivesse usado o preservativo eles...ela, 
não corria o risco de engravidar? 
A14: Não. (outros parecem também dizer o mesmo, em tom mais baixo) 
Al5 : Corria, mas, era menor. 
P2: O risco era menor. E porque é que podia correr na mesma o risco de engravidar? 
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A16: Porque não ha as instruções. 
P2: E isso significa o quê? 
A (vários falam ao mesmo tempo) (prof. Auxiliou posteriormente a "decifrar" o que 
os alunos dizem: ) Não conseguiam por... 
Al7: Ou um defeito de fabrico... 
P2: Então, um defeito de fabrico ou eficiência ...o que é que disse? 
Al8: O preservativo podia ser de má qualidade. 
P2: Podia até ser de má qualidade. 
A19:Sefor... 
P2: Não se fala com a mão no nariz! 
Al9: Se for mal colocado pode rebentar. 
P2: Pronto. Se, for mal posto, se não conseguir metê-lo (?)ou defeito de fabrico Continua a 
Cátia 
A20: "A prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST's) recomenda que, para 
além da utilização de métodos "barreira", se altere o comportamento sexual da pessoa, 
nomeadamente, a relação com um único companheiro sexual e a redução do número de 
parceiros sexuais(...) Todo o problema e êxito das medidas de prevenção apelam às pessoas 
para adoptarem uma mudança de mentalidade. Esta necessidade é compreensível, dado ser
mos seres dotados de racionalidade e de sentimentos, capazes de adoptar critérios morais 
orientadores do nosso comportamento sexual. No entanto, a política de ataque à prolifera
ção da epidemia de SIDA tem-se centrado quase exclusivamente na promoção (publicita
ção?) do uso do preservativo." 
(enquanto a aluna lê, pelo menos 4 alunos não estão atentos, incluindo um que foi 
colocar lenços de papel que tinha em cima da mesa ao lixo, por pedido - em voz 
baixa - da professora) 
P2: Continua quem?.... (uma aluna levanta o braço) Pode ser. 
A21: "De facto, este método contraceptivo, é frequentemente apresentado como partica-
mente...praticamente (engasga-se) (risos) 
A21: "100% eficaz no combate à expansão do HIV. Mau grado este aparente consenso 
existem, a nível mundial, diversas vozes e estudos que se opõem a um modelo de preven
ção centrado no uso do preservativo." 
P2: Continua a Ana Catarina. 
A22: "A consulta de diferentes fontes bibliográficas, facilmente acessíveis em qualquer 
livraria, quiosque ou internet, permite a obtenção de diversos valores que questionam a 
eficácia absoluta do preservativo" 
(para de 1er) 
P2: Então? 
A22: " " A taxa de falha do preservativo cifra-se nas sete gravidezes por 100 mulheres/ano" 
; "Em média, em cada 300 preservativos há um que se rompe, mas esta taxa pode variar em 
função das circunstâncias" ; "Durant-, ura . de uso típico do preservativo, 14 em 100 
mulheres ficarão grávidas. Durante um ano de uso perfeito, esse número baixa para 3 em 
cada 100 mulheres" 
P2: Continua a Carina. 
A23: "Ajuntar a estes dados anteriores, vários peritos, a nível internacional, têm expressa
do a sua reserva quanto a este método contraceptivo. Citemos alguns deles:"peritos concei
tuados no campo da saúde têm avisado acerca da dependência dos preservativos na preven
ção da SIDA e outras...(hesita) 
P2: DST's. 
A23: "DST's (...) não se pode simplesmente dizer às pessoas que está tudo bem para faze
rem o que querem, desde que usem preservativo. Ela (a SIDA) é uma doença perigosa 
demais para que se possa dizer isso" Dr. ... (hesita ao 1er o nome do cientista e da ins
tituição a que pertence) 
P2: Não vale a pena (1er o nome do autor da afirmação e da instituição em que traba
lha). Lê o outro item... 
(um aluno levanta o braço) 
P2: Pode ser. 
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A24: ""Posto de um modo simples, os preservativos falham. E falham a uma taxa inaceitá
vel, para mim como médico, para que os prescreva como uma estratégia a ser promovida 
como um meio significativo de protecção contra a SIDA" (mais uma vez, não lê o nome do 
autor da frase nem da instituição em que trabalha). 
P2: Rosa, 18, continua... 
A25: "A prevenção necessita centrar-se em outras medidas de prevenção das DST's, como 
a abstinência sexual, a manutenção de relações sexuais apenas com um par estável e que 
este, comprovadamente, não padeça de DST's. Se bem que estes métodos constituam, teo
ricamente, uma alternativa, na maioria das culturas, por diferentes razões, não se utilizam 
nem são promovidos com a frequência necessária (28). A educação dos afectos, do desen
volvimento pessoal e de valores é um ponto-chave, estimulando a maturidade afectiva dos 
jovens, influenciando o seu comportamento sexual." 
P2: E acaba Mariana.... 
A26: Eu? 
P2: Sim. 
A26: "Definitivamente, a educação sexual necessita assumir que o preservativo é um 
método de contracepção altamente falível, sendo impossível resumir toda a sexualidade a 
um pénis e a uma vagina que é preciso separar por uma borrachinha. No princípio dos anos 
90, o Programa de Luta contra a Sida da OMS elaborou um documento de informação (Dez 
elementos de informação sobre a SIDA) no qual declarava que "as relações sexuais, sejam 
heterossexuais sejam homossexuais, representam o modo de transmissão principal do HIV. 
A maneira mais segura e eficaz de proteger-se da infecção consiste em abster-se de toda a 
relação sexual ou mantê-la com pessoas que não estejam infectadas e sejam mutuamente 
fiéis". 
P2: Pronto. E, agora, vamos fazer assim: por exemplo, aqueles dois grupos trabalham o 
primeiro texto e estes três grupos trabalham o segundo e respondem a essas três questões, 
está bem? Portanto, vocês respondem às três questões do texto um e vocês respondem às 
três questões do texto dois. E todos respondem...Ouçam! E todos respondem à questão A e 
B finais, está bem? 
A27: O professora, uma coisa. O nosso grupo trabalha qual? O dois? 
P2: Sim. Aquele lado trabalha o primeiro e este lado o segundo, (indica com as mão a que 
grupos se refere). 
P2: Ah, esperem aí, ainda pode haver mais um grupo para trabalhar. Ó Filipe, trabalham 
também o segundo. 
A28: Ok. 
(Os alunos iniciam o trabalho nos grupos. A professora vem à secretária buscar um 
lápis para emprestar a um aluno) 
P2: Pronto! Até ás 5hl0! A que horas toca? 
A29: 5 e meia. 
P2: Pronto, então dez minuios para fazerem isso e dez minutos para os grupos apresentarem 
o seu trabalho, está bem? 
(os alunos continuam o trabalho nos grupos) 
(professora passa por um dos grupos, vê o que estão a fazer, fala com os alunos) 
A30: O s'tora....ó s'tora, pode chegar aqui? (fica com o dedo no ar, um dos alunos dos 
grupos que se situam na zona ao fundo da sala). 
( A professora está de costas para ele, continua a falar com uma das alunas do gru
po onde se encontrava) 
(O aluno baixa o braço) 
(A professora começa a afastar-se, a aluna volta a chamá-la, ela volta ao grupo) 
(vai junto de outro grupo) 
(Desloca-se para outro grupo) (pouco perceptível a voz, aproveita para falar com 
os alunos acerca de u m trabalho de grupo que t inham ficado de entregar e não o 
fizeram. Apenas se percebe a questão "Onde é que está o trabalho?") 
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Passa rapidamente pelo grupo dos alunos que a tinham chamado, mas, parece não 
haver qualquer questão. Volta ao primeiro grupo, que entretanto a voltara a cha
mar. 
Em pelo menos dois dos grupos parece não haver discussão - inclusivamente, dois 
dos alunos distraem-se entre si, sacudindo um a camisola do outro, que chega a 
tirar a camisola para observar uma hipotética sujidade nas costas, alertado pelo 
colega. Num desses grupos, os alunos (3) trabalham de formas distintas: um não 
trabalha e dois fazem-no de forma individual. 

A professora passa um elevado tempo no grupo 1, formado por quatro alunas. Um 
dos grupos não evidencia qualquer tipo de trabalho colectivo. 
Um alunos de um dos grupos estende uma folha para a professora ver algo, que 
ela lê e comenta para o grupo, pouco perceptível. Circula de novo pela sala em 
ordem ao apelo dos grupos. 
O grupo dos 3 alunos permanece completamente alheados, apenas um dos elemen
tos - a única rapariga - parece minimamente empenhada. A professora passa por 
eles em direcção a outro grupo, mas, nada faz. É chamada para ir ao grupo pela 
aluna, e esclarece uma questão desta, mas, pelo modo como se posiciona e pelo 
modo como fala, parece apenas fazê-lo para a aluna e não para os restantes dois 
elementos do grupo, que permanecem distraídos ( um com a mão na cabeça). Um 
dos alunos chama a professora e pede algo, ela questiona "O que é que foi agora?". 
O aluno parece limpar o nariz com a camisola, ocorre uma troca de palavras (ele 
pede para sair da sala, para ir ao wc - confirmação posterior pela professora), 
levanta-se e sai da sala. 
Professora continua a falar individualmente com um dos grupos (onde já tinha 
estado 2 vezes). Continua o seu trajecto pelos grupos, aproxima-se pela primeira 
vez de um dos grupos sobre o lado esquerdo da sala (estão a trabalhar em grupo 
há mais de lOminutos). Ouve-se a professora em voz mais elevada: 
P2: Não me digam que ainda não escreveram nada! (grande ruído na sala, não se perce
be o resto do diálogo da professora com os alunos. Apenas partes) ...Qual é a opi
nião?... 
A: (questiona se tem de justificar as respostas) 
P2: Claro! Bem respondidinho!... 

(alunos de um grupo questionam a professora, percebe-se mal. Colocam um dile
ma à professora, que é a questão de os dados acerca da eficácia ou não do preser
vativo não serem fiéis, por defeito, pois pode haver preservativos danificados, que 
rebentem, mas, como os indivíduos i^u toL_~ uoftXrWdov nao se sabe...) 
A: Nós falamos em infectado, pode não estar infectado? 
P2: ...mas quais são os riscos? Ande lá, depois respondemos a isso (deixa o grupo e volta 
para junto da sua secretária) 
Um dos elementos estende uma folha à professora para ela ver a sua resposta. Ela 
lê e devolve a folha (não se percebe o comentário que faz). 
P2: Vá, estamos a chegar ao fim - diz para a Turma -. Mais dois minutos! (circula pela 
sala, olhando para o relógio). 
Ao fundo da sala do grupo de 3 elementos, um permanece completamente alhea
do, com a cabeça apoiada na mão e o outro elemento ausente da sala. A aluna do 
grupo troca impressões com o grupo do lado, ignorando o colega, que também não 
parece minimamente interessado. 
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P2: Bem, vamos la, mais um minutinho para isso! 
A31 : O s'tora, espere aí, só um bocadinho! 
P2: Não faz mal, se não acabaram, fazemos oralmente, não há problema, está bem? - em 
tom alto, para toda a turma -. (uma aluna de um dos grupos afirmou à professora que 
ainda não tinham terminado as respostas a todas as questões). 
P2: Ahh....Vamos lá, vamos fazer isto oralmente senão não acabamos e eu hoje quero 
começar a fazer revisões para a prova, (voz alta, por forma a que todos a ouçam, acima 
do burburinho geral) 
(pausa do professor, continua o ruído) 
P2: Bom, vamos fazer oralmente que é para depois, para a próxima aula começarmos a 
fazer revisões para a prova. 
P2: Bem, pode ser aqui o grupo do .... 
A32: ... do Mário. 
P2: ...do Mário! Começamos com o grupo do Mário. Vá !á, o texto 1, então? Agora pres
tem atenção, está bem? Meninas! (chama a atenção de um grupo de alunas que ainda 
estavam a escrever) Fazemos oralmente, está bem? Senão não há tempo! Vá lá! 
P2: Mário: "O preservativo é eficaz no combate à SIDA? Justifica." 
6:30 
A33: Sim. Os vários estudos efectuados revelam que os fracassos devem-se a deficiente 
manipulação. 
P2: E....Cristina, o que vocês puseram? 
A34 ( aluna do grupo com 3 que trabalhou praticamente sozinha): No.... 
P2: um! 
A34: O preservativo é uma arma contra a sida pois é uma barreira que não deixa passar as 
doenças infecciosas que podem existir no pénis para... 
P2: Olhe, desculpe lá! (exaltada) Com o João a falar, como é costume... 
A35: Não s'tora! A Mónica estava a tirar-me uma dúvida! 
P2: Pronto. Então depois colocava-a, porque assim eu não ouço, não percebi nada do que 
ela disse. 
A35: ...é que nós tínhamos dito coisas diferentes e estávamos a juntar numa frase única 
para o grupo. 
P2: Está bem mas então deixem-me ouvir a Cristina. Ande lá, que eu não percebi o que 
disse. 
A34: O preservativo é eficaz no combate contra a SIDA pois é uma baneira que não deixa 
passar os agentes infecciosos que podem existir no pénis, no esperma e nas mucosas. 
P2: Pronto. E aqui, vocês? Carina! ( o grupo onde passou mais tempo) 
(reentra na sala o aluno que tinha saído, dá pancadinhas nos colegas, à medida que 
vai passando por eles) 
A35. Sim. Porque o preservativo, na realidade, constitui ... 
F2- Olhe, vá lá, 1er pausauamente 
A3 5: Sim. Porque o preservativo, na realidade, constitui uma barreira não ultrapassável 
pelo vírus da SIDA. 
P2: Pronto, e então vamos à outra. "Qual o grau de segurança do preservativo?" 
Pode ser outro grupo, o do Filipe, pode ser. (pequena pausa). 
Depois eu fico com isso (as fichas com as respostas dos alunos). Qual o grau de segu
rança do preservativo? 
A3 6: (lê a resposta do grupo, que foi elaborada pela colega; dificuldades em 1er) É 
um grau bastante alto. Muitos dizem que os preservativos de boa qualidade são uma... bar
reira não... ultrapassável pelo vírus da Sida 
A37 (colega de grupo): O s'tora, eu ia continuar a escrever mas... 
P2: Diga! 
A37: Ia continuar a escrever, mas... 
P2: Ah...então...ah... podemos apresentar mais alguma coisa... Mário, o que é que vocês 
puseram? 
A38: Ah...que pronto... que na transmissão de transmissão das DST's existe apenas 
uma taxa de falha de 0.4 a 1.4%. 
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P2: Pronto. "Como poderá combater o avanço de propagação da SIDA?" Aqui vocês! 
(outra vez o grupo junto à professora, o tal onde ela passou mais tempo durante a 
fase de "discussão" em grupo) 
P2: Alto! 
A39: poderá comb..a..ter... 
(alunos ao fundo da sala continuam distraídos, conversam entre si, alguns de cos
tas para a restante turma; ouve-se um burburinho constante) 
P2: Ó Ana Marina, ande lá! ... Shh! 
A39: Poderá combater-se... 
P2: Assim eu não ouço nada e lá ao fundo também não ouvem! Pedro! Xavier! (dirige-se à 
turma) 

35 A39: Poderá combater-se o avanço da propagação da sida usando o preservativo de uma 
maneira conecta e consistente. 
(os alunos ao fundo da sala permanecem distraídos e alheados da aula; apenas o 
burburinho não é tão grande) 
P2: De uma maneira correcta e consistente, pronto. E quem é que colocou mais alguma 
coisa? 
(ninguém fala) 

36 P2: Como poderá combater o avanço da propagação da Sida: usar, então, o preservativo de 
maneira correcta e consistentemente. Mais? 

— A40: Diz (ouve-se um aluno a incentivar a colega) 
3 7 P2: Margarida! 

— A41: Ter um companheiro estável. 
P2:E? 
A40: Ter sempre o mesmo companheiro estável. 
P2: Ah! Ou então... hum...ter um parceiro sexual estável. Sim... 
A41: O s'tora, e deve haver uma maior publicitação de métodos de prevenção da transmis
são das DST's. 
P2: Exactamente. 
(as aluna de um grupo junto à professora permanecem a escrever desde o inicio da 
discussão, e os alunos dos dois grupos ao fundo da sala distraídos, mais de metade 
da turma parece quase completamente alheada da discussão) 
P2: Agora, vamos já para o texto dois que é para termos tempo de .. .de... responder-mos às 
dúvidas. 
(aluna de um dos grupos da frente de dedo no ar) 

3 8 P2: "O preservativo é um método 100% seguro na prevenção da SIDA e de outras doenças 
sexualmente transmissíveis?" Mariana. 
A42: Não, este não é um método 100% seguro, pois se este não for bem utilizado e se tiver 
algum defeito de fabrico, este não evitará a transmissão das DST's. 
(os dois grupo ao fundo continuam completamente alheados) 
P2: Depois no final isto vai resumir tudo. Vamos aqui á dois. Pode ser o Xavier (aluno de 
um dos grupos ao fundo da sala). "Indica, para além do preservativo, outras medidas 

. capazes de prevenir a expansão da SIDA". 
39 A43: O s'tora...ah... abster-se das relações sexuais... 

P2:... que elas também disseram... 
40 A43: ... e não ter essas relações sexuais com pessoas infectadas com ... 

P2: O problema é que não se sabe quando estão infectados ou não.. .Diga! 
(uma das alunas do grupo da frente levantou o braço) 
A44: Não partilhar seringas com pessoas desconhecidas.... 

. P2: Não partilhar seringas ou objectos pessoais. Não é? 
41 A44: ... e ter cuidados com a higiene. 

P2: Ter cuidados de higiene pessoal. 
A45: Não partilhar a escova de dentes... 
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43 

44 

47 

P2: Prontos...sim. "Segundo a OMS, qual a maneira mais segura de proteger da SIDA? 
Concordas . . . " "Segundo a OMS, qual a maneira mais segura de se proteger da SIDA?" 
Regina. 
A46: Ah...A maneira mais segura e eficaz de se proteger da Sida é ...ah... consiste em 
abster-se da relação sexual e ou mantê-la com pessoas.... 
P2: Com o mesmo parceiro 
A46: Com o mesmo parceiro e... 
P2: Luís. 
A47: Não sei s'tora. 

~ P2: Então, resumindo, que as duas últimas duas questões são o resumo disso, "qual achas 
que será o modo mais eficaz de prevenir a SIDA?". Pedro Portela. 
(momento de pausa, enquanto o aluno parece procurar no caderno da colega a 
resposta) 
A48 : ... não ter relações sexuais... 

46 P2: Então.. .abster-se de relações sexuais.. .o que a partir de uma idade já é complicado, não 
é? 
Então, sendo assim, se ele já tiver... 
(pausa) 
A49: ... o uso do preservativo... 

1 P2: Então, o uso do preservativo. 
48 Mas, já sabemos que o uso do preservativo não é 100% eficaz. Mariana. 

A50: A utilização da pílula, que pode ser quase 100%... 
1 A51: Mas, a pílula... 

4 9 P2: Mas, aí estamos a falar de quê? Aí não estamos a falar da prevenção das doenças 
sexualmente transmissíveis...estamos a falar da prevenção... da gravidez, não é? Que é o 
que se a Gisela toma-se essa precaução não tinha ficado grávida. Só que a Gisela também 
não tinha apenas um parceiro sexual, não tomou, diga-se, as medidas de contracepção e, 
além de correr o risco de ficar grávida - que na vossa história ficou -, ainda podia ter corri
do o risco de contrair as doenças sexualmente transmissíveis, não é? Não só a Sida mas 
também outras. 
Mas, voltando à questão, então, o método mais eficaz? Luís. 
A52: Não posso ser eu. 

' (pausa) 
A52: O s'tora, é a última pergunta? 

51 P2: Não, é a a). O Pedro diz, abster-se das relações sexuais, o uso do preservativo.. .diga! 
A53: Assim não envolve a abstinência 

52 P2: Pronto, mas, se usar o preservativo, já vimos que não é 100% eficaz, logo... 
A54: (voz muito baixa).. ..não manter relacionamento sexual... 
P2: Diga! 
(Ruído) 
P2: Elisabeth! 
A54: ... com pessoas que não estejam infectadas e tenhamos um compromisso. 
P2: Pronto. Haver uma fidelidade. 
(enorme ruído dentro da sala, a professora, praticamente, apenas discute com um 
dos grupos da frente. Os restantes alunos, sobretudo os do fundo da sala, estão 
completamente alheados; enorme ruído na sala, impossibilita quase a compreensão 
do que é dito). 
A55: Não praticar....(muito ruído, frase incompleta) 
P2: Pronto, mas, então, como é.. .não praticar-se... .não se faz! Exactamente. 

53 (enorme ruído, impossível que alguém escute qualquer intervenção; professora 
I mantém tom de voz muito elevado para que se consiga perceber o que ela diz) 
1 P2: Então, pronto. Imaginem que o caso da peça, inclusive conhecem-se, não é? E pronto, 

5 4 podem fazer normalmente, ter relações sexuais. Então, como se conhece o parceiro, devem 
1 usar sempre o quê? 

A (dois alunos em simultâneo): O preservativo. 
P2: O preservativo. 

50 
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Mas, que cuidados então devem ter no uso do preservativo? 
A (vários): Ao utilizá-lo...Utilizá-lo bem. 
A56: Mas, o problema é quando realmente o problema é de fabrico... 
P2: Pronto, se calhar, com o problema é de fabrico, é que assim mesmo ... 
(várias pessoas falam em simultâneo, ruído elevado na sala, não se distinguem as 
intervenções) 
A57: .. .mas, se for bem utilizado é menos... 
(ruído) 
P2: Porque, reparem, se o preservativo... Ora ouçam lá! Luíiiiiissss.... Se o preservativo 
não consegue impedir as gravideses, se não for bem utilizado, não é? Imaginem se 
alguém...de certeza não vai prevenir a transmissão das doenças...como a Sida, não é? O 
Ricardo, o que tem a dizer sobre isto? O que é que tem a acrescentar, João? 
A: (...) (pouco mais que um murmúrio, o aluno pareceu perguntar qual era a ques
tão) 
P2: Estamos a responder a que questão 
A: (vários alunos falam, em tom baixo, mas, não parecem estar a responder à pro
fessora, apenas falam entre si) 
P2: (após pausa, sem resposta à pergunta que fez) Bem, agora vamos responder então 
à b). Afinal, o preservativo é ou não eficaz na prevenção da SIDA? Sylvie. 
A58: (aluna fala em voz muito baixa, apenas em tom audível pela professora) 
P2: Copiaram, mas tem a sua opinião! 
À58: . . .ab? 
P2: Sim, a b)! 
(pausa, a aluna não responde) 
P2: Vai pensando! Carla! 
A59: Eficaz, mas, não 100%! 
P2: (diz algo em tom de repreensão irónica a u m aluno, enquanto a outra aluna 
dava a resposta, mas, não se percebe o sentido) Pois, uma branca é uma branca, não é? 
A60:É.. . 
P2: Quem é que tem mais alguma coisa a dizer? A Marianinha... 
(Toca a campainha, os alunos do fundo da sala levantam-se imediatamente, os da 
frente começam a arrumar.) 
P2: (tenta fazer-se ouvir, por cima do enorme ruído geral) Segunda- feira... segunda-
feira...trazem o livro...(ruído ensurdecedor) (o professor volta para a secretária, os 
alunos saem) 

(Uma aluna vem junto da professor, aparentemente para discutir algo acer
ca de uma questão. Embora estejam junto à câmara, o ruído é tão elevado - asso
bios, etc. - que não se percebe absolutamente nada.) 

FIM 
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