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A. Perspetiva Histórica do Congresso Internacional Sexualidade e Educação Sexual (CISES) 

Em 2010 um grupo de investigadores e investigadoras que trabalhavam colaborativamente em investigação 

sobre Sexualidade e Educação Sexual constituíram a rede responsável pela organização do Congresso 

Internacional Sexualidade e Educação Sexual (CISES): Universidade do Minho (UM);Universidade de 

Lisboa (UL); Universidade de Aveiro (UA); Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC); Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) e Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).  

Nesse ano, foi o Centro de Investigação Didáctica e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF) que 

constituiu a Comissão Organizadora Local do 1º CISES na Universidade de Aveiro, com foco na discussão das 

Políticas Educativas, Investigação e Práticas. Com o reconhecimento institucional da Comissão Nacional da 

UNESCO em Portugal, noventa autores de Portugal e do Brasil, incluindo investigadores e investigadoras, alunos 

e alunas e profissionais da Educação, Saúde, Psicologia e Serviço Social que trabalhavam em sexualidade e 

educação sexual, apresentaram sessenta investigações ou relatos de prática e desenvolvem reflexões sobre 

temáticas estruturantes como: Sexualidade, Saúde e Direitos Humanos; Sexualidade, Género e Diversidade; 

Corpo, Erotismo e Sexualidade; Investigação e Práticas em Sexualidade e Educação Sexual; Sexualidade e 

Media; Sexualidade, Educação Sexual e Formação de Professores(as); Políticas Educativas em Sexualidade e 

Educação Sexual. No final do Congresso foi elaborada a Carta de Aveiro. Nesta Carta os participantes no 1º 

CISES apelaram ao reforço de iniciativas públicas e da valorização da educação em sexualidade para o 

cumprimento dos propósitos internacionais de respeito integral dos Direitos Humanos no campo da sexualidade 

e educação sexual e a defesa dos princípios a seguir referidos (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Princípios do CISES 

 
 

 

 

Princípios 

1. A sexualidade é uma dimensão intrínseca ao ser humano. 

2. Os direitos sexuais são direitos humanos fundamentais e universais. 

3. A privação ou negação da sexualidade é um fator gerador de degradação humana. 

4. Todas as formas de estigma e discriminação no acesso à saúde sexual e reprodutiva têm que 
ser combatidas. 

5. Todas as formas de atividade sexual coerciva ou abusiva e de exploração sexual têm que ser 
condenadas. 

6. É necessário unir esforços para proteger da violência, exploração e abuso grupos de crianças 
e jovens vulneráveis. 

7. A igualdade de género em todas as esferas da vida social tem que ser promovida. 

8. Tem que ser defendido o direito de toda a pessoa humana poder viver livre de violência e de 
discriminação por motivos de pobreza, género, etnia, religião, incapacidades múltiplas ou 
orientação sexual. 
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O 2º CISES, focado na Investigação, Intervenções e Direitos, foi realizado de 15 a 17 de novembro de 2012 

em Araraquara, São Paulo, Brasil, tendo como Comissão Organizadora Local o Núcleo de Estudos em 

Sexualidade (NUSEX), da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Araraquara. 

Este congresso manteve os temas do 1º CISES e acrescentou dois novos temas: Políticas Públicas em Educação 

Sexual e História e Historiografia da Sexualidade e Educação Sexual. Na Carta de Araraquara, os cerca de 150 

participantes no Congresso oriundos do Brasil, Portugal e Espanha reforçaram o compromisso com os 

princípios estabelecidos no 1º CISES, nomeadamente nas estratégias de ação a nível da Educação em 

Sexualidade, tendo os participantes no Congresso ficado comprometidos com a promoção de uma educação 

sexual crítica e emancipatória nas escolas, que segue um conjunto de princípios que passariam a inspirar 

estratégias de ação para todos/as os/as participantes (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Princípios para a implementação da educação em sexualidade nas escolas  

 
 

 

 

O 3º CISES, realizado entre 10-12 de julho de 2014 pelo GEISEX do Instituto de Educação da Universidade de 

Lisboa, centrou-se num tema de particular atualidade, atendendo às implicações curriculares que envolve, 

Direitos, Políticas, Investigação e Práticas em Sexualidade e Educação Sexual. Os cerca de 120 participantes 

de Portugal, Brasil e Espanha comprometeram-se em seguir e divulgar a Carta de Lisboa que reafirmou o 

Princípios para a implementação da Educação em Sexualidade nas escolas 

 

1. Ampliar a formação de professores e professoras, tanto nos cursos de graduação iniciais 
quanto na educação contínua, com a inserção de disciplínas sobre sexualidade e educação 
sexual nos currículos. 

2. Oferecer cursos específicos de formação contínua, que não devem ser informativos e 
pontuais, mas sim amplos e formativos, incluindo os de especialização e de mestrado na 
modalidade profissional. 

3. Realizar parcerias das escolas com a universidade, tanto com os grupos de investigação como 
com os cursos que tenham a educação sexual como componente de formação. 

4. Procurar o reconhecimento, por parte das escolas oficiais, de que a educação em sexualidade 
se integre no projeto político e pedagógico. 

5. Propor ações pedagógicas que incentivem as escolas a reconhecerem a sexualidade como 
um aspecto essencial do ser humano e a promoverem o debate constante entre os alunos e 
alunas, seus familiares, os/as profissionais da escola e a comunidade. 

6. Defender uma iniciativa de educação em sexualidade que vá além da informação, que 
ultrapasse o sentido biológico, orgânico e profilático, e que compreenda a sexualidade e a saúde 
sexual como uma questão inerentemente social e política, de cidadania e direitos humanos. 

7. Reconhecer a criação de redes de professores/as e investigadores/as como uma estratégia 
de fortalecimento do campo da Sexualidade e da Educação Sexual. 

8. Propor e defender que tanto os cursos de formação de professores/as quanto os de formação 
de profissionais de saúde, tenham no seu currículo, disciplinas do campo da Sexualidade e da 
Educação Sexual. 
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compromisso com os princípios assumidos nos congressos anteriores em relação à Sexualidade e Educação 

em Sexualidade e estabeleceu três estratégias de ação fulcrais para os operacionalizar (Quadro 3). 

Quadro 3. Estratégias para a ação do CISES 

 

 

 

Em novembro de 2017, o 4º CISES, sob o tema Olhares, Saberes e Fazeres em Sexualidade e Educação Sexual, 

com organização da UNESP-campus de Rio Claro, promoveu um encontro entre nações dispostas ao diálogo, 

à interação e à produção de conhecimentos, visando assegurar os direitos humanos e efetivar políticas públicas 

nas escolas e demais espaços educativos. Na Carta de Rio Claro foi dada uma nova ênfase a alguns princípios 

já assumidos nos CISES anteriores e foram acrescentados novos princípios (Quadro 4). 

 

Quadro 4. Princípios gerais do CISES e para a implementação da Educação em Sexualidade nas Escolas 

 
 

 

 

 

Estratégias para a ação 

1. Criação de redes online e offline interprofissionais em sexualidade e educação sexual. 

2. Desenvolvimento de comunidades de aprendizagem e investigação. 

3. Apoio a profissionais, jovens investigadores e alunos que trabalham em sexualidade e 
educação sexual. 

 

Princípios gerais 

1. Lutar contra a violência de género, nomeadamente contra as mulheres. 
2. Lutar contra a violência que sofrem os homossexuais, lésbicas, transexuais e transgéneros.  
3. Lutar contra a violência que enfrentam as crianças e os/as adolescentes. 
4. Lutar contra a violência que enfrentam pessoas negras.  
 
Princípios para a implementação da Educação em Sexualidade nas escolas 
1. Desenvolver estratégias de ação contra o preconceito, xenofobia, homofobia, transfobia, 
sexismo e exclusão de pessoas negras e imigrantes. 
2. Valorizar a educação em sexualidade no quadro da educação cívica e para a cidadania 
necessárias à vida em sociedade. 
3. Defender os Direitos Sexuais como Direitos Humanos. 
4. Defender a ação das escolas e das universidades na determinação das políticas públicas e na 
articulação de informações baseadas em conhecimentos científicos da sexualidade e educação 
sexual. 
5. Defender uma formação contínua de professoras/es, profissionais e agentes para atuarem 
democraticamente no atendimento às diversidades. 
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B. 5º CISES: Interação, Interdependência e Interseccionalidade 

Este é o 5º Congresso da sequência anteriormente apresentada que se realiza, alternada e bianualmente, em 

Portugal e no Brasil, nas instituições anteriormente referidas. Este ano, de 28 a 30 de novembro de 2019, foi 

o Centro de Investigação em Estudos da Criança (CIEC), do Instituto de Educação da Universidade do Minho, 

que constituiu a Comissão Organizadora Local do 5º CISES, com foco no tema Interação, Interdependência e 

Interseccionalidade. Este tema reflete uma das principais controvérsias atuais na sexualidade e educação em 

sexualidade, ao assumir como preocupação central (re)pensar as formas de conceitualizar, trabalhar e 

investigar a interação, interdependência e interseccionalidade das relações sociais nesta área. 

O 5º CISES foi oficialmente reconhecido pela Comissão Nacional Portuguesa da UNESCO, Fundação Escolas 

para Saúde na Europa (SHE), Associação para a Formação de Professores na Europa (ATEE) e Fundação 

Portuguesa a Comunidade contra a SIDA (FPCCS).  

Durante o 5º CISES, em continuidade com os congressos anteriores, houve oportunidades para discutir 

diferentes temas, nomeadamente: Sexualidade, Saúde e Direitos Humanos; Sexualidade, Género, Diversidade 

e Inclusão; Corpo, Erotismo e Sexualidade; Pesquisa e Práticas em Sexualidade e Educação Sexual; 

Sexualidade, Género e Media; Sexualidade, Educação Sexual e Formação de Professores; Políticas públicas em 

sexualidade e educação sexual. 

Estiveram presentes 147 participantes e foram apresentadas 80 comunicações que incluíram investigações, 

relatos de prática e apresentação em poster, oriundas de cinco países diferentes: Portugal, Brasil, Espanha, 

Reino Unido e Serra Leone (Africa Ocidental). Durante estas apresentações os moderadores das sessões 

paralelas reuniram as ideias dos participantes para construir a Carta de Braga, que será colocada online no 

website do congresso. 

Os dados recolhidos permitiram compreender que os/as participantes no 5º CISES, após partilha, 

reflexão e discussão de resultados das investigações e de relatos de práticas, bem como após as partilhas 

realizadas na sequência das conferências plenárias e mesas redondas, defendem que: 

1º Os princípios definidos nos CISES anteriores continuam atuais e devem ser reforçados, 

nomeadamente no desenvolvimento de iniciativas públicas para o cumprimento dos propósitos 

internacionais de respeito integral pelos Direitos Humanos no campo da sexualidade e educação sexual. 

2º Os participantes comprometem-se a respeitar e divulgar os documentos e declarações cujos 

conteúdos e objetivos se alinham com os princípios e valores referidos nas Cartas do CISES, 

nomeadamente: 

 a Declaração De Prazer Sexual Cidade do México, de 15 de outubro de 2019, que emergiu no 

Congresso Mundial de Saúde Sexual da Cidade do México, organizado pela Associação Mundial 

para a Saúde Sexual (WAS- World Assotiation for Sexual Health, 2019);  

 O Direito à Autodeterminação da Identidade de Género e Expressão de Género e à Proteção das 

Características Sexuais de Cada Pessoa (Lei 38/2018, 2018-08-07 – DRE); 



Universidade do Minho | Carta de Braga em Sexualidade e Educação Sexual 5th CISES 2019 

 6 

 A Convenção de Istambul ou Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 

Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica (Conselho da Europa, 2011), ratificada por 

Portugal em 2013 com entrada em vigor em 2014; 

  A Edição Revista da Convenção dos Direitos da Criança (UNICEF, 2019). 

3º  Os participantes defendem um conjunto de valores que se alinham com os princípios do CISES, os 

princípios da Fundação Escolas para a Saúde na Europa (SHE) e as atuais perspetivas do pós-

estruturalismo, promoção da saúde 2.0 e a quarta onda feminista (Quadro 5). 

 

Quadro 5. Valores do CISES 

 
 

 

Valores 
 
Equidade: acesso igual para todos à educação sexual e serviços de saúde sexual. 
 
Interseccionalidade: defendemos macro e micropolíticas que giram em torno: i) da 
problematização das assimetrias das vulnerabilidades femininas e sua consequente luta por 
direitos, tendo em consideração dinâmicas culturais, sociais, económicas e geográficas; ii) das 
questões trans inclusivas relacionadas com a sexualidade. 
 
Inclusão: a diversidade é valorizada, respeitada e é promovida a sua inclusão. 
 
Interdependência: vivemos numa era de interdependência complexa, cuja ideia central é 
assumir que nenhuma pessoa é capaz de lidar sozinha com todas as ameaças à diversidade 
sexual e bem-estar sexual. Assim, a interdependência deve ser entendida não como uma 
manifestação de dependência, mas como o produto da interdependência em saúde e bem-estar 
sexual, um processo que surgiu paralelamente à interdependência geopolítica, histórica e 
cultural.  
 
Interação e cocriação: a educação em sexualidade valorizará o trabalho entre as diferentes 
partes envolvidas nos assuntos relacionados com a sexualidade, a fim de produzir conjuntamente 
um resultado mutuamente valorizado e visível para todos os envolvidos. Como o valor gerado é 
percebido por todos acaba por incentivar o comprometimento, para que a contribuição continue 
a acontecer de forma interativa.  
 
Sustentabilidade: a educação em sexualidade e desenvolvimento estão vinculados, com 
atividades e programas baseados em processos de cocriação implementados de maneira 
sistemática por um período prolongado. 
 
Empoderamento e competência para a ação: os indivíduos e as comunidades deverão 
estar ativamente envolvidos na promoção do bem-estar sexual individual e das comunidades. 
 
Democracia: a educação em sexualidade deverá ser baseada em valores democráticos. 
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Em síntese, o 5º CISES apela a todos os interessados que assumam um compromisso com a Carta de 

Braga, com vista à criação de uma forte aliança a favor do bem-estar sexual, da educação em sexualidade e 

da criação de redes online e offline nesta área. Defendemos e reafirmamos a importância dos estudos, 

investigações e discussões em sexualidade e educação sexual no âmbito escolar e académico, assegurando 

condições para um desenvolvimento pessoal e profissional com respeito pela diversidade, em sintonia com os 

princípios da cidadania, em diálogo com os movimentos sociais e valorizando os direitos sexuais e humanos.  

Manifestámo-nos também contra todas as formas de censura da abordagem dos temas de género e sexualidade 

que hoje têm enfrentado ataques sob o rótulo do sintagma “ideologia de género”. Enfatizamos a importância 

que o conhecimento científico nesta área seja produzido de forma democrática e divulgado para esclarecer a 

comunidade a fim de romper com preconceitos, expressos por meio do conservadorismo, binarismo de género, 

heteronormatividade e modelo de família nuclear, entre outras questões. 

Acreditamos que as finalidades de estudos e práticas da educação em sexualidade possibilitam uma série de 

condições que favorecem a autonomia do sujeito na luta pelos seus direitos e cidadania, bem como na 

prevenção da ocorrência de abusos e violências, diminuição de vulnerabilidades e garantia da saúde sexual e 

reprodutiva. 

Apelamos para a necessidade de um esforço conjunto dos poderes públicos, nacionais e internacionais, 

organizações não governamentais e agentes da sociedade civil, no desenho de linhas de ação que encorajem 

o trabalho colaborativo entre as várias áreas do saber para a promoção da saúde sexual, o respeito pela 

igualdade de género, multiculturalidade e diversidade sexual. 

Apelamos ainda para a urgência de articular a educação em sexualidade com políticas de promoção da saúde 

e qualidade de vida, assentes em princípios da sustentabilidade, tendo como referencial ético o desenvolvimento 

de competências de participação ativa de todos/as os cidadãos e cidadãs numa sociedade democrática. 

 

Braga, Universidade do Minho, 30 de novembro de 2019 
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