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Histórias de vida – Actividade VI  

 

1- A Joana e o André são dois adolescentes de 16 e 18 anos de idade e namoram há um ano. Começaram a ter relações sexuais e 

apesar da Joana tomar a pílula, ficou grávida. Após o choque e o medo inicial resolveram contar aos pais de ambos. Os pais da 

Joana apesar de conscientes das implicações da gravidez no futuro dela, consideram que a Joana deverá assumir a gravidez, 

pois por princípio são contra ao aborto. Os pais do André defendem que a Joana deverá abortar, pois um filho nesta altura das 

suas vidas iria comprometer irremediavelmente o futuro de ambos. Continua a história arranjando argumentos para as duas 

posições. 

 

2- A Maria e o Afonso namoram já há algum tempo e o Afonso quer ir mais longe na relação. A Maria também tem vontade mas tem 

medo de engravidar, pois não toma a pílula porque leu artigos científicos que defendem que uma das causas do aumento da 

infertilidade feminina deve-se ao facto das jovens começarem a tomar a pílula muito cedo. Discutiu o assunto com o João 

propondo-lhe que fosse antes ele a ter as devidas precauções. O João discordou pois considera a justificação da Maria uma 

estupidez e além disso encara o uso de anticoncepcionais como sendo uma responsabilidade feminina. Continua a história… 
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3- A Marta e o Pedro de 16 e 17 anos respectivamente, namoram há algum tempo e têm sentido cada vez mais o desejo e a 

necessidade de intimidade mas não querem correr o risco de uma gravidez precoce. Nenhum dos dois teve acesso a informação 

fiável sobre métodos contraceptivos, nem sabem bem onde se dirigir para se informarem. Depois de várias reflexões o Pedro 

propôs à Marta marcarem uma consulta no Centro de Saúde. A Marta não aderiu muito à ideia pois moram num meio muito 

pequeno em que as “notícias” correm rapidamente e tem medo de ficar exposta aos comentários dos outros. O Pedro argumenta 

que trata-se da vida deles e que não se deve preocupar com o que os outros dizem. Continua a história ajudando-os a encontrar 

uma solução. 
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