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Prefácio

O Governo* saúda o trabalho agora dado à estampa pelo Professor
Machado Pais, cuja obra combina harmoniosamente um sólido conhe-
cimento sociológico e a realidade social portuguesa concreta sobre a
qual se debruça. Livros como Ganchos, Tachos e Biscates (Jovens, Trabalho
e Futuro) – ao qual foi atribuído o Prémio Gulbenkian de Ciências So-
ciais em 2003 –, A Prostituição e a Lisboa Boémia, Sociologia da Vida Quo-
tidiana ou Nos Rastos da Solidão, aí estão como testemunho de uma cons-
tante atenção à evolução de uma sociedade complexa e aberta, como é
a nossa, especialmente após a institucionalização do regime democrático
depois da revolução do 25 de Abril e da integração europeia.

É sobre essa tensão entre um Portugal onde ainda persistem naturais
resistências à mudança (e nichos de isolamento comunitário com as mais
diversas causas) e um Portugal mais exigente e cosmopolita, relativamente
ao qual os novos meios de comunicação social e cultural desempenham
um papel fundamental, que recolhemos frutuosas ponderações a partir
da obra do Professor Machado Pais. A circunstância de ter coordenado
o Observatório Permanente da Juventude Portuguesa habilitou-o a tratar
a temática da Juventude com uma preocupação de absoluto rigor cientí-
fico, aliado a uma significativa originalidade literária, que faz da leitura
da sua obra um instrumento indispensável para tentar perceber melhor,
e com prazer, este segmento tão importante da nossa sociedade.

O Governo, no seu Programa, assumiu o sector da Juventude como
alvo privilegiado de políticas públicas transversais, designadamente no
que concerne à criação de condições para melhorar o nível de saúde e
de bem-estar, promovendo a adopção de estilos de vida saudável e adop-
tando iniciativas específicas em áreas como a prevenção e actuação nas
situações de combate às drogas e ao álcool, ou a protecção e prevenção
quanto a comportamentos sexuais de risco, pelo que não pode deixar de
considerar estimulante que o tema específico da sexualidade e da afecti-
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vidade dos jovens possa ser observado com o cuidado técnico que merece
por forma a permitir, quer à sociedade quer aos poderes públicos, que se
intuam os principais constrangimentos com vista a aumentar as capaci-
dades de diagnóstico e de apoio a situações mais críticas de desafiliação
social dos jovens.

Neste âmbito, encontramos em Sexualidade e Afectos Juvenis, através
de um exercício de leitura fácil e acessível a jovens, pais e demais leitores,
uma análise profunda deste tema. São abordadas as relações entre pais e
filhos e postos à discussão assuntos onde ficam espelhadas as diferenças
geracionais que caracterizam os vários elementos da família mas também
aquilo em que convergem os entendimentos.

A diversidade de matérias abordadas no âmbito da sexualidade e da
afectividade dos jovens, bem como os diversificados contextos sociocul-
turais do universo considerado, permitem-nos alcançar uma visão abran-
gente da realidade portuguesa. Importa, pois, reconhecer a pertinência
do conhecimento transmitido por estas páginas, tanto para decisores
como para quem trabalha diariamente com jovens. 

A sociedade mediatizada e globalizada em que estamos inseridos é
marcada pela incerteza, pelo imediato e pela imprevisibilidade, o que
permite que estejamos sujeitos mais rapidamente a estímulos diversos.
Como é reconhecido na presente obra, os meios de comunicação, nas
suas diversas e sofisticadas plataformas de acesso, são hoje muito utiliza-
dos pelos jovens para o estabelecimento de relações que, amiúde, enfra-
quecem a interacção pessoal entre os indivíduos e que podem, no limite,
levar à diminuição, tantas vezes involuntária, da dignidade da pessoa hu-
mana. Nesse sentido, Sexualidade e Afectos Juvenis é, também, um contri-
buto para o debate e para uma cidadania jovem mais madura e consciente
das suas responsabilidades, agora e no futuro. 

Alexandre Miguel Mestre
Secretário de Estado do Desporto e Juventude
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