
 

SÍNTESE ARGUMENTÁRIO INÊS 

 

1. A abordagem das questões da sexualidade deve ser feita através de um programa global de 
promoção competências sociais  

(“A vida dos jovens é um todo e portanto as questões da violência têm a ver com uma 

relação interpessoal que não está ajustada, e o risco sexual a mesma coisa. É como se a 

pessoa tivesse que enfrentar vários desafios na vida, e ao ser munida de uma maneira 

estruturante consegue fazer face a esses desafios de uma maneira pró-activa e 

saudável…”) 

 
2. A Educação Sexual integra-se na “educação para a saúde”, não por uma visão sanitarista da 

sexualidade mas por uma visão holística da sexualidade 
 

3. Devem ser adoptadas medidas políticas de Educação para a Saúde que possam ser 
generalizáveis a todo o país e a todas as escolas. 

(“Porque é assim: quando há um projecto de escolas promotoras de saúde, em que cada 

país tem umas 80 escolas promotoras de saúde, aquelas escolas são exemplos de 

excelência e podem ser tipo “laboratóriozinhos” de boas escolas”) 
 

4. Deve haver em todas as escolas um espaço curricular não disciplinar dedicado à saúde, em 

média uma hora por semana... 
 

5. Deve ser a escola autonomamente a principal responsável pela Educação para a Saúde 

(“Os gestores de todas as questões educativas são os professores. E portanto os 

professores têm que dinamizar a escola do ponto de vista da aquisição de conhecimentos, 

da mudança de atitudes em relação às práticas e estilos de vida saudáveis.” 

“Basicamente a escola tem que ter um projecto escola, e nesse projecto tem que se pensar 

que se nalgum ano se a escola precisar de algum agente externo, é porque tem que mudar 

a sua perspectiva lá dentro para o mais depressa possível conseguir responder a isso.”) 

 

7. Os temas a tratar na área da Educação para a Saúde devem estar genericamente consagrados 
pela legislação e depois podem ser escolhidos aqueles que fazem mais sentido para cada escola. 

(“Nós estamos a pôr à cabeça nas mãos destas três instituições dinheiro para elas fazerem 

o trabalho nas escolas, em vez de estarmos a dizer à escola: “Vejam lá o que é que é 

preciso!” Podia haver uma escola que dizia assim “nesta comunidade os miúdos são todos 

muito pré-púberes” e não querem saber nada dessas coisas de sexo para nada e o 

problema é o álcool, por exemplo, ou o suicídio, pronto, e cada escola dizer quais é que 

são as suas prioridades em termos de saúde! [contra os protocolos à partida com as 

ONG”) 

 

8. As metodologias utilizadas são também importantes, e não se pode pensar apenas na 
transmissão da informação correcta. 

(“sem lhes estarem a dar informação que não é pedida e que não é motivante naquela 

altura pronto, e então nós pensámos que os professores tinham que trabalhar em técnicas, 

dinâmicas de grupo... dramatizações, focus group, o aprender a ouvir, aprender a ter 

aquele trabalho prático com os miúdos, aquele diálogo democrático…ter mais prazer em 

conseguir gerir a informação que já existe no grupo do que propriamente estar a tentar 

obter informação nova”) 
 

9. As medidas na área da Educação para a Saúde são iguais em todos os países do mundo, e 

fortemente alicerçadas nas organizações internacionais. 
 



(“A OMS internacional tem 44 países, e a mensagem que eu lhe estou a dar é uma mensagem 

que retiraria de qualquer deles, isto é a mensagem da saúde pública de jovens na Europa neste 

momento, não tenho dúvidas, não é nenhuma invenção minha, nem do Professor Daniel 
Sampaio nem nada! É o que se faz em todo, é assim que a comunidade científica tenta 

pressionar o poder político por toda a Europa, e EUA, e Canadá e Austrália, e há países onde 

isto está a ser feito, e há países onde isto está a ser mais difícil, por causa dos respectivos 

governos, e há países com características específicas em termos de problemas de saúde que 
precisam de umas afinações! “) 

 
 
 

 


