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Actor Categorias/Marcadores Registo 

AFONSO Experiência 
aprendizagem pessoal 
Modelos de outros países 
 
estudos 
 

(…) Aquilo mexeu a vários níveis: com o campo da mudança de atitudes, com classes profissionais, 
com idades, com níveis de ensino, e com áreas geográficas muito diferentes… Cada um aprendeu as 
coisas à sua maneira e guardou-as para si. 
Isto também tem a ver com as perspectivas ideológicas, uma coisa é se achar que a ES deve ser 
sobretudo informativa…e a escola deve assumir a passagem de informação segura…porque a 
informação pode ser importante…e deve ser um modelo não transversal…Os alemães por 
exemplo tinham a ideia do “Sex information”, o modelo deles começou assim e durou anos, ena 
Suécia também…Podemos pensar dessa forma assim e considerar que o resto se faz noutros 
sítios…mas agora quando me aparecem com estudos americanos para mostrar que desde que há 
a pílula há mais aborto, que há mais cancros…coisas alarmistas a nível do grupo… 

ALFREDO Teoria.Autores 

Pedagogia Paulo Freire 

 

 

Experiência 

Militância religiosa 

 

 

Outra coisa ainda: nós vínhamos muito influenciados também pela Pedagogia de Paulo Freire. No 
seu modelo pedagógico cada pessoa é sujeito em relação aos processos de desenvolvimento 
em que participa, e esta ideia, transposta para a área da Saúde, significa que se desafie as 
pessoas a exprimirem as suas necessidades e expectativas, se promova a interajuda para se 
procurarem respostas aos problemas identificados, etc. Isto também era novo porque a própria 
postura médica assenta muito numa prática de prescrição e de poder médico sobre o indivíduo que 
pede ajuda para os seus problemas de saúde. 
 
Nós fizemos parte da JUC que viveu um processo de inovação em 1968 e nessa ocasião criaram-
se várias equipas, cada uma com o seu projecto e nós organizamo-nos com mais seis colegas 
da faculdade de medicina, numa equipa que estava interessada em organizar a área da 
Educação Sexual. Em 1968 foi publicada a Encíclica Humanae-Vitae (encíclica de Paulo VI sobre 
a regulação da natalidade que apelava para não usar os métodos artificiais de controlo da 
natalidade, 25 de Junho de 1968) e ficámos todos frustrados com as posições assumidas pelo 
Papa. Pedimos então ao padre José Carlos de Sousa para acompanhar o trabalho da nossa 
equipa e com ele aprendermos a compreender o que “estava por detrás” da Humanae-Vitae- 



 

 

 

 

 

 

 

 

Saberes que não entram na 
formação médica 

Interesses que nasce no 
âmbito da universidade 

Teoria. Autores 

Sexologia. Félix Lopez 

 

 

Reutilizar saberes 

Saber do senso comum. 
Cultura local 

ideias muito abertas à responsabilização de cada casal pelas suas próprias escolhas na 
primeira parte do documento, ao nível dos princípios e normas muito conservadoras contra 
tudo o que não fossem “métodos naturais”, na segunda parte referente às práticas 
recomendadas aos casais. Foi este padre que nos explicou, quando da formação do grupo de 
trabalho preparatório da Humanae-Vitae, por iniciativa de João XXIII, predominavam as posições de 
abertura que prevaleceram na primeira parte do documento e que Paulo VI após a morte de João XXIII 
e “assessorado” pelo cardeal Ratzinger tinha acrescentado ao grupo vários outros membros que 
transformaram a maioria em minoria.(…) Simbolicamente, não podemos deixar de referir que a primeira 
de muitas sessões no âmbito da Educação Sexual em que já participámos como animadores 
aconteceu através da nossa equipa da JUC e teve como participantes um grupo de seminaristas do 
seminário de Almada, acabando num convívio em que ouvimos canções do então Padre Fanhais. 

De facto, enquanto estudantes, desenvolvemos algumas tentativas de resposta às nossas 
preocupações sociais que se cruzavam, em grande parte com a nossa “militância cristã” não só 
através da JUC, mas também do CASU (Centro de Acção social Universitária) que nos pôs em 
contacto com bairros degradados (Quinta da Curraleira, Quinta do Bacalhau) onde trabalhámos em 
alfabetização e medidas de educação para a saúde e rastreios. 

No fundo tudo isto tinha também a ver com as nossas inquietações, nós éramos jovens, 
namorávamos na altura e queríamos aprofundar as questões ligadas à Sexualidade que nem 
sequer eram abordadas na Faculdade de Medicina. 

Quanto a mim, estava eu no 5º ano da faculdade de medicina, quando fiquei monitora da cadeira de 
higiene e medicina social, cujo professor era o prof. Torres Pereira. Como 
monitora…acompanhava um grupo de alunos no desenvolvimento de um trabalho, e o meu 
grupo de alunos decidiu fazer o seu trabalho na área da Educação sexual…foi aí que comecei a 
aprofundar esta área. 

Para o desenvolvimento do projecto foi muito importante dispormos da documentação de um projecto 
das ilhas Canárias – o projecto Harimaguada – dinamizado nomeadamente pelo prof. Félix López, 
sexólogo da Universidade de Salamanca. Tomando esse projecto como referência, a turma criou 
duas personagens, a Maria e o Manuel, que são amigos, depois namoram e depois casam e têm um 
filho… que é a Mariana… e os alunos foram acompanhando tudo, ajudando a criar a história, pois não 
estava nada estruturado 

Ora em Vila Branco aconteceu que as pessoas envolvidas na equipa local do PIPSE, reflectindo com 



 

 

outros técnicos de várias áreas, tomaram consciência de que aquelas medidas, sendo importantes, não 
seriam eficazes para um maior sucesso escolar se não se investisse sobretudo na relação família-
escola-comunidade, e se não se conseguisse  estimular nas crianças o gosto de aprender coisas que 
tinham a ver com a sua vida, com a sua terra e com a cultura da sua família e comunidade. Foi assim 
que nasceu o projecto “aprender em festa”, e a escola aprendeu a comunicar com a comunidade não 
só quando as crianças se portavam mal e faltavam às aulas, começou a chamar os pais, pedindo-lhes 
para contribuir no processo educativo, passou a aceitar a participação deles e a aceitar a sua cultura e 
criar aprendizagens a partir daí. 

E ficou esta ideia, esta dinâmica…os próprios professores fizeram investigação sobre a cultura local 
e, com as escolas e com a comunidade locais, e montou-se uma exposição. E houve alguns 
aspectos pelos quais sentimos que, pelo menos em parte, as comunidades, as famílias e as escolas se 
apropriaram do projecto 

CONSTANÇA Teoria. Circulação nas 
universidades e 
organizações internacionais 

 

Experiência 

Partilha de experiências 

1.O doutoramento foi na área, como lhe digo, da educação alimentar, com orientação da Professora 
Isabel Contente, da Universidade de Columbia, em Nova York, e... depois do doutoramento, 
dediquei-me muito ao aleitamento materno, às questões do aleitamento materno... Fiz um curso em 
Londres... outro em  Kerkrade, na Holanda, um curso da OMS-UNICEF, comecei a fazer... cursos a 
pedido da OMS-UNICEF, portanto em Bratislava, formação de formadores em aleitamento materno, fiz 
aqui o primeiro curso de formação de formadores em aleitamento materno 

(…) é preciso, é preciso fazer um esforço no sentido até de desbloquear as coisas, não é? E, e no 
sentido de aprender com os outros, de estudar e de partilhar as experiências! Pronto, e é aí, é esta 
filosofia de partilha de experiências...de partilha do conhecimento, de partilha de aprendizagem, 
perceber que é errando, corrigindo e melhorando, e que ninguém é perfeito e que não há 
situações perfeitas, mas há situações em que se pode ir caminhando.. 

DINIS Experiencia 

Experimentação nas 
escolas 

 

Aprendendo daqui e dali e tal, mas fundamentalmente, quero dizer… aprendendo muito connosco 
mesmo, não é? Portanto fomos de facto essa primeira experiência constituída por alunos do ensino 
secundário da Escola Secundária Gil Vicente. Para mim, em termos pessoais foi extremamente 
importante, mas na altura, mais uma vez, é assim: as questões das políticas de educação sexual não 
passavam muito por nós, passavam mais, muito mais numa perspectiva inter-pares, formar os jovens 
para trabalhar outros jovens do que propriamente pôr os professores a falar com os jovens… 



 

 

Experiência 

Partilha de experiências 

Teoria. Circulação nas 
universidades e 
organizações internacionais 

E foi a partir desse aumento de pedidos para nós irmos às escolas fazer acções com os alunos, com os 
professores, com pais, etc. que nós próprios sentimos a necessidade de reflectir de uma forma mais 
profunda as questões da educação sexual. 

Fomos discutindo, sobretudo com os professores que apareciam, portanto… um conjunto de 

experiências, de propostas… fazíamos sempre uns grupos de trabalho… eram seminários… que em 

parte era construído pelos próprios participantes,… trazíamos sempre experiências estrangeiras. Em 

1984 trouxemos uns tipos de Barcelona, depois em 1985 trouxemos uma fulana do Québec… 
 

ROSA Avaliação 

 

Especialistas/comissão de 
especialistas 
 
 
 
 
audição de especialistas 
 
 
Conhecimento técnico 
Introdução nas práticas 
 
 
 
 
Conhecimento dos 
especialistas 
Colocado em causa na 
controvérsia 

A avaliação era central [no ME], tem que ser, não é? Se não nunca mais temos dados! Ou temos 
dados espartilhados, o que não nos interessa! 
 
Ora bem, nesta altura em 2005, para resolver estas questões do problema sexual, porque não foi o 
problema da saúde que surgiu foi mesmo o problema da educação sexual que fez despoletar...tudo 
isso [controvérsia, ataque às políticas do Ministério], foi criado o grupo de trabalho de Educação 
Sexual, do qual fez parte e coordenador o Professor Daniel Sampaio, Isabel Baptista e eu, como 
representantes do Ministério, a Professora Margarida Gaspar de Matos que deve conhecer e o 
Professor Miguel Oliveira da Silva, Oliveira e Silva... 
 
Que vieram cá, personalidades de referência na área! E neste primeiro relatório de, preliminar, 
fizemos um status quo... 
 
A seguir ao edital fizemos uma mega-reunião com todas onde definimos uma avaliação com 
estas 186 escolas, onde esteve presente a Sra. Ministra nesta mega-reunião, fizemos tipo uma 
grelha, uma grelha SWOT, para as escolas, não é? Para elas... ... efectivamente verem o que é que 
é bom, mau na implementação, não é? Fizemos a análise disso, e essa mega-reunião serviu para 
fazer um ponto de situação sobre os pontos fortes e os pontos fracos. 
 
Qual é o livro que deu origem à polémica?” “Foi este assim, assim.” “Nós vamos chegar a um exemplar 
até não sei quando, é já!” É do Ministério e com uma série de entidades parceiras e uma série de 
eminências! Feito por uma série de eminências!  
[polémica sobre a publicação do ME – linhas orientadoras] 



RITA Conhecimento 
técnico/práticas 
 
 
 
 
 
 
Experiência/ Conhecimento 
técnico 
 
 
 
Conhecimento técnico 
Avaliação 
 
 
 
 
 
Experiência/saber prático 

Foi feito também em conjunto com a APF, resultaram as orientações técnicas, essas orientações 
deram origem àquele livro: as linhas orientadoras…que saiu em 2000, sai o decreto-lei 259/2000 
de 7 de Outubro a regulamentar a Educação Sexual… 
A acção dos técnicos foi fundamental, foi “pegar”no livro, trabalhá-lo, essencialmente com o 
coordenador, porque normalmente há sempre um professor que assume mais a Educação para a 
Saúde na escola 
 
 
Por exemplo, a equipa da região centro era uma equipa mais antiga, que já tinha uma larga 
experiência, vinha do Viva a escola, vinham do PES (…) portanto eram técnicos que tinham 
práticas de Educação para a Saúde muito consolidadas e um trabalho muito firme com as 
escolas…muito bem organizado 
 
Para se poder avaliar o progresso das escolas…esse questionário primeiro foi construído com o 
técnico que estava a trabalhar informaticamente o questionário da rede das escolas promotoras 
de saúde…porque teve que ser preparado para ser tratado em SPSS, e foi visto também por um 
professor do ISCTE, que não quis na altura que o seu nome constasse… e base desse questionário 
foi feito o relatório final 
 
Os materiais ficaram perdidos durante anos…e eu penso que se não tivesse havido uma 
professora, que é aquilo que eu sou, com alguma experiência na área…e que tivesse visto as 
potencialidades que eles tinham, e que eram de aproveitar…porque nós, em Portugal, precisamos 
efectivamente de ter um programa de Educação para a Saúde e não temos 
 

INES Teoria 

Especialistas  literatura 

 

 

 

 

Portanto, eu aí já estou nesta área há muitos anos, não é? Portanto, concretamente aqui na 
faculdade, eu estou nesta faculdade desde 87, e portanto, e na altura a minha tese de 
doutoramento teve a ver com um programa de promoção de competências pessoais e sociais...  

Ou seja, tentámos dar uma abrangência, e depois também a literatura diz-nos, e já há algum 
tempo nos diz isso, que não há uma pessoa que só tenha problemas de consumo de tabaco, ou 
só tenha problemas de consumo de álcool, os problemas nunca estão isolados, fazem parte de 
um conjunto! 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… 



Teoria.Estudos internacionais 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Teoria 

Legitimação 

Comissão de especialistas 

 

Avaliação 

 

 

 

 

 

Comissão de especialistas 

Depois entretanto aqui, depois do meu doutoramento, criámos aqui na faculdade um projecto, o tal 
projecto da Aventura Social, não é? E nós temos uma tripla vertente neste projecto: um que nós 
chamamos Aventura social e saúde, tem a ver exactamente com estudos epidemiológicos, do 
tipo epidemiológico, estamos ligados a duas redes europeias o Kid Clinics que é da 
Comunidade Europeia e o HBSC e portanto, de quatro em quatro anos temos estudos nacionais 
com jovens e crianças mais novas e o HBSC é para adolescentes, para fazermos digamos o 
estado, o rastreio de problemas de saúde dos jovens! Neste momento, ao longos destes anos 
temos conseguido comparar a evolução, ver a evolução dos jovens ao longo destes doze anos! E 
pronto, isso é um dos nossos interesses. E depois propor ao sistema medidas baseadas nas 
evidências e intervenção, para conseguir dar a volta aos problemas, porque os problemas de saúde 
neste momento não são à parte dos outros… 

E portanto ele até aceitou, até porque eu estava também a acabar a agregação(?) e estive durante 
esse ano a tentar fazer uma avaliação às escolas, fizemos um relatório. 

O GTES começou com esta Sra. Ministra! E portanto olhe, era um grupo de trabalho para estudar 
a maneira como… ia dizer como é que nós aparecemos… nós não aparecemos por bons 
motivos mas pelos piores motivos, portanto foi aquela urgência do Expresso, aquelas 
questões... 

Pronto, fizemos várias voltas ao país a tentar falar com os professores, com os miúdos, com os 
pais, com as direcções regionais e depois acabámos por tentar começar outra vez… por criar 
um edital em que as escolas voltaram a responder, exactamente porque não conseguimos perceber 
bem qual era a diferença entre estes 3900 e... mas se bem que a nossa ideia final fosse exactamente 
isto, que tem que ser uma prática sustentável do sistema, não pode ser um meio para candidatar 
projectos… 

(…) As escolas concorreram, mas não concorreram para fazer projectos, concorreram para se deixar 
avaliar por nós, porque nós vimos o que é que tinha sido as outras escolas, um bocadinho 
como é que elas encaravam essa avaliação...e portanto estas aceitavam ser avaliadas por nós, era 
para partilharem connosco, para nos dizerem o que era fácil e difícil e as contingências do processo 

(…) portanto na altura, durante a primeira parte do relatório sentia-se de facto bastante, nós sempre 
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Especialistas 
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Felix Lopez 
 

 

Especialistas associativos 

(ligação simultânea à 
academia) 

 

 

Especialistas e técnicos 

Insatisfação com a 
subordinação aos políticos 
 
Políticos que são oriundos da 
academia  
Diálogo mais fácil 
 
 
 
 
Especialistas 
Estatuto de isenção 

tentamos entrevistar, no seguimento do que tínhamos falado com a Sra. Ministra de entrevistar 
várias partes da sociedade civil... assim como falámos com os interlocutores coordenadores 
dessas coisas todas, o Professor Henrique Barros, o professor Goulão, portanto essas coisas. 
Portanto isso realmente foi assim e estivemos dois ou três meses a ouvir...Foi muito interessante, em 
geral foi! E o próprio Dr. Albino Aroso, aquele Sr. Ginecologista que já tem muitos anos,... 

E depois os nossos filhos ficam sem os valores, mas no mesmo grupo em que se dizia que os nossos 
filhos ficam sem os valores, eram aqueles horrores lá do livro do Dr. Félix, enfim, que não tinha 
nada de mais, era tudo um problema que é tão falso problema que me mete impressão estar a 
falar nisso! 

É uma pessoa que trabalha comigo em várias outras coisas aqui, portanto são pessoas, os outros Srs. 
eu não conheço do ponto de vista ecuativo… exactamente os coordenadores dessas duas 
associações são professores universitários… mas isso de facto para a questão, salomonicamente a 
ideia não é prejudicar uma ou prejudicar outra, a ideia é: não deve ser necessário financiar estas 
instituições! 

Provavelmente…isto é engraçado, eu fiz várias especializações de saúde pública e tenho ligações 
internacionais, portanto, eu apesar de ser psicóloga de origem, estou mais ligada à saúde pública, mas 
realmente uma boa definição de Desenvolvimento é a quantidade de serviços que param no país 
quando há eleições! Pronto, não é, e portanto, de facto para África, cada vez que há eleições, 
não há comida! Se calhar só isso é que tem que mudar! Porque é que as carreiras técnicas têm que 
mudar com as mudanças política… 

E isso notava-se muito bem! E também tenho que lhe dizer que esta Sra., a Dra. Maria de Lurdes 
Rodrigues também é uma académica e isso também se nota-se muito bem!  Ou seja, portanto é 
giro, porque qualquer dos dois são académicos e isso faz a diferença toda falar com eles ou até 
com outras pessoas dos respectivos gabinetes,... 

E eu bem que tentei negociar aquilo, que para mim era uma questão importante, era a minha 
isenção como cientista 



BEATRIZ Relação Teoria/prática 

Teoria deve dialogar com a 
prática 

Claro, intencionalidade muito bem, há um caso, um assunto que realmente é importante de falar, então, 
aquilo que nós vimos era, por exemplo, houve uma altura em que se convidava muito aquilo que se 
chamava os chamados espertos, os peritos... Sem interesse nenhum, um perito nisto porque 
ninguém sabe nada daquilo, tem interesse que o perito vá num momento em que as pessoas já 
todas trabalharam, portanto, há sempre uma que diz: “Vamos pesquisar! Vamos ver isto, e 
depois cada um traz as suas dúvidas!” Muito bem, chegam ao fim, “Gostávamos de ouvir uma 
opinião abalizada de alguém que trabalhou!” não faz mais nada nesta vida senão trabalhar mesmo 
nesta área. Muito bem, chamamo-lo cá! Quando vem, até se calhar já vem para dar resposta a um 
conjunto de perguntas que nós já lhe fizemos e todo o tempo de uns e de outros é bem aproveitado!   
 

TERESA Teoria. Circulação nas 
universidades e 
organizações internacionais 

Especialistas 

Sobrinho Simões, Rui 
Grácio 

Educação Sexual como 
área de especialistas 

Bom, na altura, ainda antes do 25 abril, portanto, nessa altura mais ou menos antes do princípio da 
década de 70, ainda antes do 25 de Abril, a certa altura forma-se um grupo, na sequência do 
Professor Sobrinho Simões, que era da Faculdade, portanto, que era do Instituto Câmara 
Pestana... Ele tinha ido a congressos à Suiça... não sei! Ouviu uma comunicação qualquer sobre a 
“Educação Sexual” na escola. E ficou muito interessado em formar um grupo em Portugal que 
abordasse essa temática! Bom, e então convidou várias pessoas, entre elas o Professor Rui Grácio... 
Para integrar esse grupo, em que nós reuníamos um bocadinho à revelia dos nossos serviços, 
normalmente era à noite, justamente no Instituto Câmara Pestana, e daí surgiu um (Discurso 
imperceptível) digamos assim, um trabalho durante um ano ou dois… 
 
Tudo isso encaixa na educação para a saúde! E de facto as pessoas continuam muito agarradas 
àquela coisa de que é preciso especialistas para tratar de determinados assuntos!    

CLAUDIA Teoria 
Universidades/Formação 
 

 

 
 
Teoria 
Especialistas 
Daniel Sampaio 
(psiquatria/psicologia) 
(visão crítica) 

Mas senti necessidade de fazer mais formação…e então fui fazer um mestrado na área da Saúde 
Pública…em Lisboa…era um curso engraçado porque tinha médicos, enfermeiros e 
professores….quando entrei na tese, o orientador que me arranjariam era de Antropologia 
Cultural…foi complicado…ele disse que era para ir escrevendo que ia lendo…não havia 
indicação metodológica nenhuma…e nessa altura abriu um curso de Pedagogia, Pedagogia da 
Saúde na Escola Superior de Saúde de Coimbra…e lá fui 
SIM…depois continuaram no Ministério da Educação, convidaram o Dr Daniel Sampaio para 
fazer um relatório sobre Educação Sexual…e acontece o que normalmente acontece no nosso 
país…quer dizer, nós tínhamos ligação a uma rede europeia de escolas promotoras de saúde, 
tínhamos intercâmbios…tínhamos contratos, articulação com os Centros de Saúde, tínhamos tudo, foi 
um trabalho muito engraçado…para começar tudo de novo…sempre a partir do zero! 
 
(…) um documento que ainda hoje é “uma bíblia”, que foram as linhas orientadoras de ES, que foi 
feito por uma equipa que integrava o ME e o MS…foi um senhor que deve conhecer que ele é 



 

Teoria 
Especialistas 
Vasco Prazeres e António 
Marques 
(sexologia, sociologia) 
Produção de documentação 
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Especialistas 

Felix Lopez 

Teoria 
Especialistas 

Júlio Machado Vaz 

Daniel Sampaio 

(visão crítica) 

 

Margarida Gaspar de Matos 

 

 

 

muito conhecido…O Vasco Prazeres…esteve ele, esteve da Saúde o António Marques…que é 
um sociólogo que sabe muito destas áreas…e criou-se um quadro de referência…chamaram-se 
“linhas orientadoras” e está muito bem…porque nestas áreas não pode ser uma coisa…e então 
definiram o quadro léxico e os objectivos. 
 

Eu depois ia investigando…sobre Sexualidade eu usava muito…o Félix Lopez, que é o espanhol mais 
especialista na área, para os professores aqueles da  Texto Editora que são engraçados, são do 
António Marques…usava apontamentos das formações, tentava organizar um conjunto de 
documentos que fossem teórico-práticos…que tivesse alguma sustentabilidade…era uma luta contra 
esses conceitos da ida dos especialistas de que falei…então se era aquela turma que se porta mal, 
que namora muito, lá vinha a necessidade de lhes um sermão 

Há uma pessoa que eu acho muita piada que é o Júlio Machado Vaz…uma vez ele deu uma 
entrevista e eu li e registei um bocadinho em que ele diz que muitos dos casais que aparecem lá, 
evitavam fazer terapia se tivessem desenvolvido duas capacidades: a primeira de “comunicação” e a 
segunda “conhecer seu próprio corpo e o corpo do outro” e ele até dizia “ eisso até se devia dar nos 
liceus”. 

(…) e neste relatório do Daniel Sampaio, é quanto a mim um dos erros…lá está na Educação para a 
Saúde toda a gente sabe tudo…então, o professor Daniel Sampaio deve ser um iluminado porque 
toda a gente acha que ele sabe tudo…mas eu acho que ele cometeu dois erros graves: 1º acha que 
a Educação Sexual começa no 1º Ciclo e no Secundário acha que é através de gabinetes…isso vem 
compactuar com aquilo com que nós sempre lutámos, que não é por aí…então os gabinetes nos 
Centros de Saúde fecharam…eles não iam lá! 

Esteve (no GTES) uma Margarida Gaspar de Matos, da Faculdade de Motricidade Humana, que se 
calhar tem mais experiência…porque é assim, o Daniel Sampaio faz terapêutica, é o mesmo caso da 
minha amiga Pediatra, é assim…uma coisa é trabalhar na terapia, outra coisa é fazer Educação para a 
Saúde…até nós sabemos pouco…a tese que eu gostava de fazer era sobre metodologias, como 
fazer…como é que nós fazemos para desenvolver as tais competências: a assertividade, a 
comunicação, uma sexualidade saudável 

Há alguns estudos americanos que nos provam que as crianças que crescem com maior 
segurança afectiva são adultos mais saudáveis, com menos complicações, com menos 
parceiros, que correm menos riscos…mas os estudos valem o que valem, é muito difícil medir, 
seria preciso acompanhar uma população desde o Pré Escolar até…mas depois tínhamos que a 



 

 
Teoria.Investigação/avaliação 
Saber em falta/dificuldade de 
obter “ a prova”. 
 
 
Nomativo.Legislação 

comparar com outra para ver até que ponto vão ser adultos mais saudáveis…e depois entramos noutra 
área que é a área da intimidade, e é difícil…mais do que numa área como os comportamentos 
hospitalares…é fácil dizer o que se toma ao pequeno almoço…agora, num questionário mesmo bem 
feito…e era essa a nossa dificuldade…era avaliar até que ponto…avaliávamos o grau de satisfação, 
até que ponto se realizavam as actividades, aí sabíamos que a taxa de execução era boa…o 
envolvimento dos parceiros, dos actores…dos alunos na escola 

Pois a legislação existe…se calhar ainda com uma linguagem muito médica…são as doenças 
sexualmente transmissíveis, a informação…tudo numa linguagem muito técnica, muito bio-
médica…mas já fala no projecto educativo, na obrigatoriedade de todas as escolas terem um 
projecto de ES…do trabalho ao nível das disciplinas, do projecto curricular de turma…portanto essa 
lei, porque o legislador…bastava…e as linhas orientadoras…bastava para que professores inteligentes, 
que quisessem arriscar um bocadinho… 

VITOR Estatísticas 

Visão crítica 

1.Continuo sistematicamente a ouvir a alusão de que Portugal era o primeiro país, segundo país 
da União Europeia! Para já, é mentira, porque como entraram países de leste, segundo eu 
costumo dizer, é muito mais importante, do que o lugar do ranking que nós ocupamos agora, 
ver a evolução do fenómeno e a evolução do fenómeno dá-lhe dados exactamente ao contrário! 
Desde há vinte anos para cá, ano após ano, a percentagem de nascimentos em mães com menos de 
vinte anos desce, desde há vinte anos para cá, que as taxas de fecundidade em mulheres menores de 
vinte anos descem! Passaram para menos de metade do que era há vinte anos! 

ISABEL Especialistas 
Isabel del Ruiz 
Biologia. Sexologia 

Ah! Depois há a nossa grande mentora…que é uma senhora Espanhola que é muito importante, 
chama-se Isabel del Ruiz... deixe-me cá ver quem mais é que eu posso...esteve ligada à 
Faculdade Complutense de Madrid, esteve no Instituto de Sexologia da Universidade de Alcalá... ela 
é bióloga e depois fez a sua especialização em sexologia... 

CATARINA Especialistas 

Universidade 

Professor Machado 
Caetano 

1.Este projecto vem do Professor Machado Caetano enquanto, ele até nem já estava no Conselho de 
Administração, estava só como Presidente Honorário, ele começou este projecto nas aulas dele de 
Medicina na Faculdade de Ciências Médicas e começou e até estava, e criou este projecto com ele, 
depois mais tarde eu assumi a presidência da Fundação, assumi, o professor voltou à presidência da 
Fundação e chamou-me para, e ofereceu este projecto à Fundação e passou esse projecto para cá! 
Depois começou, porque ele precisava de uma estrutura já para os miúdos para os estudantes, não 
podiam estar ali só no departamento de imunologia da faculdade, eles precisavam de ter o seu o 
centro, o seu espaço e então passou para a Fundação! 

2.Sim, eu já estou farta de ouvir falar nisso (que há mais quem faça educação pelos pares), mas toda a 



gente sabe que há artigos publicados nessa área, que o projecto nesta área, da área dos 
comportamentos de risco e dos consumos começou com o Professor na Faculdade de Ciências 
Médicas! 

SARA Experiência 

 

Especialistas 

Legitimação 

(uns dos outros) 

estudos 

 

Eu acabei a especialidade e o Doutor Dória portanto pôs-me a fazer, a iniciar uma coisa que eu na 
altura não sabia muito bem como é que se fazia, nem se ia gostar ou não, que era a consulta de 
adolescentes grávidas. 

E depois tivemos sorte… porque nós tínhamos, nalguns pontos da nossa actividade conhecido o 
Doutor Daniel Sampaio, que foi sempre muito simpático em relação à nossa consulta e o Daniel 
Sampaio, a Gulbenkian chamou-o porque queria custear alguns projectos e ele indicou-nos 
quais os projectos a custear e isso foi muito bom, porque nós abrimos um projecto que 
funcionava da parte da tarde e que era o projecto “Mais Vale Prevenir” e que nos permitiu 
continuar o acompanhamento em planeamento familiar e psicossocial das adolescentes grávidas, 

É que uma vez em 2000 nós fizemos um trabalho nacional, com mais ou menos as consultas 
todas que nós sabíamos que havia de gravidez adolescente, não foram todas até porque o 
Alentejo, por exemplo, não quis colaborar… e é pena porque o Alentejo é uma realidade diferente, 
mas a verdade é que mesmo em termos nacionais havia sítios muito marcados como era, por exemplo 
Santarém, mas em termos nacionais a grande maioria das adolescentes que engravidavam e 
continuavam a sua gravidez, já tinham deixado a escola quando o faziam, algumas abandonavam a 
escola depois, mas havia uma percentagem, no Ribatejo era 70% mas mesmo a nível nacional 
quase metade delas já tinham deixado. 

NUNO Experiência 

 

 

 

 

Experiência/práticas 

Técnicos-práticos 

Há um bocado aquela coisa…não é você que o caminho faz-se caminhando, faz-se caminhando…e 
acho que aconteceu um pouco isso. Eu quando comecei a trabalhar no projecto VIDA em 1988, (4:07), 
já havia trabalho para trás, já havia quem trabalhasse no CEPD (Centro de Estudos e Profilaxia da 
Droga), quem trabalhasse nestas áreas, mas, foi um momento de grande investimento na prevenção 
das toxicodependências e trabalhávamos muito de forma a consolidar pressupostos, a fazer 
pensamento sobre o assunto…As mudanças que foram existindo ao longo destes anos todos, têm a 
ver com esta integração e esta concepção da prevenção também ao nível da promoção da saúde, e 
nesta lógica de integrar, numa lógica integradora ou seja, que esta intervenção não seja desligada de 
outras intervenções 
 
Havia uma retracção enorme por parte das escolas, uma reacção que era defensiva por parte das 
escolas, era um tema que eles não sabiam nada, o tema das drogas era um tema que assustava 
– logo à cabeça – e portanto havia uma grande dificuldade, uma recusa quase, em trabalhar, em 



 
 
 
 
 
Especialistas associativos 
Conhecimento técnico e 
científico 

tocar no assunto. Era um assunto demasiado complicado, demasiado complexo para se 
trabalhar. Eu e a Dr.ª Paula Marques - ela já cá estava no PPES há mais tempo do que eu – mas 
quando começámos a trabalhar, uma das nossas funções foi ir à escola ver se tranquilizávamos 
os professores, os CE e os AAE e ver se as pessoas se apropriavam de competências para trabalhar 
e abordar este assunto 
 
Mas estava a dizer que há uma série delas [ONG] que trabalham na…nas diferentes áreas que têm 
qualidade técnica – têm uma excelente qualidade técnica, têm programas muito bem 
estruturados e validados cientificamente - e que estão a ser implementados no terreno e que são 
muito interessantes, muito interessantes mesmo. 

ANDREIA Especialistas 
Comissão 
 
 
 
Especialistas 
Documentação 
 
 
Especialistas 
Estudos 
 
 
 
 
 
Avaliação 
 
 
Experiência 
Partilha entre escolas 
 
 
 
 
 

Depois entrou esta equipa…que foi na altura liderada pelo Daniel Sampaio e pelo outro que é 

Ginecologista e tentaram fazer também um levantamento e ver o que é que se estava a fazer, 

conseguiram [isto] de haver agora os professores coordenadores da promoção da saúde. 

 

Este livro andou por mail’s, por Portugal inteiro, para ser assumido, ASSUMIDO por todos, para ver se 

estavam mesmo de acordo com aquilo, para depois se poder… a gente dizer: «pronto, vocês agora 

assumem isto? Boa!» 

 

A Dr.ª Conceição Bernardes que, na altura, era, do campo da Educação, ela fez um estudo muito 

engraçado no Algarve nas escolas quase todas, um levantamento brutal de quantas horas de 

formação os professores tinham feito e chegámos à conclusão…e depois fez um questionariozinho – 

uma coisa simples, muito simples – mas verificou-se que, quanto mais formações tinham, menos 

intervenção prática faziam. 

 

E melhorar a qualidade significa você ter momentos de avaliação, percebe? Resultados, comentários, 

sabe? 

 

E umas [escolas] iam ajudando a outras - que é outra coisa em que eu acredito profundamente. E era 

assim, se querem ver o alargamento era serem padrinhos de uma outra escola - que querem…quer 

dizer, que a escola A podia propor a escola B e devia dar apoio à escola B, porque já tinha uma 

prática, está a ver? 

 



 
Especialistas 
(academia-o problema da 
transcodificação) 
 
 
Especialistas 
(os bons 
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técnicos e práticos) 
 
 
 
Relação técnicos 
especialistas 
(antes de chegar aos 
práticos) 

Eu não tenho nada contra os académicos…às vezes só fico danada com alguns académicos porque, 

eu acho que os académicos, para mim, para mim sempre foram fundamentais e sempre os chamei, 

tive gratas surpresas e enormes desgostos. Porque há uns que, primeiro que percebam….andam tão 

desvairados no meio do academismo que não têm a noção nenhuma do todo.  

 

Havia uma pessoa que trabalhava connosco na altura que era o Professor João Pinhal. Trabalhava 

connosco e ele tinha uma noção perfeita, perfeita, disto. E havia outro, que agora não me estou a 

lembrar assim de repente…Agora lembrei-me de repente do João Pinhal: tinha uma noção perfeita de 

como é que isto funcionava. 

 

 

Que é um discurso que eu não tenho que fazer, um discurso académico, não sei se está a ver, não 

tenho – tenho um discurso genérico… mas não tenho o know how suficiente para estar ao pé deles e 

lhes explicar assim “pa, pa, pa”. Para a gente falar com eles, discutir…e depois, parte das discussões 

eram muito preparadinhas; disse: «Eh pá, não vão para lá… eh pá, eu não quero que vocês digam 

nem isto, nem isto, nem isto.» 

BARBARA Prática-Teoria 

 

Teoria 
Estudo de mestrado 
 
 
Conhecimento associativo 
Disponibilização aos 
políticos 
 
 
 
 
Experiência 
 
 

Começamos a ser conhecidas porque nos interessávamos por essa área e quando fui para Boston 

fazer o mestrado, já havia mais casos de tentativas de educação sexual de outros professores e 

sempre que havia esses casos eu e a Irene íamos tentar conversar, resolver, etc… 

Quando fiz o mestrado chegou à altura de escolher a tese, portanto o tema da dissertação final e 

então eu achei, estava-se nessa altura em 83, 84 e estava na forja a Lei 3/84. Bom, e eu então achei 

importante poder fazer uma tese, portanto uma dissertação de mestrado que no fundo compara-se 

à experiência Americana, onde havia implementação já da educação sexual nas escolas com aquilo 

que se pretendia fazer aqui e fiz então a dissertação sobre esse tema. 

(…)[APF] a tal ponto que frequentemente informamos e digamos e preparamos dossiers sobre estas 

matérias para políticos, para Deputados, para a imprensa ou por nosso iniciativa ou a pedido. 

Para nós inicialmente o problema era o planeamento e portanto era a intervenção comunitária junto 

de grupos sobretudo, vulneráveis em relação ao planeamento, isto foi o início da APF não é? 



Discordâncias entre 
especialistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especialistas associativos 
Práticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociologia/Psicologia 
 
 

Sim, houve alguma dissonância, houve alguma dissonância, fizeram críticas, disseram que a nossa 

abordagem não era a melhor, que poderia ser tentada uma [outra] abordagem… 

E então mudaram um pouco o discurso, tanto que quando fazem o relatório final eles fazem 

realmente, recuperam de novo a APF como um interventor importante para o desenvolvimento e 

fazem até uma proposta em relação à nossa intervenção junto do Ministério da Educação 

Nalgumas sessões que íamos em conjunto todos e em que ele começou a apresentar-se um bocadinho 

crítico para connosco e eu fui uma das pessoas que fui “afectada”, porque houve até um dia na Guarda 

em que deu alguma polémica, [disse]que nós estávamos muito centrados no “fazer pouco” na parte 

filosófica, pouco enfim talvez a pretender que ele desse aí um enquadramento mais psicossocial… 

E nós apoiamos e ajudamos os professores a desenvolver, há matérias científicas, há materiais 

práticos, o professor só não faz se não quiser, 

Portanto, nós tínhamos um número de escolas, com as quais pactuávamos, que eram escolas que 

voluntariamente tinham aderido, digamos assim à rede de suporte do Ministério da Educação, 

portanto não houve nenhuma escola que não quisesse trabalhar connosco (…) nós tínhamos aquela 

rede de escolas que estavam realmente definidas e que voluntariamente queriam trabalhar 

connosco e nós tínhamos dinheiro para apoio técnico a essas escolas, para mandarmos técnicos, 

fazermos reuniões com os professores, desenvolvermos, difundirmos materiais, fazermos materiais 

com eles, ajudá-los a implementar projectos, 

Ajudando os professores a desenvolver projectos de educação sexual, vários, houve realmente 

alturas em que isso aconteceu, eles convidavam-nos porque sabiam que éramos a APF, que 

trabalhávamos nessa área, que eu era mais ligada à sociologia, pedagogia Milice mais à psicologia 

Ele primeiro disse que iam fazer materiais depois não fez, porque diz que havia imensos feitos e 

depois fez uma série, uma lista de recomendações de matérias, que foram os nossos, os nossos 

matérias todos muitíssimo recomendados, materiais de pessoas individuais que fizeram livros e tal… 

CARLOTA  Entrevista registada por meio de notas do investigador 



ÃNGELA estudos Na legislatura anterior até se propôs a realização de um estudo, precisamente neste intervalo 
entre referendos, para saber e tentar conhecer um pouco melhor a realidade do aborto 
clandestino em Portugal. A Assembleia da República em algumas áreas tem encomendado estudos 
à academia. Neste momento não encomendou, até porque considera que neste momento o problema, 
desse ponto de vista está ultrapassado. E, portanto, temos que acompanhar é os relatórios que o 
Ministério da Saúde nos envia sobre esta matéria. A Direcção Geral da saúde envia-nos com 
regularidade bastante material sobre a questão da saúde sexual e reprodutiva. 

 


