
 

ÁREAS de SABER 

 

Actor Categorias/marcadores registo 

AFONSO Saúde e Educação 

Tensão e cooperação 

Chefias e Técnicos  

 

 

 

 

Saúde e Educação 

Transformação da 
relação dominada pela 
saúde vista como 
desejável 

Saúde e Educação 

A primeira fase – 
dominada claramente 
pela Saúde 

Sim, e questionávamos porque é que aquele despacho (PPES) não foi clarificado e o que é que 
aquilo queria dizer, houve ali a ideia de que eles queriam dizer que eram auto-suficientes…porque 
entretanto também se dá o fim da Medicina Escolar, que só estava em Lisboa, Porto e Coimbra e 
onde não havia NESD, a Saúde não trabalhava porque era território da Educação…ora as 
pessoas que saíram desse serviço algumas integraram-se no PES e outras na Saúde, veio 
reforçar essa situação, porque antigamente na Educação não havia médicos e foi: agora nós 
temos cá tudo o que queremos! Ainda por cima pessoas com uma longa história…e com lógicas 
um bocadinho diferentes da Saúde Escolar. Passada essa fase, que se calhar eu achei importante, 
o esforço foi mais da Saúde, penso que se dá uma fase importante em termos da 
colaboração….dá-se ao nível das cúpulas e ao nível ministerial…agora não consigo 
precisar…o PES tinha a figura de direcção geral e articulava directamente com a DGS.  

2. O nosso trabalho era muito incentivar essas novas propostas: a parceria- já não os 
profissionais de saúde dentro das salas de aula mas justamente serem eles [professores] o 
suporte e portanto não os protagonistas...a ideia de que a escola é de quem lá está 
dentro…e assim a Saúde seria sempre o suporte. Aliás o próprio conceito de escola promotora de 
Saúde, que foi o que fomos “vendendo” era um pouco isso…que era um pouco deixar a 
Educação Sanitária que estava presente nas tais sessões…e que era ainda o modelo 
dominante 

3. E depois dá-se a entrada dos psicólogos, ainda no final dos anos 80…e durante os anos 90 
começa a haver para além da preocupação do “ir à escola” e de passar a informação, esta 
preocupação com a saúde…o desdobramento específico para adolescentes, e quem o fez terão 
sido os clínicos gerais, com o apoio da enfermagem, a enfermagem nestes processos da Educação 



 para a saúde era um grupo muito importante. 

ALFREDO Saúde 

Mudanças nos 
profissionais ligados 
ao PF 

 

 

 

Formação dos 
médicos e trabalho em 
equipa 

 

Saúde e Educação 

Apoio dos médicos às 
escolas 

 

Práticas inovadoras, 
além das consultas 

 

 

1.Há uma coisa que vale a pena dizer, é que na DG de Saúde, estava a Dra Purificação Araújo que foi na DGS quem 
incentivou as consultas de planeamento familiar, formalizadas pelo secretário de estado Albino Aroso. Ela era a 
responsável nacional pelas consultas de planeamento familiar ao nível da Direcção Geral de Saúde. Era uma nova 
dinâmica, com médicos que não eram ginecologistas a poderem começar a aplicar dispositivos intra-uterinos… 

2.Tudo o que é novo é difícil…e ainda hoje há uma certa desproporção entre a quantidade de médicos que eu conheço 
que fizeram formação em planeamento familiar e o número bastante menor dos que aplicam dispositivos intra-uterinos. 

3. Digamos que as orientações que vinham dos serviços centrais pretendiam que fossem os clínicos gerais a fazer 
todos os actos…era um serviço de cada médico aos seus utentes, mas nós sabíamos a importância que tinha uma 
formação específica e uma dinâmica de equipa. 

4. Aliás já em Aljustrel nós funcionávamos com as valências…por programas específicos…a saúde mental, saúde 
escolar, saúde materno infantil, planeamento familiar…e quando chegavam médicos novos questionávamos quem é 
que tinha preferência por alguma área e dava-se prioridade para a formação, se fosse necessária,  ou se já tinha 
formação, avançava para aquela área e integrava-se numa equipa com enfermeiros. No caso de Paredes de Coura, eu 
acho que se conseguiu o meio termo, apesar de as novas normas para os centros de saúde extinguirem as valências, 
prejudicarem o trabalho em equipa e centralizarem muita coisa no médico de família isoladamente. 

5. Eu vim para o Centro de Saúde de Celorico, onde havia grupo de médicos de família, e como médica de saúde 
pública, fiquei responsável distrital pela Saúde Escolar…e fui acompanhando o trabalho que se fazia…comecei a 
sensibilizar os médicos dos centros de saúde para que dessem apoio nas escolas às questões da Educação 
Sexual e dessem apoio mesmo as actividades que se faziam nas escolas 

6. Aliás, no distrito da Guarda, entre os fins dos anos 80 e 95 praticamente todos os CS tinham equipas concelhias de 
Educação para a Saúde e de Saúde Escolar, muitas vezes com pessoas comuns e nos anos 90 chegámos a promover 
alguns processos formativos em conjunto para todas estas equipas, valorizando as práticas de animação 
comunitária adequadas a crianças e jovens. 

7. Entretanto no âmbito do PES e ao nível das escolas do 2º e 3º ciclo e do Secundário, começou a haver gente que 
nos chamava para determinados programas, com um determinado perfil…entre outros programas estou-me a 
lembrar, por exemplo, que em dada altura se criou um gabinete para atendimento para alunos na escola EB 3ºC+S de 
Vila Branco, com base na psicóloga da escola e numa médica que estava aqui a fazer a especialidade de saúde 



Saúde e Educação 

Cooperação 
(dominância da Saúde) 

pública. 

10.O enfermeiro Pedro tem animado muitas acções em cooperação com as escolas na área da Educação Sexual e há 
agora uma pequena equipa do CS que vai tentar animar um espaço de convívio e atendimento de jovens num local 
próximo da escola, mas autónomo. 

CONSTANÇA Saúde 

A saúde pública 

 

A saude internacional 

1. E, e portanto comecei a ver que de facto havia uma outra vertente do lado da medicina que tinha a 
ver com a capacitação das pessoas, com a organização dos serviços, com a capacidade dos 
serviços habilitarem as pessoas a tomarem melhor conta de si próprias... E tudo isto acabou por me 
orientar para a saúde pública! 

2. (…) tive uma bolsa da Fullbright para ir para os EUA na área da... da Nutrição e Saúde, Saúde 
Internacional, acabei por fazer lá um mestrado de Saúde Internacional, mas com principal foco 
na alimentação e nutrição, e depois quando regressei, portanto, comecei a dar aulas aqui na Escola 
e, e estava nos serviços de saúde 

DINIS Área composta 

Formação Pessoal e 
Social (psicossocial) 

E algum tempo antes da Lei de Bases do Sistema Educativo, já nós falávamos em Educação Pessoal e e 
uma componente desta formação era a Educação Sexual. Ou seja, nós posicionávamo-nos sempre na 
perspectiva da Educação Sexual ser uma componente 

ROSA Educação 

Referências – o saber 
em falta 

As escolas, nós às vezes andamos muito preocupados em produzir trabalho, não, eu acho que o que nós neste 
momento precisamos de produzir é mesmo referenciais como estes [linhas orientadoras], porque depois o resto 
elas fazem.  

RITA Saúde 

A saúde pública e os 
cuidados primários de 
Saúde 

1.Eu tinha feito um reingresso à Faculdade em 1996, e tinha uma cadeira de Saúde Pública…que não era ligada à 
educação, mas tomei contacto com programas ligados aos cuidados primários de saúde…foi uma renovação, uma 
reciclagem… 

INÊS Saúde 1.Depois é evidente que há uma articulação com o Centro de Saúde, e para quê? Porque a Saúde Escolar 
tem programas específicos e eles já não têm mão de obra para os fazer, quanto mais para estar a 



Dificuldades no apoio as 
escolas dada a missão 
específica da saúde 
escolar 

 

Educação 

O papel principal tem 
que ser seu 

corresponder… são aqueles rastreios da acuidade visual, do peso e altura, do plano de vacinações, da 
questão da higiene oral, portanto, eles têm vários programas com idades, com protocolos de idades para 
fazer nas escolas e que muitas vezes não têm condições para fazer porque não têm staff…se ainda por 
cima se eles têm que se responsabilizar por outras coisas! Por outro lado a articulação entre as 
escolas e os centros de saúde também é muito importante para identificar e enviar para o centro de saúde, 
com regime de atendimento preferencial, os jovens identificados na escola com problemas.  

2. Agora o centro de saúde não pode substituir o professor na sua prática promocional de estilos de 
vida saudáveis, assim como o professor não pode estar a prescrever medicamentos e práticas médicas ou 
psicológicas, há uma delimitação de funções!  

3. Os professores já têm assim uma tendência para terem uma fraca auto-estima à volta das suas 
competências, muito deles têm muito mais formação do que eles julgam ou que eles ensinam, são 
professores que têm horas e horas de formação, mas estão sempre a pensar que não são capazes e 
provavelmente enfim, falta-lhes uma oportunidade para mostrarem a eles próprios que eram capazes 
de tomar conta da situação! 

BEATRIZ Saúde e educação 

Cooperação em 
equipas 
pluridisciplinares 

Educação Sexual, uma 
confluência de saberes 
de outras áreas 

Professores não tem 
que ser de uma área 
específica 

Abordagem 
abrangente, liga saúde 

1.Foi realmente um plano extraordinário, eram equipas multi-disciplinares, cada uma com 3 pessoas, um 
professor, um técnico de saúde e um elemento de uma associação ligada à SIDA. 

 

 

2. Mas eu acho que não há ninguém da área específica da Educação Sexual, a menos que seja um sexólogo. E um 
sexólogo pode não ser de Educação Sexual, porque são coisas distintas! 

3.Foi amplamente abordado o facto de que qualquer professor, desde que devidamente preparado, como se 
prepara para fazer outra coisa qualquer, pode abordar esta área! Há efectivamente algumas excepções, e essas 
excepções são aquelas que quase são as excepções para outras áreas. Há pessoas que não deveriam ser professores 
e ponto final!  

4.Toda a gente é capaz de falar de aquilo que nós chamamos da “roupa interior dos aparelhos”, que aquilo se 
chama “trompas”, ou “ovários” ou não sei o quê! O problema está em saber de que maneira é que esse 
“aparelho” está ao serviço do tal bem-estar, porque é mais fácil eu falar, por exemplo do aparelho respiratório, 



e educação e explicar que se eu fumar ou fizer qualquer coisa já posso, as pessoas têm muito mais facilidade...E quando eu 
estou a falar de fumar, já estou a falar de muito mais do que apenas falar de pulmões e de traqueia e de essas coisas 
todas! Portanto, é mesmo, este aparelho reprodutor que provoca alguns “mal-estares” porque as pessoas não têm 
ainda a sua sexualidade bem resolvida, isso é claríssimo! 

TERESA Saúde e Educação 

Inserção de 
profissionais  da saúde 
nas organizações 
claras 

(fase da saúde escolar 
liderada pelo 
ME/confusão de 
funções) 

Pediatria 

 

 

Apoio da saúde, papel 
principal das escolas e 
dos professores 

 

Professores, 
independentemente da 
sua área de formação 

 

1.Não sei se sabe que...Não sabe com certeza, a saúde escolar” em Portugal durante muitos anos dividiu-se entre 
o Ministério da Saúde e...o Ministério da Educação! Pronto, o Ministério da Educação tinha a parte das escolas do 
Porto, Lisboa e Coimbra, desde o pré-escolar até ao fim do secundário, e depois o Ministério da Saúde tinha o resto do 
país e com políticas completamente diferentes! Porque, enquanto no Ministério da Educação a saúde escolar era 
muito mais virada para a integração na escola... Digamos assim, portanto, para os problemas que interferiam na 
interrupção, na perturbação da criança na escola, e (Discurso imperceptível) da escola, etc., e paralelamente fazia-se a 
parte física. No Ministério da Saúde, não! Estavam mais interessados na parte física, da saúde. Nós também fazíamos, 
não é? 

 

 

2. Portanto, mas nem pensar para ir para o Ministério da Saúde, foi no Ministério da Educação que eu fiz, quer dizer, eu 
sou pediatra, mas a minha carreira foi muito dedicada à saúde escolar. E falou-lhe em mim, e então como eu era 
pediatra, resolveram que afinal as escolas primárias podiam ter mulheres na saúde pública... (…) E pronto, eu entrei 
para a Saúde Escolar para quatro escolas primárias só! 

5. Sim, ou que deva ser o Centro de Saúde que vai à escola fazer as coisas, ou que... eu acho que é muito importante 
a colaboração entre os dois Ministérios, o da Saúde e da Educação! E é evidente que o Centro de Saúde tem 
uma experiência e conhecimentos e de, em determinadas matérias, que é evidente que o professor não tem, e 
portanto a componente da saúde é importante, mas o principal agente na escola de educação para a saúde tem que 
ser o professor! Tem que ser a escola. 

6. Eu lancei um questionário junto de alunos do ensino superior prontos a sair para a vida prática, portanto já no ano de 
estágio, em que, qualquer ramo do ensino superior, não era só biologia, em que perguntava o que é que eles achavam, 
entre muitas outras perguntas…em que lhes perguntava a intervenção do professor na área da educação para a saúde, 
particularmente a educação sexual. E de um modo geral, aí com oitenta e tal por cento de respostas, aliás, eu tenho os 
resultados desse estudo, se por acaso lhe interessar ver...... Todos diziam que sim, que era muito importante que 
qualquer ramo de especialidade se interessasse sobre essa matéria e colaborasse, etc. O certo é que depois nós 



chegamos às escolas e não é isso que encontramos, não é? E portanto teoricamente... 

 

CLÁUDIA Biologia 

 

 

Saúde Pública 

 

 

Educação 

Equipas multidisciplinares 

Professores 
indepentemente da 
formação 

Educação 

A primazia da saúde na 
abordagem educativa 

 

Professores 
indepentemente da 
formação 

 

1.Eu fiz a licenciatura em Aveiro em Biologia…e na área da botânica, e como na altura não arranjei 
emprego na área da Botânica, era complicado…e vim para o Ensino, comecei a dar aulas, 

2.(…) E dentro da Saúde desde sempre a área que eu gostei mais foi a Educação Sexual, onde eu 
investi mais, onde eu estudei mais…embora continuasse a acompanhar os projectos nas áreas todas 

3. 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 

4.Já havia, o coordenador já era quem articulava com os serviços de saúde, já tinha uma equipa 
multidisciplinar, já se articulava com os professores das várias disciplinas, tentando que não fosse 
apenas o professor de Biologia ou nas áreas mais ligadas 

 

 

5. Chega-se às Secundárias e limitam-se um bocado a encaminhar…ainda há aquela ideia do 
“encaminhar”, ainda há um bocado aquela ideia de que se chama o técnico de saúde, ainda há dias 
estava a falar com uma pediatra que é minha amiga…e ela disse-me: pediram-me para ir fazer umas 
acções nas escolas…pediram-me…e eu disse: “Ó Dra não compactue com isso porque as pessoas ainda 
querem é que venha o médico ou o pediatra fazer uma acçãozinha para a sua turma e fica o problema 
resolvido”…Este modelo está de tal forma assimilado para a ES que eu não sei como se pode dar a 
volta… 

6. (…) um espaço onde possam comunicar as suas angústias…a aprendizagem vem muito mais, portanto a 
minha luta era que as pessoas pudessem intervir quer na Matemática, quer na Biologia, quer Língua 
Portuguesa…fazer por exemplo uma actividade de relação interpessoal que é muito favorecedora de 
uma sexualidade saudável…e depois pudessem dar a sua aula com o máximo de eficácia…ou até fazer 
pequenas pausas, ou criar espaços em que os alunos comunicassem…já na altura era um bocado era a 



 

Saúde, nem todos os 
profissionais estão 
preparados para 
trabalhar estas áreas. 

 

 

 

 

 

 

papel principal deve 
ser das escolas e dos 
professores 

 

 

 

dificuldades dos 
professores em 
assumirem esse papel 

saber em falta na 
formação inicial 

integração no quotidiano da escola 

7. (…) Era a integração no quotidiano da escola, que estas questões não fossem apenas tratadas no dia da 
SIDA…ou quando vem o senhor doutor médico…outro falso conceito que a gente tem que combater é que 
os médicos nesta área “é que sabem tudo”! Não sabem rigorosamente nada…sabem a contracepção 
melhor do que eu se forem obstretas ou ginecologistas…mas não sabem mais nada…portanto nestas 
áreas a parte da contracepção é a mais fácil…arranja-se um power point na NET e explica-se o que é o 
útero e a vagina e o pénis…isso será a parte mais…mas estamos num nível de iliteracia tal que nem isso é 
ainda apropriado pelos jovens… 

8. Quando voltei à escola caí um bocado na realidade, acho que não se faz bem…deparei-me com a 
situação de uma escola que acha que se faz muito porque tem um gabinete, de apoio em que vêm cá de 15 
em 15 dias, uma pediatra…que até é excelente…mas é mal empregada…ela tem que acompanhar os 
jovens com problemas, é o papel dela, mas não tem que andar a fazer sessões para todos os jovens 
porque ela é um recurso privilegiado…porque ela tem de facto uma consulta para adolescentes…e é faz 
um trabalho extraordinário, mas isso é já para o Secundário, é quando há uma gravidez indesejada, uma 
anorexia, uma perversão…a promoção da Saúde devia ser feita na escola pelos professores! 

9. Eu acho que ainda é aquele conceito que lhe disse ainda há um bocadinho…é que quem sabe destas 
coisas são os médicos, são os psiquiatras, eles é que sabem de ES, este preconceito existe e eles fazem 
questão de o manter…é muito diferente de uma bióloga com mestrado em Saúde Pública…eles têm esse 
domínio e fazem questão…convém socialmente, é sempre a mesma questão, como as escolas vão chamar 
o pediatra ou o pedopsiquiatria, a nível nacional foram chamar a pessoa que a nível nacional acham que é 
especialista com os jovens… 

10. (…) porque nessa altura na Prevenção dos Consumos privilegiava-se as Secundárias…Prevenção do 
Consumo de Drogas…e depois o Projecto Vida transforma-se em Programa de Promoção e Educação para 
a Saúde porque se entende quando se trabalha a prevenção do consumo também é preciso outras coisas, 
é preciso falar da alimentação, da sexualidade, a relação interpessoal, a auto-estima…eu entro nessa fase. 

11. É fundamental que as próprias pessoas sejam protagonistas…ora hoje continuam a ser 
passivos…vem um fala de Português, vem outro fala de História…e lá vem um dia uma senhora falar 
de Sexualidade, portanto o modelo… 

12. Mas na formação inicial continuo a não perceber porque é que não é incluída…quando se fala em 
ES dizem que estudaram Freud, que estudaram Piaget…pronto e continuamos…isto só prova que 



 

saúde- a predominância 
dos seus saberes e 
linguagem 

 

os tabus são da sociedade em geral. 

13. 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 Saúde 

Apropriação do 
planeamento familiar 
nos cuidados 
primários de saúde 

 

Primazia da saúde na 
escola 

 

 

 

 

 

 

 

1.E evidente há nas áreas da ginecologia/obstetrícia, é uma das actividades centrais, mas é uma 
actividade perfeitamente assumida como uma das vertentes de intervenção! Ao nível dos cuidados 
de saúde primários, hoje em dia já é! Pode-me dizer: “Mas há muitos médicos que não gostam de fazer 
planeamento familiar!” e aí eu dir-lhe-ei: “E há muitos médicos que não gostam de fazer saúde infantil, ou 
não gostam de fazer outro tipo de actividades!”. Agora, de uma maneira geral… Toda a área dos cuidados 
primários, digamos que é a primeira linha de intervenção em matéria de saúde reprodutiva, da qual faz 
parte a contracepção, como é evidente e a utilização de métodos de planeamento familiar. 

2. Foi, acho que foi oportuno fazer essa referência que isto normalmente surgiu depois da discussão sobre 
o aborto, porque a tese que tem vingado mais é a educação sexual como instrumento ao serviço da 
prevenção das doenças de transmissão sexual, das gravidezes não desejadas, eventualmente do 
uso das drogas, das infecções de transmissão sexual, etc.., e esse é o modelo que tem vingado, é o 
modelo biomédico e… inclusive na escola! E na altura, a tentativa que se fez com aquele documento e 
com a intervenção que se estava a planear, quando eu estava ligado à rede de escolas promotoras de 
saúde, era exactamente de desviar um pouco o foco principal na prevenção de problemas e mais na 
construção, se quiser a construção da cidadania, na construção da aprendizagem. Outras formas mais 
inovadoras de incentivar a aprendizagem disso, de ser homem e ser mulher, isso, a aprendizagem da 
cidadania, e essa tese tem grande dificuldade em passar! 

4. E reflecte aquilo que ainda vigora. É a capacidade que a saúde ainda hoje tem, a capacidade 
simbólica de colonizar outras áreas, não é? Não é por acaso que mesmo aquelas perspectivas mais 
moralistas sobre educação sexual, cada vez mais se socorrem de argumentos de carácter técnico e 
científico de saúde para fazer passar as suas teses. O que não deixa de ser curioso, não é? E o contrário 
também é verdade! É porque é mais apaziguador, como estava a dizer! E põe muito menos em causa! Se é 



 

 

 

 

Educação-saúde 

Difícil cooperação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascendência da Saúde 
sobre a Educação 

 

 

“a bem da saúde é a bem da saúde”! É quase uma legitimação de qualquer coisa que no plano das ideias 
pode não estar muito correcto, mas pelo menos que haja saúde, não é? Que não haja problemas, que não 
haja riscos, porque a ideia do risco é sempre de saúde. 

5. Eu não sou da educação! Alguém lhe pode dizer que legitimidade é que eu tenho para lhe estar a 
falar?! Legitimidade tenho como cidadão, não é? Mas para além disso, que conhecimentos é que eu 
tenho... 

6.E esse processo de democratização que permite atribuir responsabilidades também a outros agentes, 
neste caso a Educação para a Saúde, se quiser Educação Sexual, quando não é suficientemente bem 
organizado e preparado e estruturado, causa uma confusão enorme porque, por exemplo, neste caso 
concreto a educação não criou a sua própria perspectiva sobre a educação sexual… e o que fez ao longo 
dos tempos e continua a fazer é “importa a perspectiva salutogénica”, quer dizer, a perspectiva da 
educação sexual como instrumento ao serviço da Saúde e agrega isso num processo que é 
fundamentalmente um processo, não um processo da Saúde mas um processo da Educação, não é 
apenas o somatório de um conjunto de informações que a Saúde exporta e os agentes que vão 
depois tomar mão nisso, criam o seu próprio caminho com base em sistemas de trabalho, com base 
em matérias que até aí eram pertença de outros e de repente passou a ser deles. Portanto a certa 
altura tem professores e profissionais de saúde a falarem exactamente das mesmas coisas, da mesma 
maneira! Em que nós perguntamos mas onde é esta a mais valia da Saúde nesse processo neste 
momento? Visto que o que ela tinha passou para os outros e os outros continuam-lhe a pedir exactamente 
a mesma coisa, que entretanto eles também já assumiram, ou seja, há uma promiscuidade de processos 
de trabalho, de conhecimentos que por si só não facilitam muito este processo! Depois até se entra em 
competição! 

7. Porque há simbolicamente o peso, digamos que a supremacia da saúde nesta matéria, está a ver, os 
médicos é que sabem disto, a medicina é que dita leis, ora a medicina, a medicina não enfim, a Sociedade 
de Matemática pelos vistos não dita leis no ensino da matemática não é? Outras áreas científicas, não 
são elas que presidem aos destinos da escola, é a escola que criou o seu próprio processo não é? 
Não são os biólogos que determinam, são os professores de biologia que fazem os programas, que 
fazem... não sei se está a ver? Depois, outro aspecto perverso disto é que subsiste a ideia de que quando 
há crise nas escola nestas matérias, quem é que se chama? É a saúde, é os médicos, venham cá pôr os 
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meninos na ordem, em termos de sexualidade porque nós não sabemos! 

9. Um processo destes é a qualquer coisa de muito complexo, portanto não podemos apenas ir pela 
porta da saúde, e do faz bem a saúde ou faz mal a saúde, temos que compreender as pessoas nas 
suas próprias dinâmicas pessoais e de grupo. 

10. Depois também na área da saúde, algumas áreas especificas por exemplo a A.P.F. sempre teve muito 
ligada à Ginecologia-Obstetrícia, menos à Psiquiatria, portanto... Isso às vezes também dava algum... 
não direi conflitos, mas dava ali algumas zonas de algum atrito, etc.... Diferentes correntes dentro da 
A.P.F. no Norte, no Centro e no Sul, nas diferentes delegações, que é normal! E o poder político, por um 
lado, por exemplo na área da saúde, sendo financiador do próprio funcionamento da A.P.F, estando metida 
a Ministra da Saúde, também a ligação, é uma ligação à partida um pouco complicada, porque a entidade 
financiadora também se sente no direito de influir!                                                                                                    

ISABEL  s/ referências 
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fundam a FPCSS 

Psicologia- interesse pela 
area da Saúde 

 

 

Psicólogos/área da 
Psicologia 

 

(Criação da Fundação). Eram de todas as áreas (além da Saúde), são de todas as áreas, é o Dr. Miguel Veiga, é o Dr. 
Pinto Balsemão, é o Dr.... São pessoas de várias áreas... 

A minha formação académica é na área do trabalho e das organizações, mas tirei paralelamente a área 
clínica, porque era o meu gosto no futuro trabalhar na área da saúde. Depois estava a trabalhar noutra 
instituição, também numa Fundação, mas não tinha nada a ver com isto, tinha a ver com a Educação, onde 
eu era directora das relações internacionais e depois conheci o Professor Machado Caetano numa 
conferência e começámos…Eu, como era para trabalhar na área da saúde, de que gostava muito, aceitei, 

Não, isto é feito na Fundação por psicólogos, as pessoas são sempre acompanhadas por psicólogos, até 
porque eles durante estes projectos não podem consumir! 

Acaba por depois nos afectar, afectar o todo não é! E a nível psicológico do seu ser, o que faz com que as 
pessoas tenham determinados comportamentos que se calhar conscientemente não os teriam, mas que 
naquela altura têm-nos, 
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Eu rapidamente percebi que não conseguia fazer aquilo sozinha e portanto…achei que tinha que 
realmente pedir a colaboração de pessoas de outras áreas, nós tínhamos cá na maternidade um 
serviço social, tínhamos um departamento de Psicologia e portanto eu fui falar primeiro com a 
Psicologia, com uma das pessoas, com quem na altura achei que poderia trabalhar melhor e ela 
aceitou. Pronto, no fim deste ano depois começamos também a trabalhar com o Serviço Social, com umas 
das assistentes técnicas e construímos um núcleo duro e durante muito tempo fomos nós as três, durante 
muito tempo não houve possibilidade de arranjar outra pessoa fixa para trabalhar em equipa, mas eu acho 
que aprendi imenso também, aprendi coisas que às vezes até no curso de medicina, que no curso de 
medicina nós não aprendemos. 

Eu acho que nalguns locais, por exemplo há imensos sítios da maternidade onde antigamente não se 
considerava que uma psicóloga era importante e que hoje, quando se abre a consulta, ou quando as 
pessoas estão a modificar, agora vamos falar também com a psicóloga porque se calhar … as pessoas 
começaram a ter mais o hábito disso. 

Não! Eu penso que neste momento que há às vezes alguma, não é? Depende um bocadinho, sei que neste 
momento os alunos de… os alunos do quarto e do sexto ano, que vêm cá fazer as aulas teóricas não são 
todos, são só alguns, da Faculdade de… ali de Santana, que há alguns professores que têm realmente 
a preocupação, de dentro do planeamento familiar abordar algumas questões da sexualidade, ou 
pelo menos perceber como é que a contracepção está ligada à sexualidade etc. … Mas naquela altura 
não, essas coisas eram coisas que não se falavam, eram coisas de somenos importância e que não… 
pronto que eram coisas menores, que não eram coisas absolutamente nada importante 

Depois houve um ganho muito grande que nós tivemos, foi quando finalmente conseguimos ter uma 
enfermeira e um tempo depois, além de termos uma enfermeira, tivemos “a enfermeira”! Quer dizer 
realmente foi a enfermeira Hermínia que já está reformada, mas que ainda vem cá à maternidade às vezes, 
não é fazer voluntariado como ela diz, é fazer de enfermeira vá e que realmente eu acho que foi um ganho 
enorme para a consulta. Ela tinha e tem determinadas características que realmente faziam com que, não 
só atendesse muito bem as adolescentes, como dinamizasse muito bem a equipa 

Há muito pouca gente, neste momento há uma grande fatia de médicos fora da maternidade e portanto isso 
faz com que algumas consultas tivessem que fechar e portanto nós tivemos de ir buscar algumas 
internas para pelo menos uma vez por mês ir lá, também não queremos que sejam todas as 
internas, queremos que sejam pessoas que nós achemos que têm perfil para atender as 
adolescentes. 

Eu acho que às vezes os enfermeiros são mais abertos a estas questões, nós não nos abrimos nisto, quer 
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dizer falar de planeamento familiar não é a mesma coisa que falar de coisas médicas, quer dizer a mim 
podem-me dizer que um método só tem indicações médicas e que o outro não tem, mas a mim sorri-me 
melhor é o outro, está a perceber 

Porque é assim eu acho que a interdisciplinaridade é qualquer que para mim faz todo o sentido, eu 
acho que é uma das coisas que tem a ver com a modernidade pronto, só que continuo a achar que é 
extremamente difícil trabalhar realmente a interdisciplinaridade, porque isso não significa mandar a 
utente a cada sítio, não é? 

A nossa educação médica é exactamente para a gente achar que os médicos são mais importantes 
que os outros técnicos, não são? E portanto isto é outra coisa que eu acho que é muito gira e que nos 
revoluciona um bocadinho por dentro e que pode realmente e que é uma das coisas, que a gente depois 
começa a pensar as coisas de outra maneira por causa disso. Portanto no fundo na interdisciplinaridade o 
técnico mais importante é aquele que a utente, na altura, torna mais importante porque tem a ver com as 
necessidades que tem… 

Mas temos de mudar completamente, temos de mudar para os médicos e para os técnicos que querem 
fazer planeamento familiar e para as utentes. A consulta, repare o planeamento familiar não dói, não dói, 
portanto não pode ser uma consulta igual à outra e não pode implicar uma medicalização tão grande, 
porque às vezes as pessoas não precisam de uma consulta médica, precisam de alguém que saiba como 
se toma a pílula, quais é que são os efeitos secundários disto, ou que sabe inclusivamente só esclarecer 
uma dúvida, ou um mito em relação à fecundação, em relação a um método contraceptivo, 

NUNO Áreas de formação 

Psicologia Clínica 

 

Ligação a várias áreas da 
Educação para a Saúde 

Dimensões psicossociais 
da Saúde 

 

A minha formação base é Psicologia Clínica e eu fiz estágio, na altura, dentro da saúde mental juvenil, 
na Clínica para adolescentes do Centro de saúde mental infantil e juvenil de Lisboa)  

Eu dava apoio sobretudo na área da prevenção das toxicodependências – consumo de substâncias psico-
activas. Pois essa era mais a minha área, sendo que, apesar de tudo, a minha preparação em 
psicologia me permitisse acompanhar outras áreas, quer no desenvolvimento pessoal e social, quer 
mesmo ao nível da educação sexual, embora pouco. 

Acho que é um avanço muito significativo. Eu acho que decorrem duas coisas: decorre o termos percebido 
que a promoção da saúde não é uma questão meramente médica e da doença - dos técnicos da doença, 
por assim dizer. Nesta noção da saúde, nestas dimensões psico-sociais, é uma temática que é transversal 
e que pode ser trabalhada no quotidiano das pessoas 

Sobretudo nas Ciências, mas significa que os professores aproveitam mesmo aquilo a que se chama a 
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transversalidade e, por exemplo, em Português pode-se analisar um texto sobre esta temática, ou no 
Inglês, ou na História. Nós fizemos agora um referencial no consumo das drogas, e nesse livro abordam-se 
as questões essenciais, ligadas à prevenção das substancias. E depois, remete-se sempre para a 
possibilidade de trabalhar o tema nas diferentes disciplinas. E isso é importante. Não é que seja uma coisa 
inovadora ou uma coisa nova, mas é um apoio. Se um professor quiser ensinar os miúdos a ler  a tabela, 
tem as tabelas de alcoolémia… 

Olhe, se quer que lhe diga, acho que evoluiu, acho que evoluiu mesmo. Acho que evoluiu também, mesmo 
na própria classe médica, que se vai apropriar e que vai assumir, cada vez mais, o paradigma da promoção 
da saúde, mais no paradigma preventivo do que no paradigma patogénico centrado no doente, na saúde e 
nos factores determinantes de saúde 

ANDREIA Áreas de formação 

Psicologia Clínica e 
Psicopedagogia 

Saúde, maior abertura 
para o discurso 
psicossocial 

Olhe, tenho formação em duas áreas. Como apanhei o 25 de Abril, fiz a formação em Psicologia Clínica, no ISPA, 
entre 74 ou 75 (vai já ver como é que eu sou, …não tenho memória de datas) … e paralelamente em psico-
pedagogia, pronto. Depois, entretanto optei pelo ramo da psicologia clínica e fui logo trabalhar, fui das primeiras a 
entrar no centro de estudos e profilaxia da droga7, na área da prevenção. 

Eu sempre achei, de qualquer maneira, que o discurso da saúde era um discurso mais aberto, embora também ligado a 
coisas mais biológicas. A minha luta era sempre transformar aquele discurso médico em psicossocial…está a ver, 
tentava… 

BARBARA Áreas de Formação 

Analise Social da 
Educação 

 

 

 

 

Apropriação pela saúde 

Eu comecei-me a interessar por isso e assim foi, com a Irene depois fui fazer o mestrado para Boston e 

para a área da análise social da educação e exactamente porquê? Porque eu tinha o trabalho da 

intervenção comunitária e de educação para a saúde, nomeadamente também com a Liga Portuguesa 

Contra o Cancro, depois comecei a entrar muito na área da saúde. 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 comparasse a 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. 

Comecei a ser contactada, primeiro por laboratórios que estavam realmente a fazer na altura muitos 

seminários, com a APF e com sociedade de sexologia para discutir esse problema, até junto dos 

profissionais de saúde, começaram-me a … nomeadamente começaram-me a convidar a própria APF, que 
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também estava a organizar esses congressos também começou a conhecer-me e a convidar-me 

Nós dizemos, é possível e nós apoiamos e ajudamos os professores a desenvolver, há materiais científicos, 

há materiais práticos, o professor só não faz se não quiser, também não dizemos que todos os 

professores podem fazer, achamos que há professores que têm mais apetência que outros e que deve ser 

uma coisa que realmente à partida uma coisa mais voluntária, mas que mesmo uma pessoa que não saiba 

nada desde que tenha vontade de se interessar há formas de poder aprende 

Portanto nós tínhamos grupos de trabalho interministeriais, nós fazíamos parte de grupos 

interministeriais que eram o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e nós e até outros também, 

ora bom numa determinada altura o Ministério da Saúde que liderava este processo, juntamente com o 

Ministério da Educação, digamos considerou-nos o interlocutor principal e aí é que esteve a problemática 

está a compreender? Pronto, não é? Considerou-nos o interlocutor principal, porquê? Porque aceitou 

como bom, eles é que aceitaram como boas as nossas propostas porque as nossas propostas foram de 

encontro aquilo que eles queriam e porquê é que as nossas propostas foram de encontro aquilo que eles 

queriam? Porque as nossas propostas são norteadas por dois aspectos. São norteadas por uma perspectiva 

humanista, pelos direitos humanos, pelos direitos sexuais e reprodutivos, não é? E por outro lado pelos 

avanços da medicina e da psicologia, aceitar os progressos da medicina, da pedagogia e da psicologia, é 

só isto o que nos baliza,  é isto,  não temos outra coisa. 

CARLOTA  Entrevista registada por meio de notas do investigador 
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Portanto, a grande pressão da não existência da ES verifica-se a nível do MS e não a nível do ME. É 
natural. O MS tem mais sensibilidade para isso. 

 

porque eu acho que é muito difícil as pessoas que ensinam ciências da natureza, ou filosofia, ou português, 
etc. é evidente que podem transferir algumas mensagens, mas os jovens não vão aconselhar-se 
nem “confessar-se” às pessoas que depois as vão examinar do ponto de vista académico 

Porque as preocupações do Ministério da Educação são outras e a Educação Sexual é uma 
actividade da promoção da saúde 



 


