
METODOLOGIA 

 

Actor Categorias/marcadores registo 

AFONSO Metodologias Sáude 
Consulta específica 
para adolescentes 

Essa discussão vem de 1984…em 1984 nasce essa ideia das consultas com adolescentes, alguma polémica 
também a nível regulamentar…nomeadamente saber em que idade eles têm autonomia para vir às consultas, depois 
o parecer de um tipo qualquer que contesta a ideia de eles virem sozinhos enquanto não forem maiores…portanto 
essa ideia do atendimento de adolescentes nessa altura era de facto uma coisa que não era…não vou dizer 
que era inovação…mas havia três ou quatro centros de atendimento de adolescentes…o centro de Saúde da 
Batalha no Porto com pessoas da APF mas dentro do CS, com Teixeira de Sousa 

ALFREDO Metodologias Saúde 
Autonomia da pessoa 
 
 
Participação dos pais 
no processo 
 
 
Adquirir a confiança 
dos jovens 
 
Abordagem holística e 
de acordo com as 
necessidades 
expressas pelos jovens 
 
 
Metodologias Educação 
Gabinete externo  
à escola 
 
 
 
 
 

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 tínhamos feito sempre assim e já tínhamos feito noutros lados, chamávamos primeiro os pais, tínhamos uma 
sessão com eles, conversávamos sobre a importância de se abordar com as crianças alguns assuntos 
relacionados com a sexualidade e eles punham as dúvidas que tinham e então pedíamos autorização para o 
trabalho com as crianças…foi assim e nunca tivemos problema nenhum…aliás ainda hoje fazemos assim, usámos 
sempre esta metodologia. 
 
O mais interessante voltou a ser, como em Aljustrel, é que quando aparece na escola alguém de referência…não é só 
pegar nas questões, não é só o pôr o pessoal a discutir…é que eles ficam a saber que há alguém em quem 
confiar, um contacto de referência…mais tarde houve muitos que nos procuraram… 
  
Mas numa primeira abordagem, tentamos que eles identifiquem as coisas que os preocupam, os medos que têm, os 
riscos que correm, os disparates que fazem, etc…que podem prejudicar a sua saúde, a sua vida ou a vida de outros. 
Não falamos especificamente da sexualidade, mas numa conversa assim podem surgir coisas como as 
drogas, ou os acidentes com o álcool ou a gravidez não desejada ou a SIDA…Se tratarmos tudo em 
compartimentos muito estanques, isso não terá muito a ver com a vida deles e por outro lado o que está ao alcance 
deles fazer para evitar essas ocorrências passa por aspectos comuns como a gestão dos impulsos, a auto-estima, o 
respeito pelos outros, a responsabilidade, a solidariedade, etc  
 
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 



Metodologias Educação 
Infusão curricular e 
exploração 
A importâncias das 
histórias e do jogo 
simbólico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A importância de um 
coordenador 
 
 
 

fazer a especialidade de saúde pública. Estiveram lá duas vezes por semana durante todo o ano lectivo e 
praticamente não foi lá ninguém. Em contrapartida, foi frequente haver alunos que procuravam esta médica nos 
intervalos ou mesmo fora da escola pois ela morava ali perto, e assim acabou por fazer bastantes “atendimentos” 
informais em casa, num café, etc 
 
 (…) houve uma determinada altura em que nós estávamos na escola uma tarde por semana e raramente apareceu lá 
gente. Ainda hoje eles vão ao centro de saúde mas não vão à consulta específica, vão à minha procura ou a do(a) 
enfermeiro(a) que conhecem. 
 
Ao longo dos três anos do projecto, fomos trabalhando tomando como referência o respectivo currículo, em que havia 
determinadas coisas que davam perfeitamente para serem exploradas em relação com a sexualidade, os professores 
é que nem sempre estão receptivos… 
 
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, … e a Maria e o Manuel 
serviram para uma série de outros temas que não tinham nada a ver com a educação sexual… e criaram 
alguns vínculos com estas personagens, queriam levar a Mariana para casa, etc… Foram eles que no início 
desenharam a própria figura do Manuel e da Maria em papel de cenário, primeiro os contornos e depois preencheram 
com tudo… todos os órgão, inclusive os sexuais (como no projecto Harimaguada). Ora, a televisão interessou-se pelo 
projecto- piloto de ES… e chegou a vir cá uma delegação da RTP norte, filmar a “hora” de ES no 1º ciclo… e 
explicamos que não existia propriamente uma hora, que aquilo ia sendo trabalhado com os miúdos ao longo do tempo 
lectivo… e lá marcámos,  dissemos para virem depois do intervalo, os senhores viram o Manuel e a Maria (ainda não 
tinha nascido a Mariana) e tentaram conversar com as crianças… sobre o que é que havia de novo naquele projecto e 
os miúdos contaram muitas histórias que o Manuel e a Maria tinham vivido, misturando o que era sexual e o 
que não era… tinha até acontecido que no dia anterior tinham trabalhado os acidentes através do Manuel e da Maria, 
com uma história que eles contaram… e os senhores da televisão ficaram frustradíssimos porque queria era ouvir 
falar de sexo… Aquilo era tão misturado, era alimentação, eram os acidentes, era a gravidez da Maria, etc. e não 
chegou a haver programa nenhum na RTP com a reportagem desta visita à escola. 
 
(…) participámos em experiências muito interessantes entre JI, pais e CS, nomeadamente no Concelho de Vila 
Branco. De facto, muitas vezes é pelos quatro ou cinco anos que surgem perguntas embaraçosas ainda “ sem 
inibições do super-ego”, e pais e educadores não podem fingir que são surdos ou reprimir ou inventar cegonhas. O 
importante será conseguir dar respostas simples, à medida do que as crianças possam compreender. 
Em Vila Branco, uma educadora transpôs para diapositivos uma pequena história

1
 sobre um bebé que não queria 

nascer e apresentou a história numa sessão em que estiveram as crianças, os pais e a equipa do CS. A partir da 

                                                             
1 Livro “o bebé, texto de Frau MANUSHKIN, ilustrações de Ronald Himler, publicado pela Sá da Costa infantil. 



 
 
 
 

história favoreceu-se a conversa entre filhos e pais, surgiram perguntas e respostas sobre o nascer, as diferenças 
entre menino e menina, o desenvolvimento da criança, etc. A comunicação correu tão bem que no ano lectivo 
seguinte colaborámos com esta educadora numa visita conjunta a todos os JI do concelho em que a história se 
repetiu. E serviu também de pretexto para reunião com os pais. 
 
Depois do projecto-piloto tentou-se um projecto modelo que era bonito mas que me parece que fracassou, dado 
que pretendia que a ES fosse transversal a todas as áreas do Currículo…e que os professores interagissem, 
mas com a dinâmica que há entre eles, não funcionou e só se realizaram algumas coisas pontuais; esta ideia 
actualmente em curso parece-me ter mais pés para andar porque não é afinal muito diferente do que eu vi 
antigamente, quando a disciplina de Saúde (no 9º ano) era bem dada, permite a interacção entre os professores se 
estes tiverem abertura. Há o papel de todos, mas há um responsável, com um fio condutor que não tem só a ver 
com a área da sexualidade mas com a Saúde e a Sociedade. 
 

CONSTANÇA Metodologias Educação 
Metodologia de Projecto 
(RNEPS) 
 
Áreas de escolha da 
escola e outras 
obrigatórias para todas 
 
Compromisso global de 
escola 

(…) era enviado um CD-ROM para as escolas, organizado em termos de metodologia de projecto, 
portanto, uma área para o diagnóstico, que era geralmente um diagnóstico feito em conjunto entre a 
educação e a saúde, depois para a definição de prioridades, definição de objectivos, dos 
objectivos, que actividades, como é que se avaliava, qual era o cronograma, como é que se 
avaliavam... 
 
[havia] a decisão local...de apostar naquela área, que podia ser a educação, particularmente a 
educação sexual ou a educação alimentar, a alimentar, a educação alimentar passou a ser obrigatória 
como uma das...das áreas que tinha uma escola promotora da saúde que garantir. Tinha as questões da 
higiene, segurança... 

 
(…) uma escola promotora de saúde, mas que tinha grandes capacidades para promover a saúde, e 
que estava num caminho de crescimento e de desenvolvimento da qualidade do seu 
funcionamento!...tudo isto é um processo de crescimento, de desenvolvimento, de 
consciencialização das pessoas, dos professores, dos pais, dos alunos, que não deveríamos travar, 
e que deveríamos tentar sustentar da melhor maneira... 

DINIS Metodologias Educação 
A importância de um 
coordenador 
 

Não, não. Estão a trabalhar numa outra metodologia, mas estão com coisas interessantes como é, por exemplo… que 
o professor coordenador da promoção da saúde tenha três horas de redução de tempo lectivo, ou seja, eles 
estão a propor coisas concretas que eu acho que poderão, eventualmente, a prazo, de facto generalizar os 
processos de educação para a saúde e dentro disso, a Educação Sexual. 

ROSA Metodologias Saúde 
Reconhecimento da 
vertente de apoio as 
escolas  

(…) que é necessário ver de que maneira, é que integrado na prestação dos cuidados de saúde é, essa parte é 
valorizada! Porque ao nível do poder político o que é que importa? Importa é que o poder político reconheça e 
legitime o tempo que os profissionais de saúde passam a fazer este tipo de investimento... 
 



RITA Metodologias Educação 
Assentar num programa 
de competências 
transversais 

(…) tentei que se desenvolvesse uma base comum de promoção de competências na área da 
Educação para a Saúde…com base nas competências interpessoais…e isso ficou nos materiais…e 
portanto, porque há uma série de competências que não têm propriamente a ver com uma área específica 
da Educação para a Saúde mas abrangem todas as áreas. 

INÊS Metodologias Educação 
Técnicas de dinâmica 
de grupos 

Depois a questão é que isto não podia ser mais uma aula com conversa e com exames finais e assim, e a 
ideia era um bocadinho trabalhar com os professores não só os conteúdos, não é, porque é 
evidente que os professores têm que saber conteúdos cientificamente correctos em relação às 
várias áreas de trabalho: o álcool, da droga e dessas coisas todas, mas também como é que eles vão 
animar os miúdos sem os aborrecerem, 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... isto é muito difícil 

BEATRIZ Metodologias  
Educação 
Dar resposta às 
necessidades das 
crianças/jovens 

Porque todos, quase todos os professores e professoras são mães e pais e certamente que a Educação 
Sexual quando é feita com os seus filhos, pode ser feita de uma maneira implícita ou explicita, 
todos a fazemos. 
 
Basta uns olhos arregalados ou uma cara confundida e estamos a fazer Educação Sexual ou outra 
educação qualquer, porque damos sinais exteriores! Portanto, era no fundo ensinar técnicas do que se 
deveria ou não fazer, nomeadamente uma das coisas que se poderia fazer era dizer “Não tenho 
conhecimento dessa matéria, não sei… mas vou-me informar! Já chega!”, muitas vezes os jovens é 
a única coisa de que precisam. 
 

TERESA Metodologias da Saúde 
Mudança de métodos a 
seguir ao 25 de Abril 
 
Metodologias de 
Educação 
Teatro de Intervenção 
(base do teatro do 
oprimido) 
 

O que até aí se fazia nas escolas primárias em saúde escolar era muito rastreios…Só mais a parte 
de vacinas, nem sequer visão, nem audição...Mas na Saúde Escolar as coisas mudaram muito depois do 
25 de Abril, quando o Professor Emílio Salgueiro foi director do Centro de Medicina 
Pedagógica...começou-se a trabalhar de uma maneira diferente... 
 
 

Era uma sessão de teatro numa escola por uma companhia de teatro de Paris, a “Entrée de Jeu”… 
E fiquei completamente deslumbrada porque era um grupo de teatro de actores profissionais, 
profissionais muito bons... e a demonstração que eles fizeram, fizeram-na num ginásio, perante um 
grupo de cerca de 60 alunos adolescentes. A peça representada contava a história de um rapaz e de 
uma rapariga que acabam de se conhecer, depois é a parte do namoro, depois quando chega o momento 
de irem para a cama não têm coragem de usar o preservativo, de propor usa-lo, apesar de o terem 



comprado... A representação durou meia hora e depois os actores repetiram as cenas, sendo o público 
convidado a fazer parar a representação quando não estivesse de acordo com qualquer coisa que se 
tivesse passado ou se tivesse dito em palco…e nessa altura é aberto um debate, entre os alunos e entre 
os alunos e o moderador, que é também actor ... 
 

Como me parecia importante desenvolver esta metodologia, este instrumento de trabalho, em 
Portugal, aproveitando e formando os professores operadores do PPES para serem moderadores dos 
espectáculos pela sua experiência em Educação para a Saúde.  

CLAÙDIA Metdologias Educação 
Trabalhar nas várias 
dimensões da 
organização escolar 
 
 
 
Integração no  
Currículo de forma 
natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crítica à abordagem 
meramente 
informativa/instrumental 
 
Assentar mais na 
participação dos alunos 
 

Tínhamos os critérios da EPS e tínhamos as dimensões: a dimensão ecológica, que era a dimensão do 
espaço….já nessa altura…sem dúvida que promover a Saúde não era fazer acções de informação 
avulsas… 
Portanto as dimensões, era a Dimensão ecológica que tem a ver com os espaços, as refeições, o ar 
livre…depois era a dimensão psico-social….tinha a ver com as relações interpessoais….podemos ter uma 
escola muito limpinha, muito bonita…mas não há relações interpessoais e por isso não pode haver 
promoção da Saúde…a dimensão curricular, a dimensão organizacional 
A maior dificuldade era integrar o Currículo, era que as pessoas percebessem que por exemplo, uma aula 
de Matemática podia ser…foi um bocado a minha grande luta. 
 
(…)se as crianças estiverem mais estáveis afectivamente, se tiverem uma relação interpessoal mais 
favorável, um clima de escola mais positivo, as suas paixões…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 integração no 
quotidiano da escola, que estas questões não fossem apenas tratadas no dia da SIDA…ou quando vem 
o senhor doutor médico… 
 
Aliás eu acho que eles [Abraço] começaram muito mal, porque eles iam as escolas e o que é que faziam? 
Levavam um pénis e ensinavam a pôr um preservativo e pronto… 
 
 
(…) depois fala-se de Cidadania…mas os jovens continuam a não ser chamados a participar na vida da 
escola…ora no 10º ano, pelo menos no Secundário…já na altura nós tínhamos nos projectos pelo menos 
os delegados de turma, as associações…na dinamização de actividades, na formação interpares…era 
uma área que estava a começar, era serem eles a começar…nalgumas escolas serem eles a 



prepararem trabalhos para apresentarem por exemplo aos do 7º ano…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… 

VITOR Metodologias Educação 
Importância de trabalhar 
as questões da 
sexualidade em grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não ficar pela 
transmissão de 
informação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalhar as 
representações sociais 
no colectivo 
 
 

São processos individuais, não é? Nós estamos a falar de como lidar com um 
grupo…Desejavelmente, porque repare que em relação à sexualidade, cada uma das nossas 
sexualidades não são “tatoos”, são construídas em grupo…O próprio sistema ainda não conseguiu 
privilegiar isso! Repare, até aqui há muito pouco tempo, quando a minha filha mais nova ainda estava no 
secundário, avaliar o processo de avaliação daquelas áreas curriculares não disciplinares, que aponta 
para trabalhos de grupo, o processo de avaliação continua a ser individual e não daquele grupo, está a 
ver? Não foram encontrados, tanto quanto sei, não foram encontrados mecanismos para avaliar 
efectivamente aquilo como o que o grupo produziu, não! Eles continuam naquelas folhinhas de registo, 
onde se assinala a cruzinha da dedicação, disto, da participação... é o processo individual, mas o trabalho 
foi do grupo! Portanto a própria resposta da escola, a um processo avaliativo, não consegue ir para além 
da avaliação, da quantificação, de que o aluno enquanto indivíduo está a fazer e não como um indivíduo 
inserido num processo de grupo. 
 
Todas as portas de entrada na questão da Educação Sexual, são óptimas! A questão é não se ficar só a 
porta de entrada! Só no hall de entrada! E de preferência entrar por várias entradas possíveis, pela porta 
de frente, pela porta de trás, pelas janelas! Porque necessariamente, repare eu costumo dizer e mesmo 
durante aqueles meus tempos em que fiz muita formação na área de planeamento familiar, a distância 
que há entre nós sabermos que a utilização do preservativo é uma forma muito eficaz de 
planeamento familiar e portanto de contracepção quando é bem utilizado e muitíssimo eficaz como 
forma de prevenir infecções de transmissão sexual quando bem utilizado. A esmagadora maioria 
das pessoas sabe isto já, mesmo os jovens! Claro que haverá uma percentagem sempre que aparece 
como não sabendo etc. e que é preciso ir lá, mas as pessoas sabem. Mas a distância que vai entre nós 
sabermos e sermos capazes de utilizar efectivamente e sempre o preservativo, é uma coisa que passa por 
um mundo enorme de representações que nós temos sobre o fenómeno, a capacidade de dialogar e de 
negociar com as outras pessoas, não é? 
 
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. E construir colectivamente essa capacidade de mudar as 

representações sobre as coisas e a forma de lidarmos uns com os outros etc. 
 



ISABEL Metodologias de 
Educação 
Não ficar pela 
transmissão de 
informação 
 
 
 
 
 
 
Dinâmica de gabinete 
com um técnico externo 
 

Quer dizer, fazem-se sessões de informação, informa-se sobre preservativos, sobre o aborto, sobre 
pílulas do dia seguinte, sobre protecção em termos de saúde, da prevenção da SIDA, prevenção da 
gravidez, etc., mas nós achamos que efectivamente já não se faz educação sexual! Porque a 
Educação Sexual ultrapassa muito tudo isto, claro que isto tem que fazer parte...! 
 
Mas entretanto foi-se [MDV] evoluindo e passamos para acções continuadas. Acções continuadas era um 
conjunto de mini quatro acções, ou oito dez, com grupos reduzidos, portanto a dimensão da turma 
no máximo, em que eram trabalhadas as questões dos conceitos da sexualidade, os comportamentos 
ligados à sexualidade, os valores ligados à sexualidade, a parte informativa anatomo-fisiológica, mas 
completa...! 
 
E portanto, através de dinâmicas, através de trabalhos, e depois fazíamos acções de, como lhe digo de 
quatro sessões ou de dez, em que eram trabalhadas todas as questões relacionadas...Porque diz-se “Ai, é 
preciso educar a afectividade!” Espaços de Sexualidade”, e então o que era isto? Era alguém que 
estava destacado para uma escola, um técnico, normalmente...destacado para uma escola, não a 
tempo inteiro...Podia eventualmente ser professor dessa escola, mas não, geralmente nem seria, 
porquê? Porque ele ia para aquela escola, trabalhar com os professores da escola...e propor, e 
ajudar a construir o projecto da escola, de educação escolar! Era uma pessoa de fora, o que eu 
julgo que tem vantagens,... 
 

CATARINA Metodologias Educação 
Educação pelos pares 

[FPCCS] E o trabalho que está a ser feito, o nosso projecto: é a educação pelos pares não são acções 
pontuais, nós não fazemos acções pontuais! Nós temos um projecto que dura três anos nas escolas com 
as mesmas turmas e depois temos o apoio todo à comunidade escolar ou seja, são os nossos professores 
que trabalham com essas turmas e depois trabalham com os pais dos miúdos dessas turmas, com as 
professoras dessa turma, depois falam com os pais na escola, portanto é um projecto integrado com a 
comunidade escolar! E não temos mãos a medir com os pedidos que as escolas têm… 
 

SARA Metodologias Saúde 
Mudar as consultas de 
planeamento familiar 
Organização e técnicos 
 

Portanto eu acho que as consultas de planeamento familiar deveriam ser completamente desburocratizadas e 
desburocratizadas não é só nos papéis, pronto, até acho muito bem que contabilize estas coisas com números, se é 
números que o Ministério quer para perceber que aquilo vale a pena, então ponham lá números, mas 
desburocratizadas no sentido de uma mulher vem ali a uma consulta de planeamento familiar não devia sair dali sem 
falar com um técnico, que pode não ser um médico, pode ser uma enfermeira, pode ser até sei lá… eu até 
admito que seja uma assistente social, uma psicóloga ou outro técnico destas áreas, que trabalhando em 
equipa tenha uma ligação fácil com outro técnico se tiver uma dúvida e que saiba o mínimo de coisas para 
sossegar aquela mulher, percebe? 
Portanto eu acho que tem de se fazer do planeamento familiar uma coisa alegre do dia-a-dia, haver realmente 
maneira de facultar folhetos às mulheres, delas terem mini grupos onde se fala dos métodos contraceptivos, 
onde se “palpem”, está a perceber? 



 

NUNO Metodologias de 
Educação 
Integração no  
Currículo de forma 
natural 
 
 
 
Assente na participação 
dos alunos 
 
Assente na promoção 
de competências 
sociais 
 
 
 
 
 

[É] Utilizando as dinâmicas da própria escola, dos currículos das disciplinas, das dinâmicas de 
trabalho que os miúdos têm, que se pode trabalhar esta temática. 
 
E, portanto, as temáticas são “agarradas” consoante os interesses dos miúdos também, porque em 
muitas destas escolas, quando se fazem estas intervenções, também se convocam os miúdos para 
lhes dizer (perguntar) o que é que gostavam de trabalhar, quais são os temas que gostavam de 
trabalhar, e os miúdos também vão escolher. 
 
Mas também lhe digo que, a ideia e a postura, a nossa estratégia de sempre, é de desenvolver, ajudar a 
desenvolver uma coisa que soa muito bem e pode parecer um cliché – corremos esse risco – que é ajudar 
a desenvolver o pensamento crítico, o ter de pensar, ou seja, a nossa ideia de promover a saúde e 
tornar… cada um capaz…a pessoa em relação consigo própria, a pessoa em relação com o mundo, 
a forma como gere, se gere do ponto de vista…gere o corpo, se gere emocionalmente e 
afectivamente; e mesmo nas relações sociais, tudo isto só pode ser feito se a pessoa desenvolver 
uma faculdade que é a capacidade de pensar, ou seja, tem que conhecer, ter informação, pensar sobre 
as coisas e, depois, constrói o seu próprio pensamento. Portanto, é esta ideia de ajudar a construir o 
pensamento crítico, um pensamento consciente e responsável, é uma das tarefas essenciais da 
Promoção da Saúde. 
 

ANDREIA Metodologias Educação 
Coordenação de 
projecto e trabalho com 
profissionais do sector 
da Saúde 

E esses professores coordenadores, se tiverem de facto um espírito científico, uma certa formação e 
um modelo de intervenção, em que sabem que tem que chamar o A e o B - que pode trabalhar em 
rede - pode fazer esse tipo de coisas: pode chamar o “Chico” do Centro de Saúde, mais o “não-sei-
quantos” do IDT, mais o “não-sei-quantos” da Violência Familiar, mais “não-sei-quê”, e ele até… - devem 
de contar que também não é numa manhã que ele resolve aquilo – não deve ter um dia, de certeza…, não 
sei quanto tempo é que ele tem… 
 

BÁRBARA Metodologias de 
Educação 
Construir um projecto 
adaptado às 
necessidades da escola 
 
 
 
 

Nós [APF] íamos ajudar, damos apoio técnico e podemos ajudar, uma sessão, ou duas, ou três com os 
alunos, mas uma coisa pontual, nós trabalhamos era os professores, os psicólogos das escolas e 
enfim, o pessoal auxiliar e os conselhos directivos para eles desenvolverem, de acordo com a 
escola, de acordo com a realidade, de acordo com o contexto da sexualidade daquela escola, é 
uma escola em que a sexualidade pulsa muito ou é uma escola que essa sexualidade está 
sufocada, a escola tem a sua história sexual, não é? E portanto tudo isso também tinha a ver e 
conforme digamos, essas dinâmicas com os pais, como era o meio, como é que nós podemos entrar, 
ajudávamos a organizar um projecto adequado àquela escola. 
 



Necessidade de facultar 
informação dado o 
pouco tempo disponível 
 
 
 
Trabalho com os pais 
 

A nossa intervenção[APF] já era tão pequena que se nós começássemos tão longe quando chegássemos 
aos alunos acabavam por não ter nenhuns conhecimentos, nenhuma possibilidade a que se 
agarrar para fazerem uma contracepção correcta, etc… portanto achava que nós íamos muito 
depressa para aí e nós se íamos muito depressa para aí era porque o tempo que nos era dado era muito 
pouco. 
 
Os professores, eu verifiquei que muitas vezes os professores não tinham medo dos pais, porque 
quando os professores trabalhavam com os pais, quando os professores iam fazer alguma coisa 
com os pais nós aconselhávamos, falavam com os pais, chamavam os pais, os pais eram avisados, 
os pais davam pareceres, os pais conheciam as matérias não havia problema nenhum, os 
problemas são emitidos do exterior, os pais são manipulados, claro que há um pai por outro que não quer, 
há um pai por outro que é realmente anti-escolha e que diz, eu não quero…, mas é obrigatório… se quer 
tirar o filho vai para uma escola particular, não é? 

 
 

CARLOTA  Entrevista registada por meio de notas do investigador 
ÂNGELA Metodologias 

Educação/Saúde 
Assente na consulta 
específica para 
adolescentes 
preferencialmente fora 
da escola 

Depois, também acho que o modelo que eu defendo é um modelo de uma articulação entre a Saúde e 
o Ministério da Educação, mas em que seja deixado aos técnicos de saúde, através da organização 
que se considere mais adequada, a relação com os jovens, 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 e, enquanto nós temos à vontade, quase todos, em 
deixar cair as nossas defesas junto de um médico, ou dum enfermeiro, já é muito mais difícil fazê-lo em 
relação a um professor. 
 
É nessa relação muito estreita entre a Escola e a Saúde, e o Centro de Saúde em que o jovem pode 
ir, disfarçadamente, a uma consulta criada para ele, mas que pode ter horários ajustados para evitar a 
discriminação ou o apontar com o dedo 

   
 

 


