
DOMÍNIO EDUCAÇÃO SEXUAL 

Actor Categorias/Marcadores Registo 

AFONSO Componente da 
Educação para a Saúde 
Influencia das 
instâncias intermédias 
de coordenação na 
formação do conceito 

[década de 1990] começam as ligações [DGS/ME]…por um lado a emergência da SIDA como grande 
preocupação…e por outro lado a escola promotora de saúde, que sem sabermos porquê, estava na nossa 
divisão…o projecto piloto de Samora Correia, a rede europeia das escolas promotoras de Saúde…e 
portanto a ligação à Educação. Esse é um mundo paralelo que se vai organizando…havia na Educação 4 
ou 5 cabeças a pensar isto na Educação, estava tudo muito pulverizado…mas ganha força e organiza-se 
melhor com a transformação do Projecto VIDA em PES, que passa a ser nosso parceiro de uma forma mais 
formalizada 
 
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 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. 

ALFREDO Componente da 
Educação para a Saúde 

Pensando na área dos adolescentes, a SIDA e o ABORTO podem ser abordadas como situações 
relacionadas com comportamentos de risco e isso pode levar-nos a conversar com os jovens sobre os 
riscos que vale ou não vale a pena correr, como evitar condutas disparatadas, como gerir os nossos 
impulsos, etc.  
Em Vila Branco estamos ligados a uma Associação de animação comunitária - e temos trabalhado com os 
adolescentes a área da prevenção… 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 

CONSTANÇA Componente de 
Educação para a Saúde 
 

Podia ser a educação sexual, normalmente, e podiam ser várias em contacto, normalmente eram várias em 
simultâneo, até porque as coisas não se desligam umas das outras! 
 
O “chapéu-de-chuva” não era educação só, não era só educação para a saúde! Era educação para a 
saúde... sim! O “chapéu”, o grande “chapéu-de-chuva” era educação para a saúde, mas a promoção da 
saúde é educação para a saúde com políticas...E por isso, por isso, não era só educação...porque os 
dirigentes dos centros de saúde e das escolas, por exemplo, tinham que assumir politicamente…Que 
tinham uma política interna da organização que dirigiam, que apontava e facilitava determinado tipo de 



acções e de comportamentos! 

DINIS Educação Sexual como 
componente da 
Formação Pessoal e 
Social 

[meados dos anos 1980] E algum tempo antes da Lei de Bases do Sistema Educativo, já nós falávamos em 
Educação Pessoal e uma componente desta formação era a Educação Sexual. Ou seja, nós 
posicionávamo-nos sempre na perspectiva da Educação Sexual ser uma componente. 

ROSA Componente de 
Educação para a Saúde 
 

Porque ela chamava-se Educação Sexual, efectivamente, mas depois acabou por ser a área de 
educação para a Saúde) 
Sim, isso foi digamos que uma apropriação nossa... mas em termos de... de legislação é sempre o grupo de 
trabalho de educação sexual... portanto, isso ficou mais ou menos no espírito das escolas, e eles, e foram 
definidas áreas prioritárias, portanto eles sabem que têm que, dentro daquelas áreas prioritárias, têm que se 
movimentar! 
 

RITA Componente de 
Educação para a Saúde 
 

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 Componente de 
Educação para a Saúde 
 

(…) porque nos pareceu que não fazia sentido restringir a educação para a saúde à educação sexual, 
isso para nós era pouco, não é? Havia muitas outras áreas da vida dos jovens, na sua relação com os 
outros que eram igualmente importantes, e pareceu-nos que essa seria uma das várias áreas que nós 
tínhamos que activar! A passagem para a saúde teve a ver com e por, exactamente a mesma lógica do 
comportamento sexual, porquê só o comportamento sexual? Porquê só a violência? A vida dos jovens é um 
todo e portanto as questões da violência têm a ver com uma relação interpessoal que não está ajustada, e o 
risco sexual a mesma coisa! 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…ou 
então começam-lhe a acontecer várias coisas desagradáveis e a é a ausência da esperança. 
Portanto, estivemos de acordo que a educação para a saúde, que a educação sexual, que nós íamos 
ler o ES como “educação para a saúde”, não propriamente como disseram alguns na altura disseram, 
termos uma visão sanitarista da sexualidade, não era isso, era exactamente pelo contrário, porque tínhamos 
uma visão holística da sexualidade, que não se poderia separar do resto da saúde, saúde/bem-estar, não 
é? 

BEATRIZ Imersão global Acho que sim! Concordo! (com a inclusão da educação para a Saúde) Acho é que pode haver necessidade 
de uma determinada intencionalidade, por exemplo, porque realmente eu posso fazer Educação Sexual em 
qualquer momento! Eu fui professora 25 anos no terreno, e já tenho 58, portanto tenho mais anos ainda de 



ensino, do que tenho fora do ensino! E porque qualquer pretexto pode servir, relembro um aluno que 
para justificar o seu atraso, que era comum, perante a minha reacção: “Ou me dá hoje uma boa explicação, 
ou então...” responde: “Estive a namorar! E não sabe o trabalho que me deu apanhá-la!” 

TERESA  [anos 70] em que uma das coisas que eu considero mais importantes, foi que se propôs a certa altura, nem 
sei se foi o Professor Rui Grácio que propôs, mas que não se chamasse “Educação sexual” e sim 
“Educação para uma Sexualidade Saudável”. Pronto, porque a expressão “Educação Sexual” tinha uma 
carga negativa muito forte...E ainda continua a ter...portanto não podia ser “Educação Sexual”, não sei se 
foi uma negociação que se fez na altura entre nós, mas de facto acho que era uma questão de serviço, pelo 
facto de se chamar “Educação”... é que ao menos se fosse “Educação afectivo-sexual” ou qualquer coisa 
assim... agora “Educação Sexual” pronto, as pessoas põem-se logo a pensar em coisas esquisitas, 
não é? 

CLAUDIA Componente de 
Educação para a Saúde 
-visão crítica- 

(…) porque esta questão da Educação para a Saúde é um bocado assim…de Biologia falam os biólogos, de 
arquitectura falam os arquitectos…de Educação para a saúde toda a gente sabe, e toda a gente dá um 
palpite…e toda a gente…então de ES toda a gente acha que sabe… 
2. 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…e pelos 
adultos…houve uma vez um professor numa formação que me disse que a homossexualidade era uma 
doença, ainda há muita ignorância…quanto mais competências para trabalhar esta área! 
3. 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… 
4. 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 Componente de 
Educação para a Saúde 

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, 



-visão crítica- das infecções de transmissão sexual, etc.., e esse é o modelo que tem vingado, é o modelo biomédico e… 
inclusive na escola! 
 
[necessário] 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! 

ISABEL  s/ referências 

CATARINA Componente de 
Educação para a Saúde 
 

Eles trabalham a área da SIDA, das doenças sexualmente transmissíveis, trabalham a área dos 
comportamentos de risco, trabalham também a parte da gravidez na adolescência, a parte dos 
consumos, a parte da relação com a família, portanto eles trabalham várias coisas com eles 

SARA Componente de 
Educação para a Saúde 
Crítica 

A gente faz isto há vinte anos…portanto eu acho que neste momento fala-se muito mais na escola destas 
questões do que se falava noutros tempos … não sei é se se fala sempre bem…É uma dimensão muito 
informativa e às vezes é uma dimensão muito… como é que eu hei-de dizer isto, muito… aí…Da 
doença, está a perceber da prevenção da doença, não de usufruir, percebe? Eu acho que isso é um 
dos problemas que nós temos…mesmo os pais eu acho que a maior parte das famílias ainda fala dessas 
coisas porque tem muito medo, tem medo que elas apareçam grávidas, tem medo que eles se 
infectem, tem medo, está a perceber? Não é pelo “direito”… 

NUNO Componente de 
Educação para a Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.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, portanto, da promoção da saúde e 
nesta lógica de integrar, numa lógica integradora ou seja, que esta intervenção não seja desligada 
de outras intervenções. 
 
2. (…) Porque o que é evidente hoje, é que as escolas já assumiram os temas da educação para a saúde:  
não propriamente a doença, não são os sistemas da doença, os sistemas da saúde, sobretudo nestas 
áreas, o confronto a outros níveis mais comunitários, a educação sexual, a alimentação, a educação 
alimentar, a prevenção das drogas, a prevenção da SIDA, etc., essas áreas, essas temáticas são 
temáticas que as escolas normalmente erraram e que, assumidamente, trabalham continuamente, 
quer integrado nas disciplinas – quer dizer, através das disciplinas abordam essas temáticas – quer mesmo 
em áreas chamadas não disciplinares onde desenvolvem projectos, onde desenvolvem pesquisa com os 
miúdos para trabalhar estas temáticas. 
 
3. Nesta noção da saúde, nestas dimensões psico-sociais, é uma temática que é transversal e que 
pode ser trabalhada no quotidiano das pessoas. Acho que é uma mudança de paradigma, se quiser, 
porque nós, normalmente, as questões da saúde associávamos sempre às questões da doença e às 
questões biomédicas. Quando se muda de paradigma e se assume que o processo de promoção da saúde 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ES- a componente 
mais complexa da 
Educação para a 
Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 

é um processo de gestão da própria saúde e da saúde dos outros, estamos claramente a tomar consciência 
que o que temos é que autonomizar os miúdos, as pessoas; as pessoas têm de se autonomizar e assumir a 
responsabilidade da gestão da sua própria saúde. Nesse sentido é um processo educativo. E as escolas aí 
têm um papel muito importante. (…) está a ver, e portanto, este trabalho de assunção destas temáticas na 
escola foi um trabalho que foi feito paulatinamente, progressivamente, e foi sendo assumido cada vez mais 
pelas escolas - isso é importante. 
 
4.Essa área – a área da educação para a saúde – é uma área muito gratificante porque as pessoas 
sentem o útil, sentem que é útil para o desenvolvimento dos miúdos; portanto agarram muito estas 
temáticas e os miúdos, eles próprios também se interessam por estes temas – da educação sexual, 
das drogas, da alimentação. Eu não vejo tanto as coisas como “uma coisa ou outra”, têm é de facto 
de  fazer um esforço tremendo para integrar tudo.  
 
5.Olhe, se quer que lhe diga, acho que evoluiu, acho que evoluiu mesmo. Acho que aduziu 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. E isso parece-me que é assumido, quer pelos médicos, 
quer depois por uma afinação de linguagens entre as Escolas e os Centros de saúde, 
Nas questões da educação sexual as coisas são, ainda, um bocadinho mais complexas, porque, é assim, 
como isto move e tem relação com valores, o discurso não é, sequer – como nós podemos dizer – tão 
simples, de uma ordem que se possa chamar tão científica como nas outras; falamos em 
alimentação, isso percebe-se mais ou menos…portanto, cruza sempre com o social. Nas questões 
da sexualidade é mais complicado. E, também, as Organizações Não Governamentais que aparecem, 
elas próprias, também são conotadas, de certa forma, com isso – as religiosas, as não religiosas… 

ANDREIA Componente de 
Educação para a Saúde 

Mas… 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…. 
 
Vamos lá ver: Eu acho que a Educação Sexual, como eles diziam, e a educação para a saúde – 
primeiro é a educação para a saúde e depois a promoção da saúde, que o conceito é mais recente – 
mas primeiro a educação para a saúde …claro, nem é preciso falar e eu lembro-me quando a gente 
disse que ia fazer aquele Decreto que falava como é que ia ser a educação sexual nas escolas e blá, blá, 
blá…já tinha havido um antes – já parece a historia do álcool, já estava tudo feito, mas entretanto ninguém 
pôs aquilo em marcha 
 



BÁRBARA  A obrigatoriedade é de educação sexual dentro da educação para a saúde. Eles [GTES] fazem um 
relatório sobre a educação sexual porque eles metem a educação sexual, o que eles dizem é que é 
obrigatório trabalhar a educação sexual isso sim… portanto a educação para a saúde tem vários 
temas, não é?  
 
Tudo aquilo que seja protagonizado no sentido da educação sexual ser abordada e que se possível 
obrigatoriamente, de uma forma integrada ou só, integrada no desenvolvimento pessoal e social, 
integrada na educação para a saúde, integrada na educação cívica, integrada na educação para a 
cidadania, integrada mesmo na área de projecto, no projecto global para nós é tudo possível porque 
a educação sexual pode ser abordada de “n formas”. 
 

CARLOTA  Entrevista registada por meio de notas do investigador 

ÃNGELA Educação Sexual como 
componente de 
Educação para a Saúde 
 

Se eu incluir a ES numa questão mais vasta, na Educação para a Saúde, retiro-lhe bastante dessa 
carga “pecaminosa”, digamos, que muitas vezes é importada à Educação Sexual. 
 

   
 


