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E 1ª questão que eu queria saber como é que, no fundo, foi o seu cruzamento com estas questões, 

portanto, penso ter uma história para trás em termos de formação, que é uma determinada formação que eu 

não sei qual é; se calhar podemos começar por aí. E depois como é que se dá a relação com estas questões da 

educação, da educação para a saúde, que são mais vastas do que a educação sexual…e se calhar começar por 

aí, não fechar logo nas questões da Educação Sexual, mas no fundo, como é que se cruzou com as questões 

da educação, educação para a saúde, em geral? 

 

R Então é assim, 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)  

Assim,  a minha primeira área de trabalho…começou por ser a área da saúde mental com crianças e com adolescentes. 

Entretanto fui para trabalhar para o Projecto Vida, num serviço que estava a ser criado – a Linha Vida – na altura até 

nem se chamava Linha Vida, era Linha Aberta, que era um serviço telefónico de ajuda na área da prevenção da 

toxicodependência. Foi então que comecei a trabalhar neste  domínio, sobretudo, da prevenção das 

toxicodependências. Estive lá durante alguns anos. Posteriormente, fui convidado pela Profª. Carlota, para ir trabalhar 

para o PPES – (1:34) Programa de Promoção e de Educação para a Saúde. Foi nessa altura em que entrei mais 

propriamente no mundo da educação, porque o meu trabalho nesse Programa visava promover a saúde no meio 

escolar e mais especificamente a vertente da prevenção do consumo de substâncias psico-activas (1:59), prevenção do 

consumo de drogas nas escolas. 

 

E E como é que isso se processava, como era o vosso trabalho nas escolas para esse projecto? Elas 

próprias promoviam ou vocês promoviam? Como é que se desenrolava…a linha política de trabalho na altura 

do PPES? 

 

R A linha politica era sempre ajudar as escolas a desenvolver projectos, e projectos de continuidade. E com base 

nos pressupostos que para nós, já na altura, eram importantes: que toda a intervenção ao nível da promoção e 

educação para a saúde surgisse integrada nos projectos curriculares das escolas, ou seja, que não fosse uma coisa 

“que caísse de páraquedas”, uma actividade pontual e isolada, mas que fosse uma uma temática integrada nas 

dinâmicas curriculares, através de projectos que os miúdos, os alunos, e as professores pudessem desenvolver. 

Nessa altura, a nossa estratégia, a nossa filosofia, assentava num trabalho de continuidade com os professores, quer 

ao nível da sua formação, quer mesmo ao nível do apoio ao desenho de projectos, que eles vinham depois a 
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implementar, e que implementaram, nas escolas. Houve um projecto mais específico chamado o “Viva a escola” que, aí 

sim, havia apoio, mesmo técnico e financeiro, a projectos que eram desenvolvidos em algumas escolas.  

 

E  E a mudança? Como é que isso evoluiu? Porque no fundo, também, durante este tempo quase todo, as 

sucessivas mudanças que foram acontecendo…  

 

R  Pois… 

 

E  …nestas políticas, o que é que foi mudando, de um momento para o outro, como é que isso morre e 

nasce outra coisa? Gostava que traçasse um pouco essa história. 

 

R  Pois, há um bocado aquela coisa… 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. Tem uma 

perspectiva integradora das diferentes vertentes da intervenção. 

 

E  E depois mudou, portanto, quando o PES terminou; qual foi o seu seguimento, qual foi o resto do seu 

percurso? 

 

R  O meu? É assim, o PPES ( Programa de Promoção e Educação para a  Saúde) enquanto programa, terminou 

e depois foi criada uma comissão a CCPES ( Comissão de Coordenação da Promoção e Educação para a Saúde) de 

prevenção e promoção para a saúde que criou… desenvolveu… a promoção e a educação para a saúde na escola …  

o  PPES terminou enquanto programa, mas visou-se sempre que esta intervenção fosse alastrada ao Sistema 

Educativo; este pressuposto estava sempre presente, que a promoção da saúde não podia ser matéria de algumas 

escolas, tinha de ser matéria do Sistema Educativo…   

 

E  (pergunta imperceptível) 

 

R que fica no alargamento e foi isso que se tentou e se avançou para aí, de e cerca de, se bem me lembro, 

(6:11) 70 escolas onde se começou com o “Viva a escola”… depois trezentas e tal, depois foi-se alargando para 3000 e 

tal, já na Rede Nacional das Escolas Promotoras da saúde (RNEPS). 

 

E …Rede Nacional das Escolas Promotoras de Saúde, também esteve integrado nesse projecto? 
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R  Estive, estive. Esse processo é um processo muito interessante porque, de certa forma, ajudou a produzir uma 

identidade, as escolas identificavam-se com esta dinâmica e identificavam-se com os pressupostos da promoção da 

saúde, e identificavam-se com as dimensões das escolas promotoras de saúde. Havia um aspecto que eu há pouco 

não referi e que é muito importante que era: nesta dinâmica da promoção da saúde, quer através do PPES, quer depois 

na CPPES, e com as DRES, havia uma equipa técnica que acompanhava as escolas e fazia de interface, de ponte, 

entre as escolas e as estruturas quer regionais, quer centrais do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. E 

esse trabalho de acompanhamento permanente era absolutamente marcante. Pronto, e depois, entretanto, fui dar ao 

IDT  

 

E …Entretanto, estava a rede em funcionamento…  

 

R  Estava a rede mais ou menos em funcionamento, mais ou menos…suspensa, na altura em que a CCPES 

estava parada…em que o ME estava em reestruturação. 

 

E  Ah, foi nessa altura…  

 

R  Eu fui para o IDT durante 3 anos e voltei agora para o núcleo onde estou (Núcleo de Educação para a Saúde  

e Acção Social Escolar – NESASE) este serviço é de educação para a saúde no meio escolar. 

 

E Na altura da RNEPS, qual era o seu trabalho concretamente? Estava em que nível? Continuava aqui, ia 

às escolas, não ia…ou trabalhava mais especificamente por áreas, uma vez que uns tinham especialidade numa 

área e eram de retaguarda…Como é que vocês funcionavam? 

 

R  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. Mas a nossa postura, a nossa função era uma função de retaguarda em que … (houve uma interrupção 

de alguém) 

…onde é que íamos?  

 

E Como é que desenvolvia o seu trabalho, concretamente … 

 

R  Pois, o meu trabalho em que é que consistia? Consistia em dar formação aos professores, em, às vezes 

ajudarmos a identificar situações de consumo, ou suspeitas de consumo sinalizadas nas escolas; nós trabalhávamos 

essencialmente nessa retaguarda aos professores, quer ao nível da formação, quer ao nível de apoio a situações 

concretas – que eram raras, não tínhamos situações muito frequentes. Trabalhávamos também muito ao nível do apoio 

aos nossos colegas que estavam no terreno e que estavam nas regiões…  
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E  Estavam nos CAE 

 

R  Que estavam nos (CAE 10:08), na altura, e que estavam nas Direcções Regionais, mais até nos CAE. 

 

E  Trabalhavam com eles… 

 

R  Sim, sim, eles é que faziam o apoio directo, sendo que eles nos solicitavam imensas vezes para nós lhes 

darmos apoio numa perspectiva mais técnica.  

 

E  Portanto, a rede vai sempre aumentando, ela expande-se, torna-se, ano a ano cada vez maior com a 

integração de novas escolas e depois suspende-se, não é, há uma medida muito relacionada, como dizem, com 

um episódio muito pontual que foi aquela quando apareceram uns manuais, de haver os pais que se 

posicionaram face aos manuais que eram usados nas escolas… 

 

R   Eu não acompanhei esse processo de perto porque como referi  a educação sexual não era a minha área de 

intervenção 

 

E  O que é que era explicado aos técnicos do ponto de vista da suspensão deste processo de rede de 

escolas…? 

 

R  Não foi bem suspensão. Sabe que, se bem me lembro, chega uma altura de novela política, de governo, e que 

tinha a ver com o processo, uma reestruturação política… 

 

E  Outra… outras linhas… 

 

R  …De mudança política…de reestruturação dos serviços, estruturação de políticas…Penso que tem mais a ver 

com isso do que com esse episódio. 

 

E  E depois como prossegue, o que prossegue a seguir, o que é que há depois? 

 

R  De… 

 

E  …do final da rede das escolas promotoras? Há uma fase… 

 

R  Pois, é assim, talvez neste semáforo… 

 

E  Quando ela termina… 
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R  …embora a rede ainda seja referida no Plano Nacional de Saúde… 

Mas, o que segue, e é claro, é que a função educação para a saúde, enquanto processo dinâmico que visa melhorar as 

condições de bem-estar das pessoas é uma temática, hoje, claramente assumida, pelas escolas; e esse aspecto 

parece-me importante. Ainda há dias, uma colega da saúde referia isso, porque o que é evidente hoje, é que as escolas 

já assumiram os temas da educação para a saúde: 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 

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. Isso é muito importante, eu acho que é muito importante. 

 

E  Isso é um avanço muito significativo… 

 

R  Eu 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. 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 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.  

 

E  E essa mudança de paradigma decorreu de quê? 

 

A.S. Do trabalho de sapa; eu ainda me lembro quando nós começámos a trabalhar, na minha área, por exemplo, na 

área da prevenção das toxicodependências: de início, 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 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 15:37) de 

competências para trabalhar e abordar este assunto, dizer «Vocês não precisam de querer resolver sozinhos uma 

situação com que se deparam, de consumo ou de suspeita de consumo; é preciso saber como abordar e depois saber 

trabalhar em rede, ou seja, saber qual é o vosso papel; e com que outras pessoas é que podem contar para trabalhar 

de uma forma integrada e articulada?»…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. Sendo que, e isso convém dizer que é preciso integrar esses temas nos currículos e etc. Mas, estas 

temáticas já estão contempladas nos currículos desde o 1º Ciclo até ao 3º Ciclo, portanto, 9º ano...no Secundário é 
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menos, mas também é trabalhado – agora, ainda por cima com o Grupo Técnico da Educação Sexual (GTES), (16:50-

52) de que a Dra.  Isabel Baptista  já lhe falou. Supõe-se que estes temas sejam trabalhados e que sejam criadas 

redes, (17:00) de jovens, etc. estas temáticas estão já no currículo, percebe, podem e devem ser desenvolvidas, podem 

ser melhoradas, as pessoas têm de se sentir mais seguras para trabalhar estes temas; agora não sei, nas escolas 

também já existem, em cada escola já existe um professor coordenador na Promoção para a Saúde, está a ver, há um 

processo de consolidação deste trabalho nas escolas. 

 

E  Recuando assim um bocadinho mais atrás à rede, há duas críticas que eram feitas à rede: uma delas é 

que seria impossível que tantas escolas em Portugal, comparativamente à dos outros países que também 

integravam – que isto também era uma rede simultaneamente internacional – mas a questão da dimensão em 

Portugal, que eram muitas e, portanto, colocava-se em causa a qualidade dos projectos; se eram assim tantos, 

como era possível acompanhar a qualidade que estes projectos tinham? Essa era uma delas e a outra era um 

desvio – talvez porque dentro das questões da educação para a saúde é bom lhe chamar assim, porque as 

coisas não se separam, mas, por outro lado, ficamos sem saber o que é que se trabalha lá dentro e que havia 

um desvio em relação às questões da alimentação, uma preponderância dessa temática face às outras…que 

perderam peso, que perderam importância. Acha que tinham algum sentido ou acha que não, que são críticas 

justas…ou injustas? 

 

R  Não… todas as críticas, acho que são legítimas. Eu acho que tudo, à cabeça, é criticável – criticável no 

sentido em que cada pessoa podia fazer diferente ou podia fazer melhor. Num sentido acho que têm algum cabimento 

esses comentários. Mas, a questão… é evidente que, se nós com um determinado conjunto de recursos tivermos dez 

escolas para trabalhar, trabalharemos melhor do que se tivermos que, com os mesmos recursos, trabalhar com 

trezentas. À partida. Mas também é bom que se registe isto: a ideia do trabalho em Promoção da Saúde, nunca foi que 

houvesse uma equipa fixa de fora, de especialistas que fosse trabalhar nas escolas e desenvolver programas nas 

escolas, está ver a ideia. A nossa ideia não é levar programas e mete-los nas escolas. Os pressupostos são outros, são 

de dar retaguarda e dar bases para que a escola, autonomamente, possa ela desenvolver e cumprir o seu projecto e a 

sua missão. E que possa construí-la, não num prêt-à-porter, quer dizer, não numa coisa formatada, mas que possa 

fazer um diagnóstico. Há um pressuposto, esse sim, que é de base, que é um pressuposto e os princípios de desenhar 

projectos. Isso sim, cada vez mais. Ainda hoje estamos a trabalhar afincadamente nessa lógica. Demos um curso em 

Promoção da Saúde que tinha a ver com isso, quer dizer, um grande enfoque na metodologia de projecto: um 

diagnóstico bem feito, uns objectivos bem definidos, umas metodologias bem desenhadas, um processo de avaliação, 

para que cada escola possa construir a resposta, o seu caminho, consoante as suas necessidades. A lógica era sempre 

esta. E que, na altura quando se falava nisso, quando se comentava que eram sessenta, eram trezentas, eram três mil, 

e depois para o sistema educativo, é evidente que se o tipo de intervenção mudou, a lógica não mudou. A lógica é: 

acreditar que a escola é que é o motor da promoção da saúde. E tem que ser. Utilizando as dinâmicas da própria 

escola, dos currículos das disciplinas, das dinâmicas de trabalho (?21:11)que os miúdos têm, que se pode trabalhar 

esta temática. O que não quer dizer que não se possa trabalhar com mais intensivamente com uma escola, com um 

determinado programa, os seus programas em curso, programas mais estruturados, temos o Atlante no Algarve, o 
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Crescer a Brincar em Lisboa,…e noutros sítios, está a ver? Portanto, há programas estruturados que são desenvolvidos 

na escola. Mas, este trabalho da promoção da saúde é um trabalho que tem de ser plasmado na dinâmica das escolas.  

Mas tinha feito uma segunda… 

 

E  A segunda tinha a ver com o desvio, porque é assim: como a educação para a saúde engloba tudo, 

umas áreas em relação com as outras, se não há, depois, desvios, e se as opções das pessoas não são de 

trabalhar com aquilo que lhes é mais fácil? 

 

R  Pode ser também… 

 

E  Os assuntos, tanto da droga como da sexualidade, são mais delicados, são mais complexos; e que, 

portanto, as pessoas possam ir para coisas que são, à partida, não se calhar as mais necessárias nem 

resultantes de um diagnóstico, mas sim as mais fáceis ou que têm mais materiais ou porque se sentem… 

 

R  Eu percebo, sim. Acho que pode dizer-se que a temática do consumo de substâncias psico-activas, da 

sexualidade até, são de natureza diversa das da alimentação, pode-se dizer isso, e também é evidente que se dá, 

presentemente, uma atenção particular à educação alimentar. Mas se for a ver, nem sequer tem a ver só com as 

questões da escola, tem a ver com as questões do discurso social. 

Se reparar, tempos houve em que na comunicação social, no discurso social, só se falava de droga: droga, droga…um 

problema, um grande enfoque. Depois, a sexualidade: educação sexual…um grande enfoque. Agora… 

 

E  Agora discute-se as questões da alimentação, tem a ver com a obesidade. 

 

R  Exactamente. Isto tem que ver com estes movimentos sociais também – o que saberá melhor do que eu, 

até…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. Agora, 

posso dizer é que nós…ainda há dias, através de um inquérito, ficámos… soubemos que todas as escolas estão a 

trabalhar todas as temáticas. 

 

E  Eu queria perguntar-lhe alguns dados que permitam saber que tipos de temáticas as pessoas 

escolheram.  

 

R   Eles escolhem todas! Nós, neste momento, temos as escolas, ao nível da promoção da saúde, a trabalhar 

temáticas da violência, nas substâncias, a trabalhar na alimentação, a trabalhar na sexualidade, a trabalhar na SIDA. 

Neste momento, nas áreas prioritárias, em todas as escolas, há trabalho personalizado com os alunos, é mesmo! 
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E  É muito engraçado, porque, por um lado fala dessa questão de alguma apreciação das escolas e dos 

professores, mas quando falamos com eles, eles também estão preocupados, com a própria avaliação de 

desempenho, com os exames, com um certo percurso que tem, e muito, para o sucesso escolar, académico – 

não um sucesso cultural mas académico – a preocupação com os resultados… como é que se…São de facto 

dois discursos que se contradizem, que se opõem, não é? 

 

R  Não, eu acho que não se opõem… 

 

E  Acha que eles conseguem fazer tudo isso? 

 

R  Quer dizer, eu acho que complexificam. Sabe que eu acho que os psicólogos têm muito a fama de 

complexificar, de complicar as coisas. E nós, psicólogos, é verdade que não gostamos de complicar. Agora, também é 

verdade que gostamos menos de simplificar e também não é tanto esse tipo de complicações. Repare, as tarefas da 

escola – da escola e dos professores – são múltiplas. A escola tem a função de educar, globalmente, e já tem o 

desenvolvimento pessoal e social, mas já tem também o objectivo de passar conhecimento e de ajudar os miúdos a 

adquirir conhecimento. Estas duas tarefas, que às vezes, se nós olharmos podem parecer incompatíveis, não são 

incompatíveis (são em parte conflituantes por causa do tempo). E, portanto, nem todos os professores se sentirão à 

vontade para trabalhar com todas as temáticas, percebe? Os professores precisam de formação. Já há muitos 

professores que têm formação nesta área. E tem sido feito um trabalho, quer no PPES, quer na CCPES, depois, já 

agora, através de nós, quer pelo nosso organismo –NESASE/DGIDC - ou de outros organismos da saúde – os centro 

de saúde, que são parceiros absolutamente fundamentais nesta dinâmica. Eu ainda não tinha referido isso: os centos 

de saúde, as parcerias espontâneas que as escolas têm ao nível local – os centros de saúde, estruturas locais – são 

absolutamente essenciais essas parcerias. Portanto, o trabalho tem que ser feito desta forma. Claro que as escolas, 

depois vão desenhando, à medida que se vão sentindo mais à vontade com o assunto, com a temática, vão 

trabalhando - agora trabalham mais esta, ora trabalham mais aquela – mas é, em geral, nós temos assistido a tudo isso,  

temos verificado que as escolas se apropriam destas temáticas…e vão trabalhando. Agora, é claro que, às vezes não 

dá tempo – isso é como na nossa vida, não é, não dá tempo para tudo. Sabe que…eu, já por duas vezes, tentei fazer o 

mestrado e por duas vezes desisti. Sabe porquê? Não é por achar que o mestrado não é valioso ou é menos valioso do 

que a vida familiar ou as exigências familiares, mas a verdade é que, a páginas tantas, nem tudo  pode ser feito, 

porque, ou uma coisa ou outra, percebe. É muito exigente… 

 

E  Mas, exactamente nesse papel que as pessoas “ou uma coisa ou outra”, temo que escolham sempre a 

outra… 

 

R  Sabe que nós tivemos agora um Encontro Nacional dirigido a professores, em que estiveram presentes 

setecentos e tal professores…  

 

E  O encontro da Educação para a Saúde? 
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R  Sim. Foi marcado até com um prazo relativamente curto, mas houve muitas inscrições. Os professores 

coordenadores da Promoção da saúde acorreram logo. Vieram, estão muito interessados, sequiosos também de coisas, 

materiais, e de informação, de orientação, mas muito investidos, muito investidos. Essa área – a área da educação para 

a saúde – é uma área muito gratificante porque as pessoas 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.  

 

E  E em relação ao equilíbrio delas ao longo do currículo? No fundo não está nada estabelecido, essas 

coisas são da escola, não há o perigo de umas coisas se repetirem e outras nunca…? 

 

R  Na saúde, os programas escolares também contemplam estas matérias, portanto elas ficam um pouco ao 

critério dos professores. Mas estas temáticas estão integradas nas competências essenciais, nos currículos e nos 

programas escolares. Já existem e está definido: no 1º ano do 1º Ciclo trabalha-se isto e isto e isto, o corpo e… o 

álcool, por exemplo, é para trabalhar no 3º ano, e assim sucessivamente. Tenho notícias mensais de que voltaram a 

abordar o tema das drogas – é o que eu conheço melhor – e o do álcool. E há mesmo uma sequência de 

abordagem…e títulos específicos de abordagem a estas temáticas… 

 

E …Sobretudo nas Ciências… 

 

R  Sim, também. Sobretudo nas Ciências, mas significa que os professores aproveitam mesmo aquilo a que se 

chama a 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… 

 

E  Exactamente, e vocês fizeram isso em parceria… 

 

R  …De maneira que ele possa, numa aula, dizer: “têm aí uma tabela, que tem duas entradas ou três entradas, 

vejam lá os níveis de alcoolémia, vamos estudar isto.”Está a ver, integrar os temas e os conteúdos específicos em 

trabalho… 

 

E  …também, os miúdos cada vez bebem mais…consomem álcool muitíssimo cedo… 

 

R  Estão a consumir mais cedo, mas isso é outra questão. Isso é outra questão porque está tudo ligado (31:40-

44).Claro que tudo é feito mais precocemente. Os miúdos hoje também começam a falar mais cedo, começam a fazer 
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coisas muito mais cedo, porque…tudo se antecipa. E, de facto, repare, as saídas à noite dos miúdos, são muito 

antecipadas. E a regulamentação que existe relativamente aos espaços nocturnos, ao consumo de álcool pelos jovens 

tem de ser mais fiscalizada, mais efectiva. Claro que a maioria dos miúdos não consome nem apanha bebedeiras.  

 

E  …não sei… 

 

R  Mas…sabe que há estudos… 

 

E  Pois, acredito que sim, mas como eu não sei, porque a ideia que se tem é que, de facto, os consumos 

são cada vez mais cedo; e vê-se aí na noite, os miúdos são cada vez mais novos… 

 

R  Pois, mas também se amplifica isso. É verdade isso, mas se reparar… 

 

E  (?)…o mundo rural, os consumos no mundo rural, em que isso também era a iniciação, os rapazes, e 

tal, era um padrão completamente diferente. 

  

R  …o vinho começou a ser substituído pela cerveja e pelas destiladas… 

 

E  …as raparigas… 

 

R   Mas também lhe digo: tudo hoje é amplificado pelos meios de comunicação, os media. Hoje, qualquer 

acidente que aconteça, sei lá, a três ou quatro mil quilómetros, fica-se a saber, trazem logo essa notícia. E “não sei 

quem” matou “não sei quem” dá no Telejornal à noite. E, parecendo que não, isso é que amplifica os fenómenos, dá 

ideia que os fenómenos cresceram; e eles cresceram ligeiramente, mas, no caso do álcool, cresceram em relação a 

umas substâncias e decresceram em relação a outras; o consumo de vinho, por exemplo, baixou. 

 

E  Em termos das parcerias, falou ainda há pouco que, quando fala da educação para a saúde, há um 

Ministério da Educação e um Ministério da Saúde… 

 

R  É claro, mas há protocolo entre  dois…e os centros de saúde, nesta área… 

 

E …Isso tem sido competido ao longo dos anos, acha que essa parceria está instituída, está criada? 

 

R  Acho que sim.  

 

E  A ideia que se tem, é de que os Centros de Saúde têm um papel (?34:11-12) chamam-nos para fazer as 

sessões, dão-lhes muito jeito vão lá fazer aquela sessãozinha e depois voltam lá. Eles gostam imenso disso, 
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mas não é um trabalho de parceria como aquele que tem sido feito ao nível do próprio Ministério - são coisas 

mais longas, mais sólidas, às vezes projectos de longo prazo. 

 

R  …Depende, a questão é que varia muito de Centro de Saúde para Centro de Saúde, de localidade para 

localidade… 

 

E  As próprias politicas locais… 

 

R  Das politicas locais e das dinâmicas locais, até mesmo das pessoas. Se houver grandes afinidades, há 

trabalhos de proximidade muito importantes. É evidente que os agentes de saúde têm limitação de recursos. Muitas 

vezes é dada uma grande atenção ao trabalho de consulta, quer dizer, as pessoas, doentes que vão fazer a consulta. E 

aí, é um pouco à semelhança dos professores; há um meio-termo e um espaço para fazer as intervenções em diversos 

níveis. Os médicos têm de fazer consultas, os enfermeiros idem, etc. têm de dar esse apoio, e depois fica a parte da 

saúde escolar que é onde, normalmente, se trabalha com as escolas. É essa parceria que se vai fazendo… 

 

E  Mas acha que a nível do discurso está articulado? Porque o que se notavam também diferenças… 

 

R  Acho, acho. 

 

E  …é que o da Educação era muito preventivo…mais educativo e que o da Saúde era sempre na 

perspectiva da doença, do problema…Acha que, de alguma forma…Até com a medicina escolar, naquele tempo 

em que havia, de facto, médicos nas escolas…e o que eles faziam era uns exames aos miúdos, diagnósticos, 

era um paradigma muito médico e que agora, pronto, se vocês sentem que o vosso discurso já se confluiu ou 

se continua a ser um discurso diferente da saúde e da educação? 

 

R  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. 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, percebe? Em que, hoje, mesmo quando diz que os centros de 

saúde vão às escolas, são chamados para fazer acções pontuais, etc., é verdade, às vezes isso acontece. Mas sabe 

uma coisa muito interessante, é que cada vez menos o fazem desligados dos professores, ou seja, é uma coisa que é 

trabalhada em conjunto; a intervenção é trabalhada e desenhada em conjunto. E isso é muito importante. Não é uma 

coisa que…por exemplo, se as escolas, hoje, têm uma dúvida, contactam o Centro de Saúde - já têm pessoas de 

referência nos Centros de Saúde. Se querem desenvolver um projecto, se calhar a escola é capaz de trabalhar o tema 

e põe os alunos a pesquisar, enfim, põe os alunos a estudar e a organizar a informação. Depois, podem convidar uma 

pessoa para ir conversar com eles e discutir com eles esse tema. E isso vai ganhando, não só essa integração, como 
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um carácter de continuidade, porque as coisas vão ficando e vão sendo trabalhadas com continuidade e não só de uma 

forma muito pontual. 

 

E  E, para além dessas instituições, do Ministério da Saúde que são públicas e que são do Estado há 

outras que são Não Governamentais, que são Sociedade Civil, etc. e que, muitas vezes, o que nós vemos é que 

elas também querem ter um papel de charneira, um papel activo nestas coisas e que, às vezes essa gestão é 

um pouco difícil, porque parece que o Estado ocupa sempre todo o espaço e que elas não têm; elas também 

procuram ter espaço…Como é que esta relação pode construir e organizar? 

 

R  …Como é que isto se pode organizar… 

 

E  Elas têm um papel. Ou acha que não? 

 

R  Elas têm um papel, e um papel que é valorizado pelo Estado. Repare, desde sempre, quer na educação, quer 

mesmo na saúde, quer no próprio IDT, nenhum trabalho é simples; mesmo com vocação para trabalhar nestas áreas 

precisaram sempre de apoios. Quando estava no IDT, naquele tempo havia mesmo apoios financeiros - apoios 

financeiros e ajuda da parte técnica - para apoiar esse tipo de instituições. E desenvolveram-se uma série de projectos. 

E ainda hoje estão em curso uma série de projectos que são desenvolvidos por IPSS’s, apoiadas por organismos do 

Estado. Este princípio de parceria e de cooperação está instituído. O Estado e os seus constituintes não pode fazer 

tudo sozinho e portanto, pede a colaboração da dita Sociedade Civil e das ONG’s. Às vezes estas ONG’s, também elas 

próprias, não têm autonomia técnico-financeira para, se calhar, para… 

 

E  …se sustentarem? 

 

R  … sustentarem e se auto-sustentarem. E é uma realidade que tem a ver com…pronto, com as 

circunstâncias… 

 

E  E com a nossa sociedade portuguesa… 

 

R  Depois… não tem outras formas de subsistência, que não seja muito culpa do Estado. Mas deixe-me dizer-lhe 

que são… nós temos… – não vou nomear nenhuma para não me esquecer do(?40:18) – mas  

 

E  …Também tem a ver com isso e com… e eu tenho isso, falei com elas, também… 

 

R  …Sim, sim…Mas estava a dizer que há uma série delas 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. 
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E  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… 

Acha que, de alguma forma, esta é, de facto, a área mais difícil da promoção da saúde?   

 

R  Eu acho que é das áreas mais sensíveis da condição humana…Por isso é que eu, embora trabalhando na 

clínica, muitas das temáticas – e como faço clínica, trabalho com essas áreas, mas… – porque a sexualidade em 

sentido lato atravessa a nossa humanidade, é pessoal, mas, é óbvio…é uma área muito sensível, tem a ver com 

questões de moral, com questões dos valores, com questões educacionais e, portanto, é mais sensível trabalhar essa 

temática. 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. 

 

E  Há quem defenda, e alguns…- a igreja católica nisto tem sempre sido critica da posição do Estado e, 

nomeadamente, do próprio Ministério - que esta até nem deve ser uma área abordada na escola, que ela deve 

ser exclusivamente responsabilidade das famílias. 

 

R  Acho que não têm essa posição, não… acho que não - como lhe digo não é a minha área de especialidade – 

mas não é tanto assim. 

 

E  Mas acha, no seu ponto de vista, considera que deve ser colocada ao nível das outras e pretende ser 

abordada pela escola tal e qual como outra qualquer – como a alimentação ou… 

 

R  Como outra qualquer, não - considerando as especificidades próprias dela, e os cuidados que… 

 

E  Mas é uma responsabilidade do Estado falar sobre ela? 

 

R  Acho que é uma responsabilidade social…É quase inevitável falar de Educação Sexual e Sexualidade com 

adolescentes…atravessa a vivência deles na escola. Se reparar a escola é um espaço de vivências múltiplas, é onde 
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se encontram entre pares, é onde  se é  olhado e valorizado ou não, as miúdas acham giro, os rapazes acham giro, etc. 

e por aí em diante, quer dizer, é um espaço de sexualidade… 

 

E  Será que as pessoas estão sensíveis a isso? È que se justamente os jovens tratam de nos dar essa 

dimensão, isso não é uma dimensão perturbadora do ensino? A ideia dos professores não será  não dar muito 

valor a isso? 

 

R  Se tiver os miúdos, na Primavera, a pensar na sexualidade, em namoros, não se concentram para estudar, e o 

professor tem de estar atento a isso e, de certa maneira, tem de “pôr água na fervura”; isso é um pouco como a nossa 

função, lá em casa é a mesma coisa – eu às vezes também tenho de “pôr água na fervura” lá em casa, em relação às 

namoradas, para eles se agarrarem aos livros…essa é um pouco a função educativa/parental, também. Penso que 

ficamos, como é que diz… satisfeitos por nos ver com essa capacidade. Deixe-me só… 

 

E A questão é não pegar nisso com uma lógica destrutiva mas sim com uma tónica construtiva, a ideia 

não será reprimi-la, afastá-la, tirá-la… 

 

R  Mais ou menos…Sabe que isto o normal e patológico depende da intensidade com que é feito e da forma 

como é feito. Mas a gente, às vezes, precisa…para nos centrarmos numas coisas, precisamos de nos desligar de 

outras. E essa aprendizagem é uma aprendizagem fundamental. Se nós não tivermos esta capacidade, às vezes, de 

desligar de determinado tipo de sensações, de determinado tipo de pulsões, de impulsos, para nos concentrarmos 

noutros, então a nossa vida fica complicada; é esse equilíbrio, mais uma vez, que se tem que conseguir. Sabe que uma 

vez, na brincadeira, uma professora minha, com certeza do 9º ano, e não me lembro de haver Educação sexual, 

teimava em pôr-me a namorar com uma colega minha, ela achava que éramos mesmo ideais um para o outro… 

 

E …Feitos um para o outro… 

 

R  …Feitos um para o outro, está a ver…Isto só para lhe dizer que as questões da sexualidade atravessam…, 

podem ser trabalhadas de múltiplas maneiras. Mas hoje, por exemplo…sabe, há múltiplas escolas a trabalhar o tema da 

Educação Sexual, a trabalhá-lo de forma inteligente e com resultados muito interessantes, muito interessantes…e com 

um nível de abertura já muito grande, sobretudo porque…sabe, eu nestas coisas acho que…um dos aspectos 

importantes da Educação para a Saúde e, agora, da educação pelos pares – que está muito na moda, os miúdos 

aprenderem uns com os outros – eu acho muito importante. Mas sabe, …mas é muito importante, mas para mim não é 

nenhuma lógica formar uns meninos muito lindinhos, muito bonitinhos para irem dizer aos outros meninos como é que 

é, ou mostrar-lhes como é que é. Isso a mim não me faz sentido. Para mim, o que me faz sentido na educação pelos 

pares é: criar espaços de debate e de conversa entre eles. E nesse exacto momento em que eles estão – o Joãozinho, 

a Maria, a Luísa, o Mário, etc. dizem o que têm a dizer e confrontam os seus pontos de vista. Depois, cada um deles 

ouve os pares, os miúdos da idade deles, que pensam isto, que pensam aquilo, concebem a sua ideia. Têm dúvidas? 



15 
 

Vão falar com uma professora, vão falar com um pai, vão falar com um amigo, com um técnico, para ajudar a organizar 

melhor o pensamento…Mas eu acho que é assim que se faz em questão de educação. 

 

E  E em relação ao papel das organizações…nesta área também da educação sexual, temos fortes 

organizações que até já tiveram protocolos com o próprio Ministério, foram ouvidas em determinado momento 

ao Ministério, até pela colaboraram nos materiais…como é que essa colaboração se processa agora? Tem 

alguma ideia? Em termos de parcerias, protocolos… 

 

R  Desses protocolos? Bem, isso …a Dra Isabel é que poderá falar…quer dizer isso tem a ver com o próprio 

Ministério…protocolos como houve, … salvo erro, não sei…não há propriamente esses protocolos; o que há é… 

 

E  Uma orientação política… 

 

R  Há projectos de escola, percebe…neste momento há projectos de escola em que as escolas se organizam 

para convidar a associação tal, a entidade tal, a trabalhar no projecto…nesta área ou noutra. Há projectos, neste 

momento, que estão em curso com o apoio do NESASE/DGIDC, do IDT, com as escolas Superiores de Educação, com 

os organismos do Estado… são elas que decidem… “Há esta necessidade, há esta vontade, etc., e, vamos lá ver como 

é que implementamos isto”…e fazem parcerias entre eles. 

 

E  E será que o Estado não monopoliza tudo?  

 

R  Não… 

 

E  Não acha? 

 

R  Eu não acho…sabe o que é que eu acho? O que eu acho é que, ainda há pouco a Carla dizia – e eu também 

concordo – que a nossa Sociedade Civil é muito débil ainda, temos bom financiamento, sustentabilidade única, e 

portanto, às vezes, as IPSS’s têm dificuldades, se não tiverem apoio do Estado – têm dificuldade em manter a sua 

actividade. Muito embora também haja já instituições que vão fazendo caminho. E, por exemplo, há muitas delas, que 

neste momento, - ainda não tinha referido, mas que se verifica cada vez mais, até com esta transferência de 

competências para as autarquias – são entidades que cada vez mais são apoiadas pelas autarquias…financiadas pelas 

autarquias. E as próprias autarquias também, começam elas mesmas a ter equipas técnicas, a ter pessoas já, nas 

divisões da saúde, nas divisões dos assuntos sociais, e nas divisões da juventude, na divisão da educação, começam a 

ter técnicos já com formação específica nestas áreas. 

 

E  Acha que de alguma forma as pessoas também já não estão…Estão dependentes das políticas do 

próprio Ministério, ou seja, que elas autonomamente se tornaram capazes de desenvolver projectos…porque é 

assim, uma coisa que a gente nota muito é que há sempre mudanças, modifica-se ao longo do tempo, vem um 
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programa, depois desaparece, depois um outro, etc., e a questão é a dependência que as pessoas têm destes 

projectos, destes programas…quando uma coisa acaba deixa-se de desenvolver…e isso às vezes cria 

descontrolo no sistema, não é?...O ideal seria que, nas escolas, as pessoas já tivessem uma certa 

independência das próprias políticas que o Ministério concebe. Pelo que percebi do seu discurso, acha que já é 

um bocadinho assim…que a formação das pessoas permitiu fazer isso… 

 

R  Mas acho mesmo…acho mesmo sabe, é muito interessante nós verificarmos que já há muita dinâmica nas 

escolas que, assumidamente da escola, e da qual nós só temos conhecimento depois. Repare, as orientações gerais 

estão dadas, há que proceder à nomeação de um professor coordenador, na Promoção da saúde, para centralizar 

estas temáticas, são feitos materiais de apoio técnico-pedagógico, é dado algum apoio de retaguarda…Mas é com 

satisfação que nós vemos que as escolas, sem terem contacto com apoios directos nem com acompanhamento directo 

nosso, desenvolveram projectos interessantíssimos. 

 

E  Mas agora vão promover um concurso, não é? Têm qualquer coisa nessa área, ou não? Uma 

candidatura para projectos de escola nesta área… 

 

R  Sim, é um Edital 

 

E  Mas para concurso, para obterem financiamento, ou é…  

 

R  É para poder apoiar o desenvolvimento de alguns projectos, projectos nesta área… 

 

E  Mas concorrem com projectos, as escolas podem concorrer… 

 

R  Apresentam projectos…mostras de trabalho…nesta área… 

 

E  E por isso podem obter financiamento…ou isso é só um apoio sem questões de financiamento? Não 

sabe bem?…Está bem. 

 

R  Pois…não quero…Não, a questão é…  

 

E  É só para perceber a lógica das políticas… 

 

R  Repare, a ideia é, de certa forma, apoiar esta dinâmica e, claramente, valorizar este trabalho e dar um 

reconhecimento da importância deste trabalho; a questão é a valorização a esse trabalho, dessa intervenção. E as 

escolas apresentam trabalhos, uns mais consistentes, outros menos, mas apresentam trabalhos interessantes nesta 

área, na abordagem destas práticas. 
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E  Só queria saber, então, outras pessoas, ou organizações, pode sugerir organizações que valia a pena 

ouvir – eu não disse, mas isto é dos últimos trinta anos, uma definição destas políticas nos últimos trinta. 

Portanto, de quem acha que seria importante saber coisas, um elemento que pudesse… 

 

R  Na minha área? 

 

E  Na área da Promoção da Saúde… 

 

R  Bem, a Dr.ª Paula Marques acho que é…A Sr.ª Dr.ª Paula Marques, falou com a Prof.ª Catalina…?! 

 

E  Mas também era um nome que sugeria?... 

 

R  Sim, Dra. Catalina Pestana, porque trabalhou muito nisto muito tempo…também uma pessoa que foi nossa 

coordenadora na CCPES) a Professora Isabel Loureiro – também tem a ver com a saúde pública e, pronto, também… 

 

E  Chegou a trabalhar também com ela?... 

 

R Sim, sim, ela era coordenadora do serviço. Quem é que me lembro mais… 

 

E  Bom, e em termos de organizações, acha importante ouvir alguma?...outras organizações… 

 

R  Houve a Dr.ª Ana Dantas também que também trabalhou…na Câmara Municipal de Lisboa, com um projecto 

que eles tiveram… 

 

E  Não sei, não estou referenciada aí. E onde está agora? Ainda se encontra lá? Não sabe?  

 

R  É directora de serviços. Não foi ela que começou, começou com outras pessoas, começou com o Dr. António 

Maia, é agora do IDT…O projecto Contigo vais longe …mais ou menos… que foi muito interessante…  
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