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R1 ... o que nos pareceu aqui foi que a educação sexual era uma das partes da educação para a saúde, não para 

lhe darmos a tal visão sanitarista, não era isso que nós queríamos, uma visão global 

   

P2 Hum, hum! 

 

R2 ... 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! 

 

P3 Pois! Pois! 

 

R3 Pensámos isso desde sempre, e aliás, todos os nossos referenciais que deixámos foram nesse sentido, e 

portanto, eu aí já estou nesta área hà muitos anos, não é? Portanto, concretamente aqui na faculdade, eu estou nesta 

faculdade desde 87, e portanto, e na altura a minha tese de doutoramento teve a ver com um programa de promoção 

de competências pessoais e sociais… 

 

P4 Hum, hum! 

 

R4 ... portanto, na altura a ideia era a mesma, para conseguir optimizar as relações inter-pessoais dos jovens, e 

eu com isso pensava, e descrevo esse modelo, diminuir os problemas de comportamento tanto por excesso como por 

defeito, tanto os miúdos muito agressivos, como os muito timídos, pouco comunicativos e muito passivos nas suas 

decisões em relação à sua vida. Portanto isto era um programa em princípio com uma vertente mais clínica, que tinha a 

ver com “tratar”, digamos assim, jovens com problemas de comportamento, mas rapidamente passamos a uma 

perspectiva mais preventiva, já para todo o sistema educativo e começámos a fazer a transformação do programa para 

uso dos professores e para os miúdos nas escolas. 

 

P5 Hum, hum... 

 

R5 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 
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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. 

Os estudos empíricos, em que nós fazemos exactamente uma agregação dos indicadores de risco, provam que eles em 

geral nunca vêm sozinhos, vêm sempre um conjunto deles! E portanto, basicamente nós transformámos a questão dos 

problemas de comportamento e da violência… e agora da educação sexual nesta questão: o que é que se pode fazer 

para ajudar jovens a fazerem escolhas saudáveis, a sentirem-se bem com eles próprios, a interagirem de uma maneira 

construtiva com os outros, a terem uma vida com expectativas saudáveis para o futuro? Pronto! 

 

P6 Pois! 

 

R6 Depois entretanto aqui, depois do meu doutoramento, criámos aqui na faculdade um projecto, o tal projecto da 

Aventura Social, não é? E nós temos uma tripla vertente neste projecto: um que nós chamamos Aventura social e 

saúde, tem a ver exactamente com estudos epidemiológicos, do tipo epidemiológico, estamos ligados a duas redes 

europeias o Kid Clinics que é da Comunidade Europeia e o HBSC e portanto, de quatro em quatro anos temos estudos 

nacionais com jovens e crianças mais novas HBSC e o é para adolescentes, para fazermos digamos o estado, o 

rastreio de problemas de saúde dos jovens! 

 

P7 Hum, hum! 

  

R7 Neste momento, ao longos destes anos temos conseguido comparar a evolução, ver a evolução dos jovens 

ao longo destes doze anos! E pronto, isso é um dos nossos interesses. E depois propor ao sistema medidas baseadas 

nas evidências e intervenção, para conseguir dar a volta aos problemas, porque os problemas de saúde neste momento 

não são à parte dos outros…  

 

P8 Claro! 

 

R8 E às vezes como a política anda muito devagar, o que acontece é que quando nós conseguimos pôr em pé 

um programa ou integrar um outro, já o problema não existe, ou já foi substituído por outro problema...  

 

P9 Já... 

 

R9 Por isso é que é importante nós termos esse feedback para conseguirmos ter intervenções baseadas na 

realidade. Depois temos outro programa que nós chamamos Aventura Social e risco, que tem a ver com intervenções, 

também nestas áreas de promoção da saúde e relações interpessoais, mas em jovens que já têm um risco 

identificado... 

 

P10 Hum, hum! Hum, hum! 
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R10 ... às vezes são jovens que estão presos, jovens que são tutelados, jovens com deficiência mental, portanto 

são pessoas que têm problemas específicos já identificados, e que nós fazemos uma separação por ciclos lectivos, não 

é? E depois ainda temos o outro que chamamos Aventura Social na Comunidade, que tem a ver com o nosso trabalho 

junto das autarquias... 

 

P11 Hum, hum... 

 

R11 ... e portanto, aí fazemos treino de jovens e de profissionais nas várias autarquias, para eles conseguirem 

fazer trabalhos de intervenção, usamos vários critérios mas em geral vamos para todo o lado onde achem bem! E 

portanto fizémos trabalho com a Câmara de Almada, com a Câmara de Lisboa, a Câmara do Seixal, etc., portanto, isso 

são os nossos projectos. Agora em relação propriamente às estruturas governamentais ou políticas, desde o princípio 

de, desde 94, penso eu, que foi quando a Professora Catalina foi para o PES, não é? 

 

P12 Hum, hum! 

 

R12 Ela era desta casa… 

 

P13 (Risos) 

 

R13 A Professora Carlota foi professora desta casa, desde que ela foi chefiar esta equipa que nós ficámos com um 

contacto privilegiado com o PES na altura. Inclusivamente havia um colaborador da minha equipa que trabalhou muito 

directamente com a Professora Carlota, nós fizemos muita formação para ela, muitas acções nas escolas, fizemos 

muito acompanhamento de projectos, e digamos que eu acompanhei também o projecto de intervenção nas escolas 

desde essa altura! Depois, já deve saber a questão da evolução das questões da Educação para a Saúde…quer que 

conte também isso? 

 

P14 (Risos) Não, conte, conte! Porque até nisso as pessoas às vezes têm as suas versões próprias da 

história, não é? 

 

R14 Não, normalmente o que, no tempo da Professora Carlota começou o tal movimento, chegou a Portugal o tal 

movimento das escolas promotoras de saúde, portanto, isso é um conjunto de escolas pela Europa inteira e também 

pelo resto do mundo, porque eu quando estive fora, tive contacto com o movimento das escolas promotoras de saúde 

australiano, não era este mas era outro, e no Canadá e nos EUA também há! Portanto há, nós temos o europeu, 

escolas europeias de saúde, mas também há nos outros países! E portanto, basicamente a ideia é… e isso apoia-se 

um bocadinho naqueles documentos da Organização Mundial de Saúde: a participação dos jovens, o ambiente da 

escola ser um ambiente saudável, as escolas terem que dar condições aos jovens para a prossecução do seu projecto 

de saúde... Em Portugal, desde essa altura com a Professora Carlota que foi feito um trabalho notório em termos de 

toda uma mudança das instituições para mudarem o seu pensamento nesta matéria… 
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P15 Hum, hum! 

 

R15 ... ela fez um trabalho muito notório aqui no país, aliás ela é essa pessoa que se conhece… 

 

P16 Eu já a entrevistei… 

 

R16 Portanto, ela é essa pessoa que mexe tudo aquilo em que se mete… e foi uma pessoa que realmente deu 

muito dela própria a esse projecto e portanto ele tem a cara dela e com toda a justiça…e portanto, basicamente houve 

um concurso, na altura isso não sei como é que se passou, mas em termos internacionais a ideia era essa! Portanto, há 

um conjunto de escolas que concorre para uma aplicação de fundos, e essas escolas assinam uma carta de pertencer, 

de ser uma escola promotora de saúde, e ser uma escola promotora de saúde dá direitos e dá deveres... 

 

P17 Hum, hum! 

 

R17 ... portanto as escolas... isto foi o inicio da obrigação ou da vinculação de algumas escolas a este projecto de 

saúde! Depois recentemente, numa reunião que a OMS teve já mais recentemente, penso que foi no ano de 2000, que 

foi no norte da Holanda, eles concluíram que depois destes anos todos com estes projectos das escolas promotoras de 

saúde, que havia uma prescrição da parte da própria Organização Mundial de Saúde dos governos se apropriarem do 

projecto e de os tornarem sustentáveis à luz das leis dos próprios governos, ou seja, já não era um projecto... 

 

P18 Daquela escola que se inscrevia! 

 

R18 ... mas as escolas...todas elas 

 

P19 Todas elas...! 

 

R19…porque aquilo tinha sido uma maneira de nós vermos até que ponto é que era possível criar projectos de 

excelência, e os projectos de excelência foram possíveis, não é, com a vontade das pessoas e com algum dinheiro e 

com algum empenho da parte do poder político. Aquela filosofia que tinha dado bons resultados tinha que ser 

generalizada a todas as escolas. E eu penso que desde essa altura.. e agora a comissão de gestão das escolas 

promotoras de saúde mudou, descentralizou-se da Organização Mundial de Saúde e passou a ser gerida por uma 

universidade do norte da Holanda e, portanto, basicamente os governos estão a tentar criar politicas que permitam que 

esse processo não pare e pronto, e que não seja só um processo com algumas escolas... 

 

P20 Claro!  

 

R20 ... que seja uma política nacional de promoção da saúde! Claro que depois entretanto nós em 2005…aqui em 

Portugal já tinha sido criado o modelo PES  ... 
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P21 Quando vocês chegaram nessa altura como é que estava a situação? Têm ideia de como é que...? 

Como é que vocês encontraram as políticas nessa altura? Como é que sentiram o terreno? 

 

R21 Pronto, eu estava a trabalhar neste projecto hà um ano antes! O que aconteceu foi que na altura o Professor 

David Justino tinha-me convidado para tomar conta do assunto… e na altura eu não quis  

 

P22 Exacto! (Risos) 

 

R22 Mas já na altura o que eu pedi ao Sr. Ministro, ao Sr. ex-Ministro foi que me deixassem fazer uma avaliação 

do que é que estava a ser feito, o que é que existia, quem eram as pessoas…para eu depois ver se era uma coisa que 

eu pudesse tomar conta ou não. E portanto ele até aceitou, até porque eu estava também a acabar a agregação(?) e 

estive durante esse ano a tentar fazer uma avaliação às escolas, fizemos um relatório. E realmente o que é que tinha 

acontecido? As escolas estavam num impasse! Porque é assim: quando há um projecto de escolas promotoras de 

saúde, em que cada país tem umas 80 escolas promotoras de saúde, aquelas escolas são exemplos de excelência e 

podem ser tipo “laboratóriozinhos” de boas escolas, não é?                                                                             (10:21) 

 

P23 Pois! 

 

R23 Mas depois, a partir do momento em que há essa prescrição da injecção da área no sistema… tem que ser, 

por definição, a estrutura, não é? (diz o Edgar Morin)...tem que ser “ uma mudança de estrutura”. 

 

P24 Hum, hum! 

 

R24 ... acontece uma mudança estrutural, pronto. E o que é que acontece? Em Portugal na altura havia… ao 

passo que na Europa toda havia tipo 80, 90, 100 escolas promotoras de saúde por país,... 

 

P25 Hum, hum! 

 

R25 ... e estamos a falar de países como a Alemanha, a Holanda, por aÍ fora, em Portugal que é este país 

pequenino havia 3900 escolas promotoras de saúde! Portanto obviamente que não se podia estar a falar da mesma 

coisa! 

 

P26 Pois! 

 

R26 Está a ver?! Portanto, uma realidade que produz por país 100 escolas, não podia ser a mesma realidade que 

num país mais pequenito, com mais insucesso escolar e com mais dificuldades económicas da Europa dos 17… 

 

P27 Pois!  
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R27 ... nós não podíamos ser o país que tinha 3900 escolas! Não era a mesma, não estávamos a falar da mesma 

coisa! 

 

P28 Pois! 

 

R28 Pronto, e dá-me ideia de que, o que é que aconteceu? Essa mudança dessas 80 ou 100 escolas que os 

outros países tinham para essas 3900 escolas… era de algum modo uma mudança necessária, e era isso mesmo que 

a Organização Mundial de Saúde quereria… 

 

P29 Hum, hum! 

 

R29 ... mas tinha que ser com outro género de condições, era uma mudança na própria política do 

sistema…porque não é a mesma coisa! 

 

P30 Pois claro! 

 

R30 Não podíamos estar a falar da mesma realidade, não é? 

 

P31 E essas escolas na altura, as 3000 e tal, considerava-se que elas tinham intervenção ou eram 

promotoras de saúde porquê?  

 

R31 Pois... 

 

P32 …tinham que se candidatar...? 

 

R32 Porque tinham assinado o contrato! 

 

P33 Tinham assinado o contracto, pois! 

 

R33 Numa primeira fase uns anos antes, quando havia contrato, esse contrato tinha a ver com algumas verbas 

que as escolas recebiam,... 

 

P34 Pois... 

 

R34 ... mas depois,  nessa altura, até já nem era isso!  

 

P35 Nem recebiam! 
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R35 Portanto, dá-me ideia que havia escolas que... não sei, não se porque é que as escolas tinham assinado 

aqueles contratos! Mas dá-me ideia que era uma inflação em termos de... era uma inflação que seria extremamente 

positiva, se fosse... 

 

P36 Pois, se fosse!  

 

R36 ... se correspondesse a um aumento da qualidade do trabalho nas escolas…mas eu só podia ficar muito 

perplexa, porque é que…vendo o mapa, normalmente Portugal está sempre na “caudinha” da Europa nestas questões 

educativas, e analisando-o era 100, 80, 70, 40, 20… e depois 3000 e qualquer coisa em Portugal, não era normal, não 

é?  

 

P37 Pois! 

 

R37 E portanto, houve ali qualquer coisita que foi isso, as escolas aumentaram muito de um ano para o outro e 

aumentaram muito de uma maneira não sustentada portanto, aumentaram muito sem igualmente corresponder, sem se 

perceber muito bem a que é que correspondia esse número tão grande, tão inflacionado de escolas promotoras da 

saúde. E portanto, na altura nós, depois entretanto houve aqueles governos que rodaram muito, não é, muito 

atribuladamente, e finalmente nós voltámos outra vez a ser contactados pela Sra. Ministra para criarmos este grupo de 

trabalho!...era o Daniel Sampaio. 

 

P38 Já era outra ministra, não é? Portanto, já tinha mudado para a actual! 

 

R38 Já, exacto! 

 

P39 Vocês já trabalharam com a actual ministra, não foi? 

 

R39 Sim, trabalhamos com a actual ministra. Portanto, este trabalho já vinha de antes…o GTES começou com a 

actual Ministra da Educação, e a outra Sra. esteve tão pouco tempo que eu cheguei a falar com ela uma ou duas vezes, 

mas pronto, mas foi assim muito mais... o GTES começou com esta Sra. Ministra! E portanto olhe, era um grupo de 

trabalho para estudar a maneira como… ia dizer como é que nós aparecemos… nós não aparecemos por bons motivos 

mas pelos piores motivos, portanto foi aquela urgência do Expresso, aquelas questões... 

 

P40 Dos materiais! Dos pais... 

 

R40 Dos materiais! E talvez um bocadinho por causa disso, a urgência era resolver este assunto! A que é que isto 

correspondia? Tranquilizar os pais, ver o que é que se passava, fazer uma audição. E nós na altura estivemos todos de 

acordo portanto, o Professor Daniel Sampaio, o Professor Miguel Oliveira da Silva e uma Sra. do Ministério da 
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Educação, uma Professora que era a Dra. Isabel Baptista, que neste momento é chefe de divisão da educação para a 

saúde... 

 

P41 Hum, hum!  

 

R41 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? 

 

P42 Pois, pois! Claro! 

 

R42 Portanto, não era só a saúde sem ser do doente. Pronto, e portanto aí foi um trabalho interessante, o que é 

que nós fizemos? Primeiro fizemos uma volta ao país para saber, para visitar escolas... 

 

P43 Que tinham... que eram promotoras de... 

 

R43 ... escolas... olhe, nós na altura o que pedimos às direcções regionais foi exactamente para nos darem uma 

escola que eles considerassem uma escola-tipo bem sucedida do ponto de vista das políticas, e uma escola que eles 

considerassem não tão bem sucedida. E nós fomos visitar as duas para tentar perceber porque é que há escolas em 

que as coisas acontecem e há escolas em que não acontecem. E foi uma coisa muito engraçada porque o ambiente 

das escolas parece que tem espessura! …e logo a partir da entrada do portão, e traduz-se em coisas pequeninas como 

a satisfação dos miúdos, dos pais, a percepção de liberdade das pessoas não só de expressarem a sua opinião... foi 

uma experiência muito interessante, essa de nós andarmos assim a tentar ver... e tínhamos essas escolas a que 

chegávamos lá e tínhamos que pôr pais e miúdos,  todos num ginásio e tudo a dizer: “Olhe, tem uma hora para falar 

com eles de tudo o que quiserem, perguntem!” a outras escolas em que o Conselho Executivo tinha dado folga a toda a 

gente… e só lá estava o presidente para falar connosco! (Risos) 

 

P44 (Risos) Pois! 

 

R44 Portanto, só para dar uma ideia do tipo de abertura, ou às vezes da falta da cultura escolar em relação a 

dialogar estas questões!   

 

P45 Hum, hum! 

 

R45 As pessoas tomaram isto como se as escolas estivessem um bocadinho a ser avaliadas, e não era essa... ou 

seja, nós queríamos avaliar, mas não era no sentido do que as pessoas estão a fazer bem ou mal, era perceber porque 

é que, se há escolas que fazem, como é que isso possível… 
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P46 Hum, hum! 

 

R46 Então porque é que não fazem todas! O que é que...? Pronto, fizemos várias voltas ao país a tentar falar com 

os professores, com os miúdos, com os pais, com as direcções regionais e depois acabámos por tentar começar outra 

vez… por criar um edital em que as escolas voltaram a responder, exactamente porque não conseguimos perceber bem 

qual era a diferença entre estes 3900 e... mas se bem que a nossa ideia final fosse exactamente isto, que tem que ser 

uma prática sustentável do sistema, não pode ser um meio para candidatar projectos… 

 

P47 Hum, hum! Pois! 

 

R47 ... tudo o que quer que nos possamos prescrever no fim do nosso mandato, uma coisa que nós gostávamos 

que mudasse era o esquema todo e não só um grupo de escolas seleccionado. 

 

P48 Hum, hum! Hum, hum! 

 

R48 E por isso a questão não se podia traduzir em escolas específicas que tivessem contratos específicos, como o 

modelo anterior das escolas promotoras de saúde... 

 

P49 Hum, hum... 

 

R49 ... e que depois se se alargasse muito…porque ficava disfuncional, tinha que ser uma coisa que mexesse com 

a própria legislação e com a própria política do ministério da educação! Pronto, e portanto a partir daí nós tivémos essas 

primeiras escolas…iam ter algum dinheiro sim, as escolas concorreram, mas não concorreram para fazer projectos, 

concorreram para se deixar avaliar por nós, porque nós vimos o que é que tinha sido as outras escolas, um bocadinho 

como é que elas encaravam essa avaliação...e portanto estas aceitavam ser avaliadas por nós, era para partilharem 

connosco, para nos dizerem o que era fácil e difícil e as contingências do processo…E pronto, e fizemos mais umas 

quantas voltas ao país a tentar perceber, a acompanhar o trabalho destas escolas que se voluntariaram para trabalhar 

nisso. Depois, quando fizemos o relatório intermédio que foi aprovado, tivemos algumas vitórias em termos da 

mudança, portanto neste momento as escolas todas têm um espaço curricular não disciplinar dedicado à saúde, em 

média uma hora por semana... 

 

P50 Hum... 

 

R50 ... das quais, uma em cada quatro tem que ser para a educação sexual, exactamente porque era esse o 

nosso ponto de partida. A outra coisa que há mais é aquela grande aspiração…que nós prescrevemos e que está neste 

momento a decorrer, que é a formação de professores. Nós tínhamos pensado que a formação de professores poderia 

ser de três maneiras, portanto uma era a formação contínua de professores e a formação proporcionada pelo próprio 

ministério, a outra questão eram os cursos de pós graduação da área da saúde...  
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P51 Hum! 

 

R51 ... mas futuramente o que nos queríamos era que todas as escolas que formam professores incluíssem a 

promoção da saúde no 1.º ciclo de Bolonha, digamos assim... 

 

P52 Pois! 

 

R52 ... ou seja, daqui por cinco anos, qualquer que fosse o professor, já viria com capacidade para gerir essas 

coisas. Porquê? Porque isto...tem que ser feito 

 

P53 E conseguiu-se efectivamente fazer! 

 

R53 Hum, hum! Neste momento há...negociações…A outra coisa que nós pensámos é que isto tinha que ser uma 

articulação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, isto porque já vem dos tempos da OMS,  como é 

que isto se faz? O Ministério da Saúde tem o pelouro da Saúde Escolar e o Ministério da Educação tem o pelouro da 

educação para a saúde, pronto, e o que é que acontece? Há escolas em que nenhum dos dois funciona e há escolas 

onde as pessoas funcionam articuladamente e há escolas onde concorrem e colidem! Mas há escolas onde funcionam 

muito bem em parceria e onde se sabe perfeitamente como é…portanto tipicamente o que se sente na filosofia das 

escolas promotoras de saúde é que, nas escolas, os gestores de todas as questões educativas são os professores. E 

portanto os professores têm que dinamizar a escola do ponto de vista da aquisição de conhecimentos, da mudança de 

atitudes em relação às práticas e estilos de vida saudáveis- são os professores. Depois há, e dentro da própria escola, 

portanto, aquela questão das acções mais avulso, em que vai não sei quem numa hora…isso pode ser a saúde... 

(20:06) 

 

P54 E isso acontece muito... 

  

R54 ... Sim… E as pessoas gostam porque as responsabiliza, para os outros às vezes é negócio também, mas 

pronto...basicamente a escola tem que ter um projecto escola, e nesse projecto tem que se pensar que se nalgum ano 

se a escola precisar de algum agente externo, é porque tem que mudar a sua perspectiva lá dentro para o mais 

depressa possível conseguir responder a isso. 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 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.  
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P55 Hum, hum! 

 

R55 …mesmo com problemas psicológicos, não é? Porque há escolas que têm psicólogo, mas o psicólogo da 

escola não pode fazer psicoterapia, não tem tempo! 

 

P56 Pois!  

 

R56 Portanto, o psicólogo da escola, digamos que é o recurso mais próximo para o professor poder encaminhar o 

aluno, mas depois o psicólogo vê o moço e tem que o encaminhar para o centro de saúde, a mesma coisa se a pessoa 

está doente, a mesma coisa se... pronto, e essa articulação tem que existir… 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! E isso é possível, porque 

há escolas onde isto funciona perfeitamente, e…não é uma escola, há várias escolas onde isto funciona muito bem! 

 

P57 Hum, hum! 

 

R57 E portanto, depois há várias escolas onde isto funciona muito mal! (Risos)  

 

P58 (Risos) 

 

R58 Agora exactamente o que nós tentámos perceber era um bocadinho o que é que as escolas... Depois é 

engraçado que as escolas onde tudo funciona muito bem, se eu tivesse que pensar qual era a principal diferença entre 

umas e outras, acho que é o corpo docente em geral…e os Executivos! É uma coisa interessantissíma, quando o 

Conselho Executivo acha que isto é um projecto interessante e quer resolver o assunto, as coisas são muito bem 

resolvidas, e nós vimos as reuniões, as várias que fizemos assim, com vários professores e o conselho executivo, e 

vimos como eles tomam providências…enquanto outros era: “Mas como é que eu vou fazer isto que está na 

legislação...?” e o outro respondia “Então, mas se tu tens essa legislação!”… e portanto é mesmo uma questão de as 

pessoas conseguirem perceber as leis que têm e até que ponto é que é prioritário ou não andar com as coisas para a 

frente! 

 

P59 Hum, hum... 

 

R59 Neste momento não é só uma questão de ser prioritário, neste momento é uma obrigação legal, não é, que os 

conselhos executivos ponham as escolas a funcionar desta maneira, não é?  

 

P60 Hum, hum! Hum, hum!  
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R60 Portanto, a nossa ideia, nós ao princípio, tem graça que tanto eu como o Professor Daniel Sampaio, como o 

Professor Miguel…a nossa preferência era uma disciplina! 

 

P61 Pois! 

 

R61 Era uma disciplina, nós pensámos numa disciplina de Saúde, como há por exemplo na Finlândia, que é um 

projecto que funciona muito bem e eu apostaria muito nessa ideia, e nós mudámos de ideias, porque as pessoas 

podem mudar de ideias, exactamente pelo confronto com as populações escolares e com o horror das pessoas em 

relação ao aumento da carga horária, porque os miúdos têm horas infinitas de estudo...  

 

P62 Hum, hum! 

 

R62 ... parece que são os Europa que têm mais carga horária... 

 

P63 Horária! 

 

R63 ...não são os que estudam mais mas têm mais carga horária, e de repente, depois de sete horas de aulas, 

terem mais uma de Educação para a Saúde, não era nada saudável, e então o que nós pensamos foi que íamos 

aproveitar as àreas curriculares não disciplinares, a questão era qual das áreas… 

 

P64 Pois! 

 

R64 Depois andamos também a ver e não conseguimos perceber, porque cada escola … 

 

P65 Organiza à sua maneira! 

 

R65 Mas também pensamos que nós não tínhamos que definir isso, a escola é obrigada a pôr estes conteúdos 

numa das áreas curriculares não disciplinares mas nós não tínhamos que dizer qual era…cada escola escolhia e podia 

dizer para o Ministério qual tinha sido a escolha da escola e pronto, e foi assim então que ficou. A outra coisa que nos 

fizemos foi um bocadinho revitalizar a questão da transdisciplinariedade, e isso é uma ideia muito bonita… que o 

professor de português, e o professor de matemática, e o professor de inglês, que todos eles possam a propósito dos 

conteúdos das suas respectivas disciplinas falar de saúde, de cidadania, de relações bissexuais e essas coisas todas. 

O que é que acontece? Do ponto de vista do legislador, ou da pessoa que está a propor a alteração na legislação é 

muito difícil! Porque a sala de aulas é o último reduto da privacidade do professor! A partir do momento em que o 

professor está lá dentro como é que nós vamos controlar no “bom sentido”…? 

 

P66 Sim, saber o que é que efectivamente se fez... 
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R66 Sim, exactamente! E portanto só a transdisciplinariedade acabava por ser…ia outra vez bipalorizar o país 

entre os professores que já faziam tudo e iam continuar a fazer e aqueles que ainda não faziam nada e iam continuar a 

não fazer... 

 

P67 Hum, hum! 

 

R67 Pronto, e portanto nós fizemos um forte incentivo à transdisciplinariedade, mas para além disso, e essa 

transdisciplinariedade também seria enfim estruturada, com esse tal coordenador de saúde que já está em vigor…mas 

para além disso havia especificamente espaços curriculares não disciplinares que deviam ser dedicados a essa área. O 

coordenador da Saúde era um professor que tem três horas de redução da componente lectiva, e não propriamente das 

outras, até três horas e fica com isso! É evidente que “até três horas” é uma chatice porque depende do Conselho 

Executivo… 

 

P68 Mas é uma margem, é um intervalo!   

 

R68 Mas é verdade, isso era para além do seu horário de trabalho! E os professores depois ficavam um bocadinho 

com medo que discricionariamente, em função das várias escolas do país, fosse diferente…porque é complicadíssimo 

depois que prever o que é que vai acontecer  

 

P69 O que é que vai acontecer! 

 

R69 ... com isto! Pronto, e nós não queríamos deixar margem de manobra, queríamos afirmar este professor como 

específico da Saúde na escola. 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! Mas 

nós ficamos com um bocadinho de medo de estas horas serem dadas, por hipótese àqueles professores exactamente 

que estão com baixa e que estão mais adoentados, ou que não têm horário e isso era exactamente o pior possível que 

podia acontecer a esta disciplina! 

 

P70 Certo! Pois! 

 

R70 Porque já aconteceu em tempos aquela célebre disciplina do desenvolvimento pessoal e social! 

 

P71 Exactamente! 

 

R71 E então, portanto, estes professores coordenadores da saúde têm três horas redução para dinamizar todo o 

processo da escola, mas têm que ter formação específica! Ora já têm a formação contínua, ou têm um mestrado ou um 
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doutoramento, ou têm... pronto, têm que ter qualquer coisa, ou já têm a disciplina nos cursos básicos! Portanto, nós 

aqui na faculdade já temos, os professores de Educação Física que saem desta faculdade já têm uma cadeira... 

 

P72 Têm... 

 

R72  ... de educação para a saúde, portanto são pessoas que esperemos que quando chegarem às suas aulas, 

para além da Educação Física, também estejam formados para isto. 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...  

 

P73 De grupo! 

 

R73 ... 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! É muito difícil primeiro porque... 

 

P74 Só através da formação, não é? Só através de...  

 

R74 Pois! É a formação e depois é também a... 

 

P75 E a experiência... 

 

R75 ...  e também confiança, porque eu quando de facto dei essa formação aos professores, eu acho que eles têm 

que passar uma altura em que pelo menos uns com os outros fazem eles! 

 

P76 Fazem eles e perdem o medo! 

 

R76 Perdem medo! Porque se não perdem medo, acho que tão cedo não são capazes “E depois o que é que eles 

dizem, e o que é que eu digo, e o que é que eles dizem...?” ficam sempre ali muito aflitos... Mas isto é... 

 

P77 Isso ai até no trabalho com animadores acontece!  

 

R77 Mas olhe que isto é muito interessante, por exemplo, em vez de estar a pensar “Será que eu vou conseguir 

responder às perguntas todas deles?” isso não é importante, eu estou ali é: “Será que eu vou ser capaz de ouvir todas 

as perguntas deles?”! 
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P78 Todas as perguntas! E de os pôr a fazer perguntas...  

 

R78 E de os pôr a fazer perguntas, de os pôr a interagir,... porque depois a informação é facilíssimo…porque eles 

muito mais ligados aos computadores portanto a informação vai-se buscar a todo o lado, portanto, é mais interessante 

até gerir a qualidade da informação, onde é que se vai buscar, discutir isso com eles... 

 

P79 Hum, hum! 

 

R79 Portanto, não estou nada incomodada que eles venham fazer uma pergunta que eu não sei! E os professores 

ficam muito aflitos que é “E depois, se eu não sei fazer alguma coisa...?” e estão sempre um bocadinho, alguns, que 

vão com menos experiência, estão preocupados em mostrar serviço, mostrar que têm competência para fazer aquilo, e 

isso faz-lhes dar muita informação e ouvir pouco! 

 

P80 Pois... 

 

R80 Pronto, mas portanto essa formação também já do perfil do professor coordenador, e o perfil dos professores 

destas áreas curriculares não disciplinares, e o tipo de formação que eles deviam ter também foi umas das coisas que 

nós deixámos ficar, não sei se já leu... 

 

P81 Eu tenho o relatório, tenho só o último... 

 

R81 ... pronto, mas há o primeiro que... 

 

P82 ... os outros dois é que não consegui ainda, mas vou... 

 

R82 ... o primeiro está na net, não está? 

 

P83 Pois, não está! (Risos) Mas eu agora vou ver se consigo... 

 

R83 Mas pronto, o primeiro foi interessante porque foi exactamente a avaliação do estado da arte, foi na sequência 

do que já estava assim meio feito, nós fizemos a avaliação do estado da arte... 

   

P84 Pois! 

 

R84 Depois o segundo foi a avaliação, foi o nosso acompanhamento àquelas escolas que concorreram... 

 

P85 Aquelas escolas que concorreram! 
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R85 ... e as dificuldades que elas puseram, e o terceiro era um bocadinho então... ah! E foi a partir do segundo que 

nos conseguimos o tal protocolo entre o ministro da saúde e da educação...   

 

P86 Sim, e da... sim, isso está, isso está nesse!                                                                  (30:11) 

 

R86 ... a questão da aceitação do relatório, a questão das áreas curriculares não disciplinares, e depois no 

relatório final, em que apareceu aquela legislação que saiu hà duas semanas agora, mas enfim, essas coisas todas…  

 

P87 (Risos) 

 

R87 ... mas saiu há duas semanas atrás…E este ano vai haver outra vez um concurso para as escolas serem 

acompanhadas. É evidente que o futuro disto é lento e as... 

 

P88 Vocês deixaram de alguma forma alguma hipótese de acompanhamento dessas medidas? Foi o 

próprio ministério que vai fazer? Como é que isso vai ser? 

 

R88 Não! Vamos ver… 

 

P89 (Risos) 

 

R89 Essa parte vamos ver! Mas vai aparecer qualquer coisa!  

 

P90 É que muitas vezes, quer dizer, pelo menos é o que a gente olha para a frequência e tem ideias de que 

às vezes há hiatos entre elas, coisas que... 

 

R90 Mas a lentidão do sistema é assustadora! Não tenho palavras para descrever…Nós próprios ficámos, nós que 

saímos daqui, e olhe que aqui por exemplo… eu às vezes preciso de uma coisa que é um projecto para não sei quantos 

anos que eu tenho que fazer numa semana, e toda a gente aqui começa a fazer directas e entretanto aquilo aparece 

feito. A lentidão da administração pública é uma coisa assustadora para mim, e eu fico, é uma das coisas que eu acho 

que…eu gosto de colaborar neste projecto para já porque acho que é um serviço verdadeiramente….porque acredito 

nos investigadores…porque acho que os investigadores têm uma obrigação de cidadania, de saírem dos gabinetes 

onde estão muito confortáveis e fazerem qualquer coisa…mesmo que se chateem…e portanto eu não vou fugir, 

digamos, da minha responsabilidade cívica de agarrar naquilo que “eu sei que sei”e de enfim poder dar um pequeno 

contributo para andar! Agora esta história da lentidão da administração… eu não estou nada habituada... 

 

P91 Pois... 
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R91 ... e é mesmo daquelas coisas que eu por mim chegava a um sitio e só saía de lá com aquilo mudado (Risos) 

... 

 

P92 De qualquer maneira, não sei se vocês sentiram isso, mas esta área tem sido assim uma área muito 

conflitual e de grandes pressões, nomeadamente não a educação para a saúde que é mais consensual, mas as 

questões da educação sexual, não é, elas foram sempre aqui palco algumas batalhas... vocês de alguma forma 

sentiram essa pressão ou não? 

 

R92 Sentimos, portanto na altura, durante a primeira parte do relatório sentia-se de facto bastante, nós sempre 

tentamos entrevistar, no seguimento do que tínhamos falado com a Sra. Ministra de entrevistar várias partes da 

sociedade civil... 

 

P93 Hum, hum, hum... 

 

R93 ... e foi tão estranho porquê, eu na altura tinha a ideia, talvez um bocadinho lírica, mas isso a gente não nasce 

ensinado nestas coisas, de que os pais que estavam contra esta questão da educação sexual eram pessoas que 

estavam pouco informadas do que se passava e que estavam com medo de realmente os filhos fossem utilizados por 

qualquer professor assim mais desajeitado, não sei, uma coisa assim desse género! 

 

P94 (Risos) 

 

R94 Porque eu parecia-me que enfim, qualquer... e eu também sou mãe, não é? 

 

P95 Claro! 

 

R95 Também tenho uma filha que também cresceu e essas coisas todas, e é igual aos outros (Discurso 

imperceptível) todos, e portanto, e eu acho que o máximo que me podia ter acontecido era a minha filha estar contente, 

estar informada, não lhe acontecer nada que ela não tivesse escolhido! Portanto para mim, o maior pesadelo enquanto 

mãe era que a minha filha fosse confrontada com situações que não estivesse preparada para enfrentar, e não evitar 

que ela se confrontasse com as situações! E isto parecia-me uma espécie de estado de ordem para tudo, não é? E 

portanto, na altura ficámos um bocadinho aflitos, portanto aquela reportagem portanto, verdadeiramente escandalosa, e 

eu na altura lembro-me que depois foram desencantar um Sr., discípulo do Rogers, que não era… 

 

P96  Hum! Pois! 

 

R96  ... e é porque eu,... 

 

P97  Não devia poder ser! (Risos) 
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R97  ... eu fiz parte de um grupo que tentou cá em Portugal... 

 

P98  Trazer... 

 

R98  Exactamente, uma orientação do estilo “rogeriano” com o Professor Carlos Caldeira, e nunca tinha ouvido 

falar desse Sr., e esse Sr. então que dizia coisas bizarras, não sei! É estranho como é que a opinião pública se 

consegue organizar para fazer frentes de luta que não fazem sentido, quando verdadeiramente, é quase como se um 

pai... mas depois havia pais que diziam uma coisa estranha que era por exemplo... 

 

P99 Mas esses pais estavam filiados em organizações, ou eram simplesmente pessoas...? 

 

R99 Na minha opinião pessoal, eu deu-ma a ideia de que não era uma coisa que existisse…que se criaram as 

associações para depois falar connosco!  

 

P100  Pois! 

 

R100 Quando nós recebíamos associações da sociedade civil, eu dá-me ideia de que as associações deviam ter 

sido criadas de véspera. E portanto, e eram associações que vinham muito compostas, com advogados com isto e 

aquilo, assim um bocadinho assim tipo lobby! 

 

P101  Pois! 

 

R101  E é uma coisa assustadora! E eu ainda me lembro agora, foram várias, portanto ninguém se retratará no que 

eu estou a dizer... 

 

P102  E se calhar há algumas que até já desapareceram! Porque elas aparecem e desaparecem! 

  

R102  Exactamente! Eu diria quase que foram feitas para aquela reunião porque... e depois diziam todas 

exactamente a mesma coisa que era a questão dos valores, como se não sei que mais... mas depois uma grande 

confusão, porque quando diziam os valores, e depois os valores, e depois os nossos filhos ficam sem os valores, mas 

no mesmo grupo em que se dizia que os nossos filhos ficam sem os valores, eram aqueles horrores lá do livro do Dr. 

Félix, enfim, que não tinha nada de mais, era tudo um problema que é tão falso problema que me mete impressão estar 

a falar nisso! Mas depois numa mesma reunião, em que os pais falavam que tinham medo que os filhos perdessem os 

valores, havia um pai que dizia que se alguma vez descobrisse que o filho era homossexual teria todo o gosto de 

esborrachar “com estas minhas mãos”, dizia ele, a olhar para as mãos! E dizia que não ia permitir que nenhum 

professor ignorante dissesse ao filho dele que um homossexual é uma pessoa normal,... 
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P103 Era uma pessoa normal! 

 

R103 ... porque um homossexual era um monstro, um bicho, um ser abjecto, dizia ele! E que ele, que se algum filho 

fosse homossexual que o matava! Portanto, eu pergunto a mim própria onde é que está esta história dos valores, com 

pais a dizer que matavam o filho?! É muito complicado! E portanto nós ficámos, eu pessoalmente fiquei assim um 

bocadinho... mas também, de facto nós temos que perceber que a Educação Sexual é uma medida, há pessoas que 

podem estar de acordo, há pessoas que ficam entusiastas e vão apoiar aquela medida, há outras que precisam de um 

bocadinho e vão-se entusiasmando ou que vão ficando mais ou menos numa certa passividade mais activa ou menos 

activa… e depois há pessoas que têm desconhecimento em relação aquilo e que têm dúvidas concretas e digamos, 

“honestas” e que nós só temos é que ajudar a formar, e dar informação e descansar… de facto a notícia sobre aquele 

manual assustou tudo o que era pais neste país… 

 

P104 Pois… 

 

R104 ... e depois há aquele grupo de pessoas que são reduzidas, porque é evidente que vieram muitas associações 

falar connosco exactamente com o mesmo discurso, mas não eram muitas…Pronto, eu estou a falar de muitas, porque 

a mim pareceu-me uma violência…mas eram capazes de ser só essas… 

  

P105 (Risos)  

 

R105 Eram capazes de ser ai umas três ou quatro!  

 

P106 Sim! 

 

R106 E no país são 10 milhões de portugueses! Portanto três ou quatro associações, cada uma de cinco pessoas, 

portanto estamos a falar de 50 pessoas... 

 

P107 Todas muito ligadas aos pais? 

 

R107 Eram só pais! Eram associações de pais, sim! 

 

P108 Associações de pais! 

 

R108 Foram associações de pais que se criaram para vir falar connosco, e portanto digamos que eram cinco 

associações com dez pais, digamos 50 pais! Portanto, não há 50 pais no país, há muitos mais!  

 

P109 Mas elas nem sequer então iam através da CONFAP, que era a confederação de associações da pais?! 

Organizavam-se... 
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R109  Não! Até porque com a CONFAP as coisas correram muito bem! O Sr., na altura… acho que agora está outra 

vez o primeiro, não é? 

 

P110 Não! Mudou efectivamente! 

 

R110 Estava um Sr. e depois foi uma Sra., mas agora voltou outra vez um Sr. muito nos debates e... 

 

P111 Mas é outro! 

 

R111 Hum! 

 

P112 É um Albino Almeida, agora... 

  

R112 Sim, mas era o Albino Almeida... 

 

P113 Já era? 

 

R113 Sim, era o Albino Almeida e depois mudou para uma Sra. de cabelos curtinhos e agora parece-me que está 

outra vez o Albino Almeida, por isso é que eu estava... 

 

P114 Era um Sr. ... era, pareceu-me que isso, mas isso pronto, também... 

 

R114 Mas esse que na altura estava era uma pessoa muito acessível, eu estive com ele em vários programas de 

televisão, e ele falou connosco várias vezes, era uma pessoa que, essa pessoa antes pelo contrário, era uma pessoa 

que colaborava muito...! 

 

P115 Vítor Manuel Sarmento, era esse Sr., não?  

 

R115 Ai, não!  

 

P116 Esse é o anterior! 

 

R116 (Discurso imperceptível) 

 

P117 Não, este é que é o anterior! 

 

R117 Não! 
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P118 Já foi o Albino Almeida 

 

R118 Já foi o Albino, depois foi uma Sra., e agora voltou outra vez este, não é? 

 

P119 Pois, essa Sra. não apanhei, não percebi! 

 

R119 Pronto, eu essa Sra. também, eu também estive com a Sra. em alguns programas... 

 

P120 Pois! 

 

R120 ... mas a Sra., nós nunca, como nós ao princípio é que falámos com as associações, por isso mantivemos só 

o contacto com o Dr. Albino e depois quando mudou a Sra. tenho a impressão que nós nem nunca tivemos nenhuma 

reunião formal com ela, e depois eu agora vejo o Albino outra vez… 

 

P122 É, por acaso é ele! 

 

R122 Mas pronto, ele nunca foi um contra-poder em relação a estas coisas, sempre foi muito participativo! 

 

P123 Pois! 

 

R123 Não era ele, era um outro... 

 

P124 Era... 

 

R124  Era outro género de pessoas, era...! E portanto eram pessoas que vinham quase de todo o país... 

 

P125 E também havia dentro dessas associações outras que de certa forma tinham tido durante estes anos 

todos um papel que achavam que era único e quase fundamental, não era? Como é que vocês...? Porque havia 

outros nesse momento quando vocês entraram que tinham protocolo estabelecido com... 

 

R125 Ai!...mas isso ainda é outra questão, isso também é verdade! Mas estas associações de pais, o que eu acho é 

que os pais que estavam a favor acharam, não se organizaram porque pensaram: “Finalmente alguma coisa vai 

acontecer!” e não se organizaram! E os pais que estavam contra organizaram-se! Acho que tivemos os 50 pais que 

estavam contra do país todo!  

 

P126 (Risos) Pois! 

  

R126 Portanto para nós foi… 
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P127 Quer dizer eles eram minoritários mas activos, mas com uma voz muito activa! 

 

R127 Muito activa! E como só vieram esses, acabou por ser um bocadinho complicado! 

 

P128 Pois! 

 

R128 Se bem que depois por exemplo nas escolas, quando nós íamos visitar as escolas, estavam lá muitos pais 

muito satisfeitos, nos pedíamos inclusivamente pais, alunos e professores e funcionários, os pais que iam às escolas 

visitar-nos e falar connosco eram muito favoráveis a estas questões! Os pais que nós recebemos no âmbito da 

comissão, é que apareceram cinco ou seis asociações, cinco ou seis agrupamentos muito refractários em relação a isto 

e com argumentos muito violentos, não é? Muito violentos, desde a ameaça quase, até à questão da ameaça jurídica e 

essas coisas todas.                                                                                     (40:00) 

 

P129  E também tinham alguma conotação religiosa...? 

 

R129 Não! 

 

P130 Eles não assumiam, se tinham não era assumida... 

 

R130 Não!  

 

P131 Não, mas isso podiam ocultar... (Risos)! 

 

R131 Isso era o que as pessoas exactamente, porque a ideia era um bocadinho que sim, que as pessoas achavam 

que o normal é as relações heterossexuais, as relações heterossexuais depois do casamento, depois do casamento 

católico e portanto tudo o resto era uma selvajaria que nós estávamos a promover no país! 

 

P132 Hum, hum! 

 

R132 Portanto basicamente era isto. A questão da homosexualidade só veio à conversa num grupo e foi esta coisa 

desastrosa de que lhe falei, de um pai que se estava a dispor a matar um filho como alternativa a ter que enfrentar a 

sua homossexualidade, portanto é assim uma coisa que realmente constrange um bocadito, sobretudo porque eram 

pais…este Sr. era pai de um jovem de 13 anos, portanto era um homem que deveria ter à volta de 40 anos ou coisa 

assim! Portanto não são aquelas idades que nós estamos a pensar, se fosse assim uma pessoa muito mais velha, nós 

pensávamos “Pronto, tudo bem, é toda uma geração que passou pelo Estado Novo e não sei o que mais...” Mas não, 

eram pais de uma geração mais nova que eu e que estavam com aquela violência...   

 

P133 (Risos) 
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R133 Portanto, agora a questão dos protocolos ainda é outra questão. Portanto, na altura havia, salvo erro três 

agências que faziam a formação de recursos, que era a APF, era a Fundação... 

 

P134 Comunidade contra a SIDA. 

 

R134 ... comunidade contra a SIDA e era mais outra... 

 

P135 O MDV. 

 

R135 Exactamente, o MDV, e portanto nós também falámos com essas associações! 

 

P136 Pois! 

 

R136 Aliás, assim como falámos com os interlocutores coordenadores dessas coisas todas, o Professor Henrique 

Barros, o professor Goulão, portanto essas coisas. Portanto isso realmente foi assim e estivemos dois ou três meses a 

ouvir... 

 

P137 A ouvir, a auscultar. 

 

R137 Foi muito interessante, em geral foi! E o próprio Dr. Albino Aroso, aquele Sr. Ginecologista que já tem muitos 

anos,... 

 

P138 Sim! 

 

R138 ... e realmente tenho, foi um privilégio ter conhecido todas estas pessoas! Em relação a essas questões, o que 

nós pensámos, o velho discurso… o ministério dava dinheiro à APF, dava dinheiro à Fundação Comunidade contra a 

SIDA e dava dinheiro ao MDV... 

 

P139 Ao MDV. 

 

R139 ... e então as escolas em função de quererem uma educação mais liberalizadora ou mais ou menos 

conservadora, escolhiam quem é que queriam para ir lá fazer a formação. Nós na altura fomos da opinião, e por acaso 

estávamos todos de acordo, e isso foi uma coisa que deu alguns problemas e foi um bocadinho mal compreendida, se 

calhar não foi mal compreendida, as pessoas, não foi bom para elas, não é? 

 

P140 Para elas!  
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R140 Mas esperemos que tenha sido bom para o país, porque a nossa ideia era essa! A nossa ideia não era acabar 

com as associações, nem com a importância e o papel delas! 

 

P141 Hum, hum! 

 

R141 Não era isso! A nossa ideia era: se a escola tem que tomar conta disto, se a escola tem que ter lá dentro 

quadros específicos para isto e que tem que se organizar para isto, é a escola que tem que gerir! 

 

P142 Hum, hum! 

 

R142 E portanto nós pensámos que em vez do ministério dar um subsídio à APF, outro à Fundação e outro ao 

MDV, que as escolas devia dar mais orçamento, o ministério devia dar mais orçamento às escolas, e cada escola é que 

via então o que é que estava a faltar, e provavelmente nem era a formação da APF aos alunos, era aos professores, 

relativamente até aos próprios professores para tentarem fazer aquilo, porque a escola tinha que construir o seu know-

how num prazo curto! Portanto era evidente que do ponto de vista da equipa, eu sei isso porque também tenho uma 

equipa e também vivo de financiamentos, para mim o financiamento a cinco anos vale três vezes mais do que o 

financiamento à peça, não é? 

 

P143 Hum, hum! Pois! 

 

R143 Porque eu posso fazer um planeamento! Agora, digamos que então tinha que ser  “outro” o  objectivo das 

associações! 

 

P144 Hum, hum! 

 

R144 As associações, para elas é muito mais gratificante serem pagas por “atacado” e depois fazerem trabalho 

durante o ano, do que estarem a responder a pedidos, do ponto de vista da gestão da própria associação, percebe?! 

 

P145 Claro! 

 

R145 Agora, isso não é uma boa razão para nós acharmos que esta é a melhor ideia do ponto de vista educativo, 

porque não é! 

 

P146 Hum, hum! 

 

R146 Portanto, ou seja, nós estamos a pôr à cabeça nas mãos destas três instituições dinheiro para elas fazerem o 

trabalho nas escolas, em vez de estarmos a dizer à escola: “Vejam lá o que é que é preciso!” Podia haver uma escola 

que dizia assim “nesta comunidade os miúdos são todos muito pré-púberes” e não querem saber nada dessas coisas 



 

 
25 

de sexo para nada e o problema é o álcool, por exemplo, ou o suicídio, pronto, e cada escola dizer quais é que são as 

suas prioridades em termos de saúde! 

 

P147 Pois! 

 

R147 Para quê é que nos havemos de estar a dar “chapa 1” em todas as escolas, isso está previsto em todo o lado! 

 

P148 Pois! E vocês sentiram de alguma forma alguma pressão, sentiram que as políticas também estavam 

reféns destas associações, ou eram independentes delas? 

 

R148 Não, claro que uma dessas associações, essas associações foram transversais aos vários governos, foram 

apoiadas ao longo dos vários governos, é evidente que cada governo podia ter as suas associações favoritas à medida 

da sua própria ideologia, claro que nós estamos mesmo a ver! 

 

P149 Pois! 

 

R149 Agora basicamente eu penso que essas três já funcionaram, já tinham funcionado no tempo das PES…eu dá-

me ideia de que isto foi uma continuidade. Agora, o que eu acho é que, se os ministérios da educação querem tomar 

para si próprios a responsabilidade da educação para a saúde nas escolas, não pode estar dependente do livre arbítrio 

e dos projectos que fazem três associações! Têm que ser eles próprios a delegar nas escolas, isto porque as escolas 

podem ter prioridades diferentes e pode ser que a violência seja uma grande prioridade, ou o consumo, ou o que for e 

nós não podemos estar a dar “chapa 1” a todas as escolas, por isso a única hipótese é que o dinheiro que está 

distribuído pelas associações, seja dividido pelas escolas todas do país... 

 

P150 Hum, hum! 

 

R150 ... e cada escola faz o que quer ao dinheiro!  

 

P151 Pois! 

 

R151 E as associações só não gostaram muito disso, porque para elas é pior, do ponto de vista da gestão do 

orçamento, nós percebemos isso, só que... 

 

P152 E vocês de qualquer forma na vossa relação com elas o que é que vos pareceu em termos da 

centralidade, da pertinência de cada uma, do trabalho desenvolvido ao longo destes anos...? 

 

R152 Pois, elas todas apresentaram-nos um dossier com trabalho e realmente todas têm o seu trabalho, não é, e é 

evidente que nós próprios podemos... 
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P153 E a documentação, não é? Todas elas se afirmam como tendo um conjunto de produtos, não é?  

 

R153 Sim pois exactamente, mas a questão não é essa! Ainda bem que há três instituições que tem produtos para 

fazer formação na área da educação sexual, então os produtos são conhecidos, as escolas comprassem! 

 

P154 Pois! 

 

R154 Pronto, é tão simples como isso! Neste momento portanto, digamos que se há e era bastante dinheiro, não é, 

que o ministério dava todos os anos a estas associações, dava e pelos vistos continuou a dar... 

 

P155 Não sei... Eles queixam-se! (Risos) 

 

R155 Eu lembro-me na altura o que aconteceu foi que... não, queixam-se mas se calhar na altura até vão…A ideia é 

que isto é uma medida para as escolas… 

 

P156 Pois, pois! 

 

R156 ... e este dinheiro que se dá as três instituições é para ser dividido pelas escolas para as escolas fazerem o 

que quiserem desse dinheiro, e parece-nos uma coisa melhor para as escolas! 

 

P157 Claro! 

 

R157 Mas não é melhor para as associações, também se percebe!   

 

P158 Pois, pois! 

 

R158 E as associações estão á mercê das escolas, mas não somos nós os dirigentes das associações, não é? 

Agora independentemente disso olhe, eu por exemplo sou associada da APF há imenso tempo!  

 

P159 Hum, hum! 

 

R159 Pronto, mas basicamente nós não... 

 

P160 Eu não tenho qualquer, ainda bem, eu não tenho qualquer filiação... (Risos) 

 

R160 Não…mas muita gente tem uma ligação 

 

P161 (Discurso imperceptível por sobreposição de discursos) 
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R161 mas a minha ligação… não concorreu em nada, ainda por cima gosto imenso do trabalho do Professor, como 

é que ele se chama? Do Professor Machado Caetano… 

 

P162 Sim, esse é da Fundação! 

 

R162 É uma pessoa que trabalha comigo em várias outras coisas aqui, portanto são pessoas, os outros Srs. eu não 

conheço do ponto de vista ecuativo… exactamente os coordenadores dessas duas associações são professores 

universitários… mas isso de facto para a questão, salomonicamente a ideia não é prejudicar uma ou prejudicar outra, a 

ideia é: não deve ser necessário financiar estas instituições! 

 

P163 Mas é que há aqui um corte que eu gostava de falar sobre ele, que é assim: nós temos por um lado as 

questões da ciência e das pessoas que são da academia, e depois temos a questão dos políticos, e nestas 

questões da educação sexual, a verdade é que os políticos e as questões das politicas, não é, têm estado muito 

mais do lado da ideologia do que do lado da academia, portanto ao longo destes anos isto foi um trabalho 

demasiadamente ideológico, a ciência não se metia muito nisto, embora pudesse fazer os seus avanços e 

digamos que se calhar a vossa entrada significou um corte nisto… 

 

R163 Provavelmente…isto é engraçado, eu fiz várias especializações de saúde pública e tenho ligações 

internacionais, portanto, eu apesar de ser psicóloga de origem, estou mais ligada à saúde pública, mas realmente uma 

boa definição de Desenvolvimento é a quantidade de serviços que param no país quando há eleições! Pronto, não é, e 

portanto, de facto para África, cada vez que há eleições, não há comida! 

 

P164 Pois! 

 

R164 Aqui quando há eleições há comida, mas por exemplo ainda mudam todas as chefias do director geral para 

cima! Ao passo de que em outros países já só mudam mesmo os ministros e o governo, não é? 

 

P165 Pois! 

 

R165 Se calhar só isso é que tem que mudar! Porque é que as carreiras técnicas têm que mudar com a mudança 

política…E é evidente que nós sempre nos assumimos, qualquer de nós os quatro, a Dra. Isabel Baptista faz parte do 

ministério 

 

P166 Faz parte das estruturas… 
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R166 Mas qualquer de nós os três que viemos do ministério, eles são os dois professores na Faculdade de 

Medicina e eu aqui, qualquer de nós os três sempre nos assumimos como cargos técnicos, nós demos pareceres 

técnicos e científicos, e realmente sempre... 

 

P167 Pois, vocês são pessoas da ciência, quando eu digo que a vossa filiação, é a filiação da ciência...! 

 

R167 Mas tenho que dizer que contrariamente, e ainda por cima na altura ainda havia esta questão assim da lei do 

aborto, e mais não sei quantos, ainda não estava promulgada cá, e foi numa altura em que o Professor David Justino 

me chamou para me convidar para esta tarefa, eu pedi tempo… exactamente para ver como é que eu iria gerir essas 

coisas todas, tenho que dizer que foi na altura era mais complicado por causa disso, não é?  Ainda por cima... isto 

agora já que estamos a falar de politica, não é? 

 

P168 Exacto! 

 

R168 Ainda por cima porque era um governo do PSD e tinha um secretário de estado do CDS... 

 

P169 Do CDS! 

 

R169 ... portanto, para efeitos da saúde e educação sexual estava ali mais ou menos tudo dito! 

 

P170 Hum, hum! Hum, hum!                                                                                               (50:02) 

 

R170 E também tenho que dizer que todas as conversas eu fui tendo com o David Justino, e o Professor David 

Justino também é um académico...!  

 

P171 Pois é! 

 

R171 E isso notava-se muito bem! E também tenho que lhe dizer que esta Sra., a Dra. Maria de Lurdes Rodrigues 

também é uma académica e isso também se nota-se muito bem!   

 

P172 (Risos) 

 

R172 Ou seja, portanto é giro, porque qualquer dos dois são académicos e isso faz a diferença toda falar com eles 

ou até com outras pessoas dos respectivos gabinetes,... 

 

P173 Pois, pois! 

 

R173 ... e portanto eu acho que estas duas pessoas são pessoas capazes, estão é provisoriamente em situações... 
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P174 Hum, hum! Em situações de cargo político... 

 

R174 ... de cargo político, e  têm que tomar as decisões a ver com esse enquadramento, agora qualquer dos dois 

tem uma visão,... 

 

P175 Hum, hum... 

 

R175 ... e pronto, eu posso dizer que não tive a mínima mínima pressão da parte do Professor David Justino, e eu 

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

inclusivamente... eu lembro-me quando fui apresentar o programa que eu tinha para o desenvolvimento desta área e 

assim, eu lembro-me que na altura ia fazer uma conferência e disse-lhe “Tem mesmo a certeza que quer que eu a faça 

para esta conferência? Porque realmente eu não estou a ver que isto corra muito bem!” (Risos) e ele disse: “Não, se eu 

a convidei para a fazer, é para dizer o que acha!” 

 

P176 Hum, hum! 

 

R176 Pronto, e foi interessante, exactamente eu desenvolver esta ideia de porque é que a ignorância há-de fazer 

bem à saúde de alguém, (Risos) que é uma coisa que para nós é básico! Como é que eu posso achar que uma pessoa, 

que a melhor maneira de um jovem ter uma escolha de saúde é também pôr-lhe um carapuço na cabeça...! 

 

P177 Hum... 

 

R177 Portanto isto para mim não me faz sentido nenhum! 

 

P178 Hum, hum! 

 

R178 E realmente foi essa a ideia que eu desenvolvi lá, e inclusivamente o Sr. Bastonário deu-me os 

parabéns…usei duas imagens, uma com dois miúdos de 3 anos de mão dada e outra imagem com um casal de 80 

anos, ele com ela ao colo a dar um beijinho na boca... 

 

P179 Hum, hum... 

  

R179 ... e portanto, e a minha ideia era o que é que há de obsceno nesta educação para a saúde?!  

 

P180 Hum, hum! Hum, hum! 

 

R180 Nós se calhar, contrariamente às posições que havia... 
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P181 Mas uma coisa que pronto, acha que até, que hoje os políticos são mais sensíveis ao conhecimento 

científico, eles definem mais as suas políticas em função daquilo que a Ciência diz, não só na educação, ou 

acha que isto ainda é marcadamente um trabalho mais da ideologia...? 

 

R181 Não, olhe, aqui há uns... 

 

P182 Ou que eles utilizam a ciência para o que lhes dá jeito e quando ela não interessa... (Risos)! Como é 

que...? 

 

R182 Mais ou menos! No global, eu agora não quero personalizar ninguém... 

 

P183 Sim, sim! A questão é geral! 

 

R183 ... eu trabalhei especificamente com o professor Professor David Justino..., os outros do meio eu não comento 

porque não sei… 

 

P184 Pois! 

 

R184 ... e especificamente agora com a Sra. Ministra, eu penso que o diálogo é sempre... nunca se colocou essa 

questão, eu nunca me senti, também fazia parte da minha isenção, eu nunca me senti pressionada a vincular uma 

mensagem que não fosse a minha por questões políticas... 

 

P185 Hum, hum! 

 

R185 ... e acho que isso já, que isso é, já me aconteceu uma vez, isto agora .. foge... 

 

P186 Depois pode rever! (Risos) 

 

R186 Não, é só porque isto é uma coisa que já se passou há imenso tempo, mas eu tive um estudo na Madeira, e 

exactamente quando eu fiz o relatório, já estavam os relatórios impressos e tudo, o relatório foi confiscado 

autenticamente e disseram-me que me pagavam outro relatório, mas eu tinha que tirar de lá três parágrafos e pronto, e 

eu realmente acabei ali a minha colaboração!  

 

P187 (Risos) 

 

R187 Portanto, eu assim não brinco! 

 

P188 Pois!  
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R188 Pronto, porque há um preço para as coisas, e eu não... aquilo é o meu relatório e não estou ali a... eu podia 

ter imaginado que estava ali numas funções políticas a fazer aquilo, mas era outro emprego, outra coisa,... 

 

P189 Claro! 

 

R189 ... e se calhar eu não tinha aceite! Não tinha mesmo, mas pronto! Agora se eu estou a fazer um trabalho 

isento se eu estou a fazer um relatório, o Sr….como é que se chama...? Se ele não está contente com aquilo, só tem 

que assinar ele e fazer o que quer! Mas não pode começar a pôr, basicamente na altura era os miúdos que dormiam 

mais do que os do Continente!  

 

P190 (Risos) E ele não gostava, claro! (Risos) 

 

R190 (Discurso imperceptível por sobreposição de discursos), tinha que tirar que “dormiam mais”, tinha que tirar que 

“praticavam menos actividade física” e tinha que tirar uma coisa que dizia “A prevenção não é grata aos sistemas 

políticos”, tinha que tirar essa frase! Por amor de Deus, ando eu a trabalhar tanto para a censura aqui, em 1996, aqui 

em cima do acontecimento! Pronto, e então recusei-me a dizer aquilo porque não queria a autoria disso, publicado com 

o nome dele, eu já nem queria os direitos de autor, e até não dizia a ninguém que tinha sido eu a fazer! (Risos)… Mas 

que eles não queriam lá por o meu nome, e foi uma chatice! Portanto está a ver que com essas coisas eu não brinco! 

Mas com qualquer uma destas pessoas com quem estou a trabalhar, nem de longe nem de perto, isto tem sido uma 

coisa verdadeiramente de respeito pela ciência. Agora não há duvida de que as pessoas têm a visão em dois lados do 

“negócio” diferentes… 

 

P191 Hum, hum! 

 

R191 E há um Sr. que é o (Nome imperceptível) que foi cientista como nós e depois foi político em Inglaterra, que 

dizia um bocadinho isso, que às vezes que a crença cede à política e que o sonho de qualquer cientista era esta coisa 

que nós estamos a fazer, é nós termos um corpo de conhecimento e conseguirmos influenciar o poder político no 

sentido de fazer coisas que nós achamos que são correctas do ponto de vista cientifico. O horror é quando as pessoas 

já andam nisto, mas só aproveitam as partes que convêm, e depois em nome da ciência dizem que fizeram aquilo! 

Pronto, e isso é uma espécie... 

 

P192 Ou quando em nome da ciência se constroem várias verdades, como acontece na questão do 

ambiente, não é? Ai nós estamos muito… Como é que é possível a ciência dizer coisas tão diferentes?! (Risos) 

 

R192 Não diz! Se calhar eles vão buscar assim exactamente alguém num circuitozinho, mas isso realmente é 

pavoroso! Agora, portanto é evidente que neste momento provavelmente há desencontros entre aquilo que a politica 

quer fazer e aquilo que diz a ciência, não é a nossa aqui… é a ciência da Europa toda...! 
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P193 Pois... 

 

R193 É que diz o mesmo a OMS…tem 44 países, e a mensagem que eu lhe estou a dar é uma mensagem que 

retiraria de qualquer deles, isto é a mensagem da saúde pública de jovens na Europa neste momento, não tenho 

dúvidas, não é nenhuma invenção minha, nem do Professor Daniel Sampaio nem nada! É o que se faz em todo, é 

assim que a comunidade científica tenta pressionar o poder político por toda a Europa, e EUA, e Canadá e Austrália, e 

há países onde isto está a ser feito, e há países onde isto está a ser mais difícil, por causa dos respectivos governos, e 

há países com características específicas em termos de problemas de saúde que precisam de umas afinações!   

 

P194 Hum, hum... 

 

R194 Mas basicamente, qualquer um dos meus colegas lhe diria isto, não é?! 

 

P195 Hum, hum! Vocês em termos da criação dos gabinetes nas escolas, têm algum feedback, acham que 

eles estão a ser...? 

 

R195 Agora há outra coisa, ainda não tinha falado nisso! Portanto, uma das outras coisas é que na altura no 10.º, 

11.º e 12.º não havia áreas curriculares,...  

 

P196 Pois, só a área projecto! 

 

R196 ... e agora já há no 12.º, mas não havia em nada, e então nós pensámos que, nós gostaríamos que fosse em 

todas as escolas, mas pelo menos nas escolas que não têm, que só têm 10.º, 11.º e 12.º, a maneira de criar um 

projecto é através de um gabinete, dos gabinetes do aluno, depois já posteriormente essa ideia dos gabinetes é uma 

coisa que não era bem o que queria, porque o próprio termo “gabinete”  parece-se demasiado com aquela... 

 

P197 É uma instalação?  

 

R197 ... parece que a pessoa vai lá ou pedir preservativos, ou à consulta... portanto não era essa a ideia! O que nós 

queríamos verdadeiramente era um espaço na escola... 

 

P198 Hum, hum! 

 

R198 ... que fosse até gerido em comparticipação com um conjunto de alunos e com um conjunto de professores e 

com os psicólogos e com os restantes lá da escola, e era isso que nós queríamos que acontecesse! Vamos ver agora o 

que é que vai acontecer.  

 

P199 Hum, hum! 
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R199 Mas portanto era basicamente esta ideia que nós queríamos, era tirar, já que tínhamos tirado a característica 

académica, digamos assim, à educação para a saúde, não sendo uma aula... 

 

P200 Hum, hum! 

 

R200 ... com o horário e com a ideia de avaliação de conhecimentos, mas mais do que por exemplo mudar uma 

atitude, também não queríamos que este gabinete tivesse uma perspectiva clínica de um sítio fechado onde vai um 

aluno um a um ver um técnico, porque para isso há o sistema nacional de saúde que portanto pode também melhorar, 

não é?  

 

P201 Hum, hum... 

 

R201 Mas pronto, mas basicamente é outra luta, digamos assim portanto, por isso é que quando um aluno tem um 

problema clínico, encaminhá-lo rapidamente para o Centro de Saúde e ter um atendimento privilegiado, agora na escola 

nós não estamos a defender que cada escola deve ter um gabinete médico, um gabinete psicológico, um gabinete de 

enfermagem para seguir do ponto de vista clínico...! 

 

P202 Temos que ir, não é? Isto passa num instante! (Risos) 

 

R202 E pronto, mas isto vamos ver agora o que é que vai acontecer.  

 

P203 O que é que vai acontecer? Diga-me em termos de pessoas, porque é assim, o que eu faço em termos 

de metodologia é o trabalho em rede ou seja, cada pessoa me leva a outras, e é assim que eu tenho chegado 

aos meus vários interlocutores, até que a rede fica de certa forma saturada ou seja, estão apanhadas nesta rede 

as pessoas que poderiam falar sobre este assunto em Portugal, mais ou menos... 

 

R203 Mas já falou com a Professora Catalina, já falou com a Professora Isabel Loureiro... 

 

P204 Mas era quem... não, mas a minha questão é assim, independentemente de eu ter falado ou não quem 

é que a Dra. Margarida acha que valia a pena constar, quem são as pessoas para si de referência, que eu não 

poderia ignorar... 

 

R204 Eu neste momento, para falar com alguém eu tenho duas pessoas de referência, uma é a Professora 

Catalina, como a primeira pessoa a interessar-se por este género de trabalho, ela está no princípio, e a outra é o 

Professor Daniel Sampaio... 

 

P205 Pois! 
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R205 ... que seria uma das pessoas, que é a pessoa que coordenou esta fase do projecto até aqui. 

 

P206 Mas a ele é quase impossível de contactar! 

 

R206 Não! Então ele é uma pessoa tão acessível! 

 

P207 Como é que eu faço? (Risos) Tem o e-mail dele? Eu não tenho o endereço de e-mail dele...  

 

R207 Tenho! … por isso eu posso-lhe dar!  

 

P208 É? 

 

R208 (Discurso imperceptível) Eu posso tentar... 

 

P209 Claro! 

 

R209 D ponto... 

 

P210 D ponto... 

 

R210  Sampaio... 

 

P211 Hum, hum... 

 

R211 @netcabo.pt 

 

P212 Aí é assim tão fácil? Não sabia! E responde aos e-mails? (Risos) 

 

R212 Responde! Responde na hora! 

 

P213 Óptimo! (Risos) 

 

R213 E fala com ele, porque realmente é a pessoa que durante este percurso acompanhou isto e realmente foi um 

grupo que funcionou bem, e eu já o conhecia de antigamente, mas foi um grupo que... 

 

P214 Hum, hum! 
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R214 ... funcionou mesmo enfim, da energia entre nós, e portanto eu acho que pode falar, e espera que (Discurso 

imperceptível)... 

 

P215 Não, eu já tinha pensado falar com ele, mas eu tinha era o n.º só do consultório, de telefone... 

 

R215 Não, mas pode... 

 

P216 ... e achava isso complicado! Não era uma consulta propriamente, não é? 

 


