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E Podemos começar pelo seu percurso, não é tanto o Curriculum Vitae, mas o seu 

percurso…porque esta tese é também sobre as pessoas que fazem as políticas…ou seja não são 

só os políticos que as fazem, mas também as pessoas ao longo do tempo, com as suas ideias e 

projectos, por isso gostamos de salientar a importância dos actores…. 

 

R Eu sou um padre, sacerdote católico há cinquenta e quatro anos, já tenho um tempo de vida 

engraçado…comecei o seminário ainda muito jovem, e não foi por necessidade…o meu pai era director 

de um colégio, na altura um colégio até ao 7º ano…eu simplesmente…queria ir para um seminário para 

me preparar para o sacerdócio e comecei por dizer isso aos 5 anos e depois aos 10 anos confirmei. Fiz 

depois esse meu percurso normal, ali naquela zona, porque o meu pai é do Sabugal e portanto quando 

fui para o seminário da Guarda e do Fundão depois para a diocese da Guarda…depois no meu trabalho, 

estive dois anos no terreno…tendo a animação pastoral de doze aldeiazinhas à volta da cidade, e depois 

disso fui para secretário do Bispo e entrei para os quadro diocesanos e lá estive 7 anos. Ao fim de 7 

anos, fui para Roma estudar, e estudar numa área muito bonita, no fundo toda a dinâmica da pastoral 

social enquadrada num movimento que se chamava “um movimento por um mundo melhor”, era um 

movimento integrado no Concílio do Vaticano II, e estava a desenvolver-se nas suas últimas sessões. 

Depois disso vim para Lisboa, para trabalhar precisamente todos os valores que o Vaticano II trazia de 

inovação para a vida da Igreja. Sabe que o Concílio do Vaticano II abriu as portas com uma força enorme 

a uma outra maneira de ser Igreja, a tal Igreja do povo de Deus, a Igreja sem dúvida centrada em Cristo, 

mas muito marcada pela condição fundamental da liberdade e dignidade humana…e depois a relação 

que é única laica que é o amor, portanto a descoberta do amor…e depois a descoberta da unidade que é 

feita de várias coisas: o tempo, a eternidade…portanto eu estive nesse trabalho até 1974/75…e foi nessa 

altura que fui encarregue da Pastoral Juvenil, eu trabalhei nos quadros da Acção Católica entre 1970 e 

1974 e em 1974 comecei a trabalhar na pastoral juvenil, um trabalho muito interessante até 1982…em 

1982, como já tinha alguma idade, tinha 50 anos na altura, achei que era a altura de deixar de trabalhar 

com jovens…eles compreenderam e comecei a trabalhar numa coisa nova, que foi inovadora…chamada 

pastoral da Saúde, até aí havia a Pastoral dos “doentes”, mas de facto o problema da saúde não são os 

doentes e portanto a Igreja deveria se preocupar não só com eles, não só com os cuidados com os 

doentes, mas também com o cuidado para que as pessoas não adoecessem e a isso chama-se 

Educação para a Saúde, e portanto foi assim que foi criada a pastoral da Saúde, onde há 27 anos estou a 
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trabalhar com uma grande intensidade…em diversas áreas: busca da Saúde no campo da Educação, 

Intervenção essencial, depois cuidados primários, cuidados diferenciados, ajudar e apoiar as 

pessoas…criar e construir hospitais da Igreja e outros centros, nós temos vários, 47 hospitais que são da 

Igreja…10, por exemplo, ligados à área da Droga, eu trabalhei durante seis anos como alto comissário do 

Projecto Vida, gostei muito…toda a área foi um trabalho que eu gostei muito, também no Ministério da 

Educação tive 10 anos a coordenar o secretariado Entreculturas, coordenando toda a dinâmica dos 

países que tinham aqui pessoas…147 países, não se dá conta disso…também foi um trabalho muito 

interessante. Aqui, desde há dez anos que me tenho dedicado à Pastoral da Saúde, sou coordenador 

nacional, fui durante 22 anos coordenador das companhias hospitalares, quando me reformei dos 

serviços públicos pois deixei de ser…mas continuo ligado á Pastoral da Saúde, pertenci 10 anos ao 

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Pertenci, nos últimos 4 anos, ao Conselho de Ética 

para a Investigação Clínica, um departamento do Ministério da Saúde…enfim… 

 

E E também pertenceu aqui ao MDV? 

 

R No lançamento do MDV, aí estive muito ligado…mas acumulava com a área da Saúde e da 

Educação 

 

E Eu cruzei-me com o seu trabalho essencialmente através do Projecto Vida, por isso vou 

direccionar as questões para aí, porque parece ter sido um projecto pioneiro em termos de 

Educação para a Saúde, reúne vários ministérios, tem um comissariado… 

 

R E agora já não reúne lamentavelmente…porque na altura quando eu fui Alto comissário, eu era 

coordenador desta acção em 8 ministérios, e nós tínhamos todas as Terças Feiras uma reunião dos 

representantes, para decidirmos -os 8 ministérios -como é que se actuava nessa área…era a Segurança 

Social, era a Educação, era a Saúde, a Defesa…eram 8 ministérios…e lidávamos com pessoas muito 

novas, que precisavam ajuda a várias dimensões…e iniciámos também um trabalho de prevenção…aliás 

eu sou um homem das prevenções…sou um homem da Educação para a Saúde, e realmente para o não 

consumo de produtos que são psicadélicos e que acabam por desequilibrar completamente a pessoa, 

portanto foi um trabalho muito interessante, conseguimos de alguma maneira centrar o problema na 

estruturação do ser humano e não apenas na parte: saúde biológica…foi um trabalho que me apaixonou 

e trabalhei com dois governos… 

 

E Pois, era isso que eu ia perguntar…quem é que o chama e depois como é que é… 

 

R Eu trabalhei primeiro com o primeiro-ministro Cavaco Silva, foi de facto ele que me contactou 

para eu ser alto comissário, e que criou o cargo até…depois quando ele deixou, estive 3 anos com ele, 
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entrou o Eng. Guterres e eu fui muito frontal com ele, e disse-lhe que achava que não devia continuar, a 

não ser excepcionalmente para fazer a ponte…só por isso e durante algum tempo, para fazer a ponte…e 

ele disse-me assim: pois, eu quero mesmo que você continue, peço-lhe mesmo isso. E eu fui um grande 

amigo dele, e ele apoiou-me e nós conseguimos não ficar na “medicalização do problema”, o mais 

importante era a salvação do ser humano…na sua totalidade 

 

E E aí vocês trabalham também com as escolas? 

 

R Estava a começar com as escolas e o ME foi fulcral para nós, tínhamos na altura no Ministério 

da Saúde uma mulher excepcional a trabalhar connosco: a Dra Catalina Pestana, fez um trabalho 

excepcional com o “Viva a escola”, depois quando ela saiu entrou uma outra rapariga que era mais da 

“Saúde”, tinha mais a preocupação da Educação para a Saúde, mas também muito interessante: a Isabel 

Loureiro. E foi possível trabalhar, porque todos nós que estávamos na equipa nos apaixonámos uns pelos 

outros porque eu penso que um trabalho como este tem que ser feito em equipa e a equipa tem de ser de 

facto exemplar! Já lá vão 12 anos que eu deixei, 11 anos…e passado todo este tempo nós continuamos 

amigos… 

 

E Pois uma coisa que eu não consegui perceber bem, e já analisei os diplomas, mas não 

consegui perceber muito bem essa extinção…se de facto o projecto termina para dar lugar a outra 

coisa, o IDT…que é da Saúde… e no ME temos o PES que continua…mas que também já existia 

com o Projecto Vida…como é que esse processo? O fim não é claro… 

 

R É muito simples…Quando eu saí, quem ficou com esta área foi o José Sócrates, com quem 

trabalhei magnificamente na passagem…inclusivamente ele ficou com todo o staff que eu tinha, para dar 

uma linha de continuidade, mas ele esteve só dois anos…e deixou de ser, e passado pouco tempo 

também houve ruptura na orientação e depois, no regresso do PS, manteve-se praticamente a mesma 

estrutura, fez-se uma comissão de estudo que manteve a pluralidade de áreas, mas depois quando se 

reestruturou completamente, julgo que em 2003/04, que se considerou que poderia ficar apenas na 

Saúde…eu julgo que é um erro…digo isto, mesmo sendo amicíssimo do actual presidente do IDT, gosto 

muito dele…mas não foi ele que fez esta mudança, foi uma coordenadora que este antes dele: a Elza 

Pais, ela é que deu origem a esta passagem efectivamente para a Saúde. Eu tenho pena, porque este 

problema não pode ser só da Saúde, porque como dizia o meu antecessor, o Juiz Leandro, como disse 

eu, como disse Sócrates, como disseram mais um ou dois…todos dizíamos que o problema se resolve a 

montante e não a jusante…eu lembro-me que quando eu saí…em 1998, eu ainda aprovei o orçamento de 

1998, com o Guterres ainda, e era impressionante porque o orçamento era de quinze milhões e trezentos 

mil euros, dos quais setecentos e oitenta e sete mil eram para a Prevenção, o resto era para a 
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medicalização…Portanto, se nós tivéssemos apostado na prevenção, tínhamos poupado dinheiro, até no 

aspecto económico era benéfico. E foi assim que eu vi o problema na altura… 

 

E E depois? A Educação seguiu sozinha e a Saúde, de certa forma, também, seguiu… 

 

R De certa forma quase parou…bem houve aí a certa altura uma pequena inflexão, é que o 

programa deixou de ser “VIVA a escola - prevenção da toxicodependência” e passou a ser “PES - 

Programa de Promoção e Educação para a Saúde”, aí já o problema era a saúde…portanto em vez de se 

trabalhar o problema da prevenção da toxicodependência, já era a Educação Global, porque na 

Educação Global também estava a Droga…penso que dada a gravidade do problema tinha merecido a 

pena manter a estrutura centrada na questão da toxicodependência… 

 

E Pois, uma coisa que eu oiço muitas vezes criticar é que nessa área da Educação para a 

Saúde, como ela é muito vasta, cabem todas as coisas… 

 

R Esta a Sida…está tudo… 

 

E Estão as questões da sexualidade…e fica tudo muito difuso…mas por outro lado há quem 

defenda, e eu queria saber qual é a sua perspectiva, que tudo é Saúde porque tudo é “bem-estar” 

e deve ser trabalhado como uma área global…aliás vimos que mesmo a comissão do professor 

Daniel Sampaio começou por ser uma comissão para o estudo da Educação Sexual e acabou 

sendo “para a saúde”. 

 

R Bom…não direi que acabou…porque tem uma nota muito interessante sobre Sexualidade, eu 

direi precisamente que o que me parece é que há campos que em determinado momento têm que ser 

retirados para um trabalho mais específico…e no momento em que toda a população estava a ser 

agredida profundamente com o consumo de drogas, que os 90% de jovens que não se drogavam e que 

não tinham contacto com elas fossem ajudados a libertar-se, a não se deixarem apanhar…no fundo era a 

parte do VIVA a ESCOLA…era um programa que não incidia só na toxicodependência, incidia na alegria 

de viver e dentro disso estava o não consumir….gostei muito, muito do programa que se fez no ME nessa 

altura…depois a certa altura deixou de haver o programa, que a certa altura já havia em 180 

escolas…começou e depois foi crescendo…com o entusiasmo das populações, porque elas iam aderindo 

também…os pais…depois é saúde, saúde…e o problema da sensibilidade acabou por perder-se…e 

neste momento a heroína está outra vez a crescer no país, e isto é razão de grandes preocupações… 

 

E E há as novas drogas… 
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R E o problema de aumentar a heroína, já não são só as drogas novas, é o regresso às velhas, isto 

é uma coisa que nos obriga a pensar um bocadinho…agora eu ia dizer que uma coisa que me parecia 

interessante, é que eu a certa altura era também presidente do observatório europeu de drogas e 

toxicodependência e por isso eu controlava e conhecia e acompanhava todo o processo que se estava a 

fazer na Europa inteira, e a certa altura a nossa atitude de prevenção começou a ser copiada pelos outros 

países, eu inclusivamente fui convidado a ir ao Brasil em nome da Comunidade Europeia fazer duas 

conferências ao parlamento, uma sobre prevenção e outra sobre o tratamento, foram dois dias magníficos 

que eu passei em Brasília, no parlamento de Brasília… 

 

E Depois não sei se acompanhou a área no ME, depois ficou realmente a professora Isabel 

Loureiro, eles criaram uma rede nacional de escolas promotoras de saúde, parece que investiram 

bastante na questão da alimentação, porque dentro da Saúde essa era também uma área… 

 

R …é o problema da obesidade….mas repare uma coisa, é que a certa altura dispersa-se de tal 

maneira a proposta que deixa de haver uma orientação segura…hoje realmente se calhar as crianças 

estão preocupadas eventualmente com este problema da obesidade…mas não sei se é uma coisa para 

todas as crianças, parece-me que deveria ser sobretudo para as situações de risco, mas depois acaba-se 

por envolver todas por completo…engraçado que eu vi isso nas escolas da Califórnia, na Califórnia há 

muitas escolas que têm muitos portugueses, o grupo é numerosíssimo…e eles vão as escolas 

americanas, e foram as crianças que ensinaram aos pais o tipo de higiene que devem ter: higiene para se 

lavaram, higiene para se arranjarem, e também nos consumos, por exemplo, de álcool, etc…eu, por 

exemplo, dei-me conta entre aqueles portugueses com quem me dava, que se tinham que guiar não 

bebiam uma gota de álcool, nem cerveja…não bebiam nada! E aprenderam tudo isto com as crianças, 

elas não eram apenas influenciadas, elas influenciavam…no lavar os dentes, no “ter um duche fora da 

casa” porque eles vinham do campo, daquelas explorações de leite…e não entravam em casa sem se 

lavarem, sem mancharem a casa, que a casa é o bem máximo que aquela gente tem lá naquela área da 

Califórnia. Foi engraçado de facto ver que o problema da educação é de facto prioritário! 

 

E Pois, no ambiente isso também se sente… 

 

R Pois…o problema todo nesta Educação para a Saúde, é que não se pode deixar para trás os 

elementos que são de maior risco…e maior risco, um deles é a questão da Sexualidade, é o problema 

das doenças sexualmente transmissíveis…e não é só a SIDA, o problema são muitas outras…e também 

a questão dos consumos: droga, álcool e tabaco…não é só a Droga…foi numa reunião da Europa, em 

Copenhaga, que eu soube que em Portugal havia nada mais, nada menos que um milhão e trezentos mil 

dependentes do álcool…quem me disse foi um técnico: o Saclarides(?)… com quem eu tive o prazer de 
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contactar…e só mais tarde soube que ele tinha sido o médico interno da minha irmã…o mundo é 

pequenino… 

 

E Pois é…voltando a essas duas áreas que focou, a questão dos consumos e da 

sexualidade…as questões da sexualidade andaram se calhar um bocadinho esquecidas da 

sociedade portuguesa…até que houve a notícia do expresso, depois a questão da interrupção 

voluntária da gravidez…e a comissão do professor Daniel Sampaio…e tem-se discutido mais, 

inclusivamente se deve ser uma questão da Educação ou da Saúde…gostava de ouvi-lo falar um 

bocadinho sobre isso… 

 

R Eu chamo-lhe “Educação da Sexualidade Humana”…quando as pessoas falam de sexualidade 

parece que é só genital, e não é…o mais importante é o jogo afectivo…tem que haver aí uma Educação 

Integral, que implique o campo lindíssimo da genitalidade e o campo afectivo, em complementaridade 

lógica…de tal maneira que a dimensão física é sinal de uma dimensão psicológica e afectiva que se não 

há torna-se efectivamente um uso do outro, um abuso do outro, quase uma prostituição instituída e 

lamentavelmente…sabe, havia uma grande amiga minha que dizia isso de uma forma muito bonita, 

quando falava em Democracia…a Laura Ayres, dizia que um dos grandes problemas que nós 

enfrentávamos era o sexo sem nexo, o sexo sem projecto…ora nós estamos hoje efectivamente numa 

sociedade que tem uma visão redutora do sexo: que é o sexo sem projecto! E quando nós nos limitamos 

a dar uma iluminação sobre os mecanismos biológicos, com a constituição biológica do ser, as reacções 

que são normais e não integramos isto num projecto que tem depois a parte afectiva muito importante, 

nós estamos a ter uma visão que é completamente redutora, quase sempre o direito ao prazer e mais 

nada. Mas se esse direito ao prazer é algo que podemos aceitar, não o devemos deixar de integrar num 

sonho de vida, se não o enquadrarmos…dá origem a todas as experiências…e a mim custa-me muito a 

aceitar que o adolescente ganha conhecimento destas coisas por experiências sucessivas, porque nesse 

“experimentar” pode magoar uma pessoa, sim ou não…mas magoa…e não é para a sua auto-satisfação, 

mas porque usou o outro para a sua experiência, isto é horrível! É por isso que eu tenho da sexualidade 

uma visão, uma definição que não é muito frequente, eu digo que a “sexualidade” é um 

“dinamismo”…não é uma actividade, um dinamismo que atinge a vida toda do homem, desde a 

concepção até à morte…uma criança pequenina que acab de nascer e mesmo antes de nascer, já tem 

uma sexualidade, porque uma sexualidade é integrada num projecto…e depois durante muito tempo não 

vai exercer essa sexualidade mas está dentro da vida dele, está a marcar a vida dele…e portanto 

acompanha a vida do homem desde o nascer até à morte e leva o ser humano a descobrir e a viver um 

projecto de vida…atenção que isto é muito importante! porque a forma como eu vou viver a sexualidade, 

mesmo a genital, depende do projecto que eu tenha. Pode ser um projecto de uma vida celibatária, até 

pode ser…independentemente de ser por uma consagração ou não…eu conheço pessoas que porque 

são políticos não quiseram casar, não quiseram arrastar uma família toda num processo sempre em 
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convulsão, conheço pessoalmente…no estrangeiro e em Portugal…nós sacerdotes, por exemplo, 

escolhemos um determinado projecto de vida… 

 

E Mas muita gente discute se a escola é capaz de fazer Educação Sexual tal como diz, ou 

seja, discutindo valores…se ela é capaz…ou se não o deve fazer… 

 

R Eu vou dizer de uma maneira muito bonita: o ideal é que esta educação seja feita pela família! 

Mas a maior parte das famílias não tem nenhuma preparação para isto…mais…olha para o lado! E 

muitas delas,  acham-se muito modernas – a liberdade total- e está tudo bem…isto é um erro brutal! 

Então qual é a complementaridade lógica? É quem deve trabalhar este tema deve ser a família, se for 

capaz! E aí eu cito um grande amigo meu que é o professor Adriano Vaz Serra: neste campo educa-se 

com naturalidade, naturalidade…naturalidade! É uma realidade natural, bonita e universal, e todos a 

temos, não é um bicho de sete cabeças…então vamos conversar isso como sabemos! Os pais não têm 

coragem disso porque os pais têm medo, então eu acho que se justifica a escola…que a escola possa 

fazer esta abordagem. Mas qual é a tentação? É que a escola o faça como se fosse uma aula…em que 

dá informação genital, biológica, fisiológica…mas isso não precisam, porque na Internet sabe-se isso 

tudo…então eu defendo outra coisa, defendo, aliás como o Daniel, o Daniel também pensa assim…que 

devia ser uma educação transversal que todos na escola estivessem disponíveis…e se pudessem 

encontrar para falar como fazem a abordagem do problema, porque se não, “vale tudo menos tirar 

olhos”…devem fazê-lo em acerto, e chamando os pais…dentro desta perspectiva justifica-se depois um 

debate, uma ou outra conferência, momentos em que o tema é abordado normalmente…como é 

abordada a Droga…também não vejo aulas sobre a Droga…mas o problema é abordado de forma 

transversal porque é um problema que diz respeito a nós todos…portanto há todo um tipo de actividade 

que deve ser resolvido em termos transversais, essa é a minha tese, a minha maneira de ver o problema 

de facto. 

 

E Pois…mas os pais têm de facto dificuldade na abordagem e os professores dizem também 

que têm dificuldades, que precisam de mais formação… 

 

R Se precisam de formação, que a tenham…não tem problema nenhum…eles têm medo é da sua 

própria sexualidade…é assim com a maior parte das pessoas, eu disse isso há dias num debate na 

Figueira da Foz: quem precisa mais de Educação Sexual não são as crianças nem os adolescentes, são 

os adultos. Os adultos ainda não assumiram a beleza, a riqueza da sua sexualidade, e não a integraram 

no seu projecto de vida…por isso é que dizem que aquela é a mulher dos seus sonhos e dali a tempo têm 

uma data de sonhos diferentes…não pode ser…isto tem que ser de facto descobrir o que é uma relação 

em termos de projecto e não apenas em termos de satisfação, de uma coisa que se gosta naquele 

momento 
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E E a Saúde, o Ministério da Saúde terá algum papel? 

 

R Então os Centros de Saúde têm…tem clínica de adolescentes, esses é que têm o dever de ter 

uma boa preparação, não apenas bio-fisiológica mas afectiva-comportamental 

 

E Será difícil ter essa sensibilidade…que os médicos a tenham? 

 

R Há muitos médicos que…mas os enfermeiros têm…os médicos são tecnocratas, eles que me 

perdoem….mas  

 

E Os enfermeiros têm uma outra sensibilidade, outra disponibilidade? 

 

R Os enfermeiros têm uma formação muito humanizada, eu sou professor em Enfermagem, em 

Ética e Enfermagem há 34 anos…Eu digo que realmente os enfermeiros têm uma capacidade de 

entender os problemas, também no jogo afectivo…que têm condições únicas para realmente serem 

também educadores da Sexualidade…educadores da adolescência, dessa riqueza de orientar a 

sexualidade para um projecto de vida. 

 

E E qual é a sua posição relativamente ao modo como as coisas estão, que balanço faz? 

 

R Eu acho que há muitas dificuldades, mas eu gosto de dizer uma coisa aqui…experimentem, 

caminhem….devagarinho…não se acusem todos uns aos outros, vamos tentar! E a escola devia ter 

capacidade de conversar isto no Conselho Pedagógico de cada escola…de acordo com cada uma, com a 

sua originalidade, porque isso apaixona…uma coisa é o Ministério dizer: é assim! E aí a malta fica toda 

danada…eu já fui professor de escolas secundárias e quando vinha do ministério que tinha que dizer “isto 

e isto”, também ficava…porque o professor tem a sua autonomia, tem a sua originalidade na forma de 

apresentar as teses…claro que há umas grandes linhas, que são linhas de conteúdos que se têm que 

dar, mas são grandes linhas…depois há as metodologias, e a metodologia é muito importante…porque 

em termos pedagógicos eu posso utilizar uma metodologia que é eficaz e que é diferente da que é 

utilizada por outros…e aí gosto de dizer uma coisa que a Margarida Gaspar de Matos, que é professora 

da Faculdade de Motricidade humana dizia: é efectivamente muito interessante perceber que há já hoje 

escolas que tem experiências modelo que podem ser repetidas, ela dizia isto num debate comigo na 

Figueira da Foz. E o jornalista que lá estava, queria por força, que nós nos metêssemos à bulha um com 

o outro, porque ele na cabeça dele tinha pensado que eu pensava uma coisa e que a margarida pensava 

outra, de repente quando começámos a conversar…e que tínhamos realmente ideias idênticas, porque 

estávamos preocupados com o essencial: ensinar a criança a valorizar um elemento que têm e ajudar a 
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valorizá-lo realmente para a sua felicidade e não para a sua destruturação, realmente ele ficou admirado 

e dizia: mas vocês pensam quase da mesma maneira, ou da mesma maneira! E ela também considerava 

importante a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade…e eu penso que sim, que é por aí que nós 

podemos conseguir chegar a alguma escola modelo, que possa servir de exemplo a outros. 

 

E Portanto, acha que de algum modo as coisas também têm evoluído positivamente, o 

trabalho da Educação, da Saúde… 

 

R Julgo que sim…Pois, nós funcionamos de uma forma engraçada: tentativa e erro…e não temos 

que ter medo. Num projecto, todos à partida dizem que sim…o que é preciso é depois ir indo por tentativa 

e erro, para rever, errámos neste e neste, vamos ver…porque é um lema que eu tenho na minha vida: 

“caminante, no hay un camino, el camino se hace el caminando”! Vamos tentar… 

 

E A sua posição é a sua, reconhece que não é a da Igreja, nem a de todos os movimentos 

ligados à Igreja… 

 

R Pois, também há na Igreja Católica gente para quem isto é um tabu brutal 

 

E E que se impõe…como agora quando houve a discussão do projecto lei na Assembleia…e 

que de certa forma são eles, são esses que aparecem como “ a posição da Igreja” 

 

R Aqui nesta sala, há pouco tempo, eu chamei 3/4 pessoas que estavam envolvidas nesses jogos 

todos e disse-lhes: vamos ver aqui…está aqui o projecto, estão aqui as teses…concordam com isto, e 

com isto? E diziam que sim…então se era sim, porque esta discussão toda? E diziam que era por causa 

dos pais…e eu respondi que se era por causa dos pais…e eu disse: então calma, talvez os pais também 

precisem de ser educados, talvez tenham medo de fazer a abordagem de forma natural…agora é bom 

que tenham informação e que a par da informação, também é importante haver uma proposta de 

valores…que a leve a pensar no seu comportamento, porque este problema não é apenas de informação, 

mas da formação integral da pessoa humana… 

 

E Calculo que para si às vezes também não seja fácil, os diálogos são complicados quando 

há posicionamentos muito diferentes… 

 

R Pois, eu tenho ouvido muita gente dizer: isto é uma desgraça…e eu digo: vamos ver, vamos 

ver…Sabe, há aqui um problema dramático, mistura-se aqui a dimensão pedagógica com a dimensão 

ideológica de quem propõe e nós temos nestas coisas de conseguir pôr de fora a ideologia e perguntar: 

que valores são universais, como é que os podemos garantir…e eu sou professor de ética, não sou de 
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moral…as morais são o “quadro”, as éticas são uma visão global, a ética parte de um princípio: em que é 

que estamos de acordo? Porque é a partir daí que se pode começar a reflectir, a moral não, a moral é 

assim e acabou…temos que equilibrar muito a nossa posição nestas coisas… 

 

E Se calhar porque a Educação Sexual aparece quase sempre não por si mesmo, mas a 

propósito da interrupção voluntária da gravidez…e as coisas radicalizam-se mais… 

 

R Pois, e a certa altura isso apareceu em documentos…que a grande preocupação era evitar uma 

gravidez indesejada e evitar a sida, quer dizer…não se pode fazer leis para isto! Porque depois os 

métodos não correspondem ao processo educativo, correspondem muito mais a uma dimensão 

punitiva…não pode ser… 

 

E E muito medicalizada, muito colocada no plano da saúde…para prevenir as doenças 

 

R Nós temos é que lutar pela Educação! 

 


