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Transcrito por: CARLA CIBELE 

 

 

 

E Já falou com certeza noutras entrevistas, mas eu gostaria de saber o que é que o 

motivou/animou para aceitar ter sido Ministro da Educação? 

 

R Eu não gosto de falar de mim, nunca falo de mim, por isso vou ser muito breve…foi obrigação 

cívica, moral…o convite foi-me posto em termos quase irrecusáveis. Já tinha sido convidado várias vezes 

e tinha recusado…nessa altura foi-me dito que era necessário fazer uma grande cirurgia no sistema e eu 

cedi, não pensava ficar os 4 anos mas acabei por ficar, também achava que não podia estar sempre a 

recusar….tinha sido secretário de estado entre 80 e 83, pensava que já tinha dado bastante de mim e da 

minha família para as questões de política nacional mas depois foi necessário fazer mais esse período, 

de 87 a 91 e fi-lo com gosto. 

 

E E o que acha foi determinante nessa altura em termos das políticas? 

 

R A lei de bases, tinha acabado de ser aprovada…e vários comandos jurídicos para efectivar a 

LBSE…e sobretudo havia no ar uma grande necessidade, uma grande dinâmica de mudança que vinha 

daí…acho que todas as forças políticas representadas na AR concordavam que era necessário mudar 

significativamente a política pública na Educação…portanto havia um ambiente favorável, o que era 

necessário era criar também essa dinâmica nas escolas, não sei se estava na escola nessa altura… 

 

E  Estava no IIE… 

 

R Então esteve por dentro de um conjunto de mudanças, nomeadamente a Formação Pessoal e 

Social… a política educativa não é um conjunto de diplomas legais, é sobretudo um estado de espírito 

que se cria no país, um estado de espírito positivo, favorável, um ânimo, que torna possível criar energias 

de dentro… a educação é um sistema humano-intensivo, não são as tecnologias que vão reformar o 

sistema, é preciso criar essa movimentação, foi necessário criar uma determinação, uma crença na 

escola para se fazer uma reforma do sistema educativo.  

 

E E acha que isso aconteceu, que as pessoas se sentiram contaminadas por essa energia? 

 



 2

R Eu sou a pior pessoa para falar disso, porque fui protagonista disso, mas eu…penso que houve 

bastante movimentação…eu passava a vida nas escolas, visitei muitas escolas, conversei com muitos 

professores…a reforma foi muito participada, desde a reforma curricular, a formação de professores, a 

formação pessoal e social, o novo modelo de gestão, a desconcentração e descentralização…mexemos 

em tudo…as pessoas sentiram que havia ali uma vontade colectiva de fazer melhor, de fazer bem, por 

mais que isso fosse complexo…e mobilizar as pessoas para isso foi empolgante, não ser uma reforma 

top-down…porque isso corre mal, quando se sente que há alguém iluminado no gabinete…que queira 

fazer as reformas como se o resto do sistema não importasse, como se as pessoas não tivessem uma 

opinião, não tivessem voz activa…acho que de facto houve ali um tempo muito interessante de 

dinamismo…lembro o dia D (dia de debate nas comunidade educativas) …convidávamos as escolas para 

isso…mas também a ideia da sociedade, dos parceiros em geral, de os convidar…os pais, as 

autarquias…fomos um bocado criticados por isso. No PIPSE foi fundamental a colaboração das 

autarquias. 

 

E Essa parceria com esses actores foi nova? 

 

R Novo não é… Mas houve também uma forma diferente de encarar as coisas, até do ponto de 

vista legal…o mestre Paulo Freire sempre disse que a Educação é dialógica. A Educação dialógica faz-se 

na base do diálogo permanente entre pessoas, entre sonhos, entre projectos e modelos e essa 

negociação permanente é que pode democratizar o acto educativo, um acto político intensamente 

participado…não houve uma única peça legal que não fosse ao Conselho Nacional de Educação que foi 

criado e activado nessa altura…em 1988, e todas as peças, desde a autonomia universitária até ao Pré 

Escolar passaram sempre por lá. E passaram sempre pela construção de grandes consensos. 

 

E Essa forma de governar com consulta era uma coisa diferente do que se fazia em 

Portugal? 

 

R   Não tem que ser assim necessariamente, embora eu ache que há vantagens nisso, na 

aceitação, na mobilização…sobretudo na mobilização das forças vivas da sociedade, quem não é 

consultado ou aceita ou não aceita, mas é diferente as pessoas sentirem que  a política educativa é 

propriedade só de alguém e quando a maior parte das coisas que se vão fazer envolve participação…não 

será exactamente como cada um quer, mas que houve a intenção autêntica de ouvir as pessoas e de 

tentar procurar caminhos que representassem  um consenso nacional…a Educação tem que ter um 

consenso…a Educação não é uma voz externa…não pode estar sob o jugo da alternância democrática, 

as grandes questões da Educação têm que ser formuladas por consenso alargado e procurando 

consensos no parlamento, instituição titular do acto democrático por excelência. 
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E E os pais como parceiros, isso é também uma novidade dessa altura, a consulta aos 

pais… 

 

R Já existiam, nós fizemos uma legislação nova para as Associações de Pais, não conseguimos ir 

tão longe quanto queríamos, mas foi o possível…havia sempre limitações financeiras, o Ministério das 

Finanças introduzia sempre algum constrangimento…relativamente, por exemplo, ao pagamento das 

horas de trabalhos dos pais que se deslocavam às escolas, mas compreende-se…não se podia ir do oito 

ao oitenta, em todo o caso houve uma mobilização muito efectiva dos pais, quer da CONFAP, quer das 

Associações regionais…elas também sentiram que a Educação era parte integrante da sua própria 

função, da sua própria obrigação….embora não seja fácil mobilizar pais, e mobilizar pais para discutir 

questões de fundo…questões que não seja ir protestar contra uma nota, ou a propósito de um processo 

disciplinar, que infelizmente é 80 ou 90% das razões porque os pais vão à escola, não para discutir as 

questões de fundo. Mas nesse tempo houve envolvimento efectivo, quer na CONFAP, quer escola a 

escola, uma grande mobilização…em todos os ciclos de ensino, penso que as políticas públicas 

beneficiaram enormemente dessa participação dos pais. 

 

E A existência da CONFAP…acha que eles têm esse papel de ajudar a definir as políticas? 

 

R  É fundamental, a própria Constituição diz que o primeiro educador é a família, a escola não se 

pode substituir à família, se é assim…então a família é o parceiro mais importante da escola, quem pode 

ser mais importante que a família e os pais? Tenho pena que nas políticas de cada escola, já o disse e já 

o escrevi, não haja sistematicamente uma estratégia de formação parental, porque os pais precisam de 

ser formados, os pais não conhecem a legislação, não conhecem a Psicologia, a Pedagogia…não têm 

que ser peritos nisso, mas têm que ter uma base mínima de conhecimentos para poder participar com 

efectividade…eu acho que um grande desígnio nacional seria que todas as escolas tivessem, não apenas 

uma associação de pais que isso já vão tendo, inclusivamente no 1º Ciclo, mas tivessem mesmo cursos 

de formação parental, que se organizassem para isso…seria um factor diferenciador importante para o 

país, teria certamente impactos a médio e a longo prazo muito importantes…. os pais sentirem-se mais 

competentes para discutir os assuntos da escola dos seus filhos.  

 

 

E …e noutros países há até escolas geridas por pais… 

 

R Sim, na Dinamarca, na Holanda…na Bélgica…essa não é a tradição portuguesa, a tradição 

latina é muito dependente do Estado, agora temos é que melhorar gradualmente, no fundo o diploma 

actual de gestão das escolas retomou o nosso diploma de 1991. 
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E e que na altura teve uma reacção muito violenta, se calhar ainda não era a 

época…enquanto agora parece que passou mais levemente 

 

R Passaram já quase 17/18 anos, mesmo assim houve grandes reacções…o mito da gestão 

democrática…as decisões tinham que ser colegiais, não podia haver um director individual que era uma 

coisa quase fascista…mas nós conseguimos passar quase tudo isso…e com largo consenso no 

Conselho Nacional de Educação, os relatores foram o Guilherme de Oliveira Martins e o Pedro Roseta, 

os relatores do parecer…a grande questão e que bateu na trave foi a composição do Conselho de 

Escola, os sindicatos exigiram um pacto …mas o passo que se deu foi importante para que hoje já haja 

um entendimento e uma abertura maior, se não fosse isso ainda hoje estávamos a discutir as mesmas 

questões, estéreis de há quinze ou 18 anos…é preciso fazer um caminho, não é? É preciso é ter 

humildade, quem está na política pública, perceber que se é uma peça numa engrenagem, é um episódio 

de uma história, o país tem 8 séculos e meio…não há ninguém que possa vir aqui com a prosápia que vai 

mudar tudo de repente, que é um déspota iluminado… 

 

E  Mas quase toda a gente o faz, não é? 

 

R Quase toda a gente não, há gente muito variada, há gente mais humilde…há uns que o fazem e 

outros não, sobretudo ter um sentido da história, da cultura, ter a noção de que o país não começou hoje 

e não acabará amanhã, perceber que há ritmos, perceber que há riscos, que se se forçar demasiado as 

coisas podem partir…que há querespeitar as instituições, há coisas que se fazem ás vezes, ainda que 

com alguma razão, sem respeitar o ritmo regular das coisas…a pressa é inimiga das políticas 

públicas…não há urgências que possam justificar políticas públicas precipitadas… 

 

E Do ponto de vista da história, e pegando na Formação pessoal e social, era uma antes do 

25 de Abril muito ideológica, com a organização política e administrativa da nação, todas as 

disciplinas ou áreas que existiam eram marcadamente ideológicas, a seguir ao 25 de Abril 

também…serviam se calhar os mesmos objectivos, e depois há ali um hiato…até que se vê 

retomada outra vez essa necessidade…eu que fui aluna nos anos 80 não me lembro de haver nada 

sobre formação humana, formação ética…a não ser aquilo que poderia estar incluído numa 

história…e mesmo isso era uma abordagem muito leve, quando aparece a reforma aparece 

também essa aspiração…da formação humana, como é que isso aparece? Aquelas áreas, aquela 

grande área que era a Formação Pessoal e Social e depois a Área Escola, qual era a vossa ideia? 

Para quê as áreas? 

 

R O DPS era uma disciplina, não uma área…isto é uma questão da qual muita gente fala e não 

domina…há um hiato que tem uma consagração constitucional, a constituição de 1976 vem isolar a 
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escola desses excessos que houve antes e depois do 25 de Abril, e consagra a neutralidade da escola 

pública, de uma forma prescritiva, neutralidade filosófica, neutralidade religiosa, neutralidade política, 

etc…e portanto a escola pública desde 1976 debate-se com a impossibilidade de sair desta camisa de 

forças. A LBSE de alguma forma …dá um passo em frente…começa a falar em valores, em educação 

para os valores…e na formação pessoal e social, embora exista uma certa ambiguidade com a Educação 

Cívica e com a Formação Pessoal e Social…há uma ideia republicana, muito marcada por António 

Sérgio…que aliás se reflectiu nas maiorias da AR e na LBSE. Portanto quando nós viemos em Agosto de 

1987, havia duas hipóteses: uma era fazer uma coisa atomista, fragmentária que era uma disciplina de 

Educação Cívica, uma área de ética…e deixar a religião como estava que era Educação Moral e 

Religiosa Católica…ou então, em alternativa, criar um corpo coerente e consistente de toda as áreas 

disciplinares e não disciplinares…uma área de Projecto que entra nesse pacote e está ligada à Formação 

Pessoal e Social…portanto um pacote harmonioso, onde houvesse claramente uma intencionalidade de 

uma Educação para os valores, onde ninguém saísse da escola básica e secundária sem ouvir falar em 

valores, sem uma formação humana, portanto era uma educação identitária, sem que se deixasse a 

pessoa desprovida de algum sentido ético…portanto o que se fez foi pegar na área de FPS e dar-lhe um 

sentido amplo…por isso a opção foi tomar a EMR e metê-la dentro da FPS e ao mesmo tempo abrir a 

hipótese a outras confissões religiosas…que foi uma coisa quase traumática que se fez…até aí era um 

exclusivo da Igreja Católica e eu achava, e consultei vários constitucionalistas, o Jorge Miranda, Gomes 

Canotilho, Vital Moreira…e todos me diziam que havia uma inconstitucionalidade por omissão…claro que 

nunca houve processo no tribunal constitucional por omissão, mas havia matéria passível disso, pois 

enquanto a Constituição prescrevia a igualdade entre todas as confissões, essa igualdade naturalmente 

não podia fazer-se se havia uma religião que tinha um privilégio…e por isso consultei longamente a 

conferência episcopal…e todos concordaram. Portanto, em primeiro lugar abrimos a escola a todas as 

confissões religiosas, tratou-se de as ter a todas no sistema educativo…todos os professores de todas as 

igrejas…e deixámos que cada uma fizesse os seus programas, como era típico da religião 

católica…fixando logo o número de alunos que seria necessário para fazer uma turma…e depois tratou-

se de encontrar uma alternativa a quem não queria uma educação moral religiosa, tinha que se admitir 

que uma família completamente laica ou secular não quisesse nenhuma educação moral religiosa…e aí 

acontece no currículo…uma alternativa, o DPS…criámos essa disciplina…que não terá sido a melhor 

designação porque se confunde com a FPS, mas foi o que se conseguiu na altura para se obter um 

consenso…governo, Belém, e as várias forças que se pronunciaram sobre essa matéria…não foi fácil 

aprovar…ainda tentei que fosse Ética mas não consegui…ética envolve tudo o resto, é demasiado 

amplo…e ficou assim. E integrou-se ainda no 3º ciclo na Área de projecto, um conteúdo com 110 horas, 

que também era dedicada à FPS e que também tinha a função de dar um conteúdo prescritivo aquilo, 

embora fossem só 110h já era possível haver ali uma substância…como sabe era uma área curricular 

não disciplinar…foi este conjunto que foi construído com grandes dificuldades, quase à pinça, cheio de 

questões delicadas com as igrejas, com as confissões religiosas…conseguiu-se que isso fosse objecto de 
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um grande consenso…depois foi preciso implementar, entra aí o IIE o cena, havia um grupo muito 

qualificado onde estava o Barbosa de Melo, o Maldonado Gonelha…várias tendências para implementar 

os conteúdos concretos da formação pessoal e social…tive reuniões à exaustão com as confissões 

religiosas para lhes explicar o que era pedido para integrarem o sistema público…porque aí havia duas 

teses, a tese da religião na escola…se é “na escola” , a escola empresta as suas instalações, os seus 

edifícios e eles têm aulas fora do horário, ao sábado por ex….se é “da escola”, faz parte do 

currículo…como em Inglaterra. Nós optamos claramente pela 2ª, a Educação Moral e Religiosa é uma 

disciplina da escola, faz parte do currículo, dos fundamentos curriculares e por isso deve ser 

tendencialmente paritária com as outras disciplinas, os professores têm direito a um tratamento paritário 

com os demais colegas…deve estar nos horários…foi este o caminho que se começou a fazer, teve que 

se que passar no tribunal constitucional, ganhámos com alguma folga no tribunal constitucional…havia 

sempre esse cutelo sobre nós. E foi assim que nasceu esse harmónio da FPS, com as suas várias 

componentes, que foram postos de pé com esta delicadeza e que eu estou agora a sumariar…mas isso 

demorou, demorou dois anos, dois anos e meio a pôr de pé… 

 

E Muitas conferências, muitos debates… 

 

R Mas além…mas além do que foi público, muitas coisas também tiveram que ser feitas em 

privado…(interrupção pelo toque de TM)…há um texto meu sobre isso, que conta tudo isto melhor 

 

E E tem alguma opinião sobre o que veio a acontecer depois com essas áreas? Ou tem mas 

não quer dizer? 

 

R Não sei…(pausa…silêncio) os outros, são os outros…com as suas escolhas 

 

E De qualquer forma não se perdeu…as coisas não s e perdem, vão tendo uma ligação 

umas com as outras… 

 

 

R A história vai-se fazendo umas coisas com as outras, não se perdem…a não ser em casos 

radicais, em que há umas limpezas históricas…a história repete-se… 

Voltando atrás, houve entidades que tiveram capacidade de entender melhor o que estava em jogo do 

que outras…os próprios conteúdos da Ed. Moral e Religiosa ainda deixam muito a desejar, a 

catequese…etc…deviam ter formação humana, formação para a vida…tem que haver alguma catequese 

mas integrada num objectivo mais amplo e mais estratégico…que teria eventualmente a ver com as 

idades próprias, e com a necessidade que o ser humano tem de ter um propósito para as coisas, de 

perceber isso e de perceber que o transcendente faz parte do ser humano, que o ser humano não se 
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esgota na materialidade, isto faz parte de um dever, de uma obrigação do magistério das igrejas, a 

necessidade de elaborar bem os seus programas de educação moral e religiosa e de formar bem os seus 

professores 

 

E No programa de DPS que foi publicado, tem uma grande coerência de conteúdos e até 

alguns inovadores, um deles é justamente a questão da sexualidade…que aparece na questão da 

identidade, não foi problemático na altura considerar essa questão? 

 

R Não, não foi. E tenho pena que a sexualidade se reduza à questão biológica…à questão do 

sexo, há quem diga que dos três “maîtres du soupçon”, depois de Marx e de Nietzsche, o único que falta 

controlar é Freud …nós ainda vivemos sob o jugo freudiano do sexo, obviamente que pode ser 

importante mas nem tudo se reduz a esta questão do sexo. A questão da Educação para os afectos, da 

identidade corpórea e espiritual, a Educação para a sexualidade tem uma dimensão mais rica…e a 

fecundidade humana que tem esta tradução extraordinária na relação sexual…isto é um mistério, uma 

riqueza do ser humano que não se pode fragmentar, partir isto em fragmentos…um fragmento é a 

filosofia, outro é a Psicologia…e tem que ser objecto de narrativas apropriadas, narrativas globais, 

transversas…que ajudem o aluno…que já está muito fragmentado por disciplinas…este cânone ocidental 

das disciplinas…que nos obriga a seccionar o currículo aos bocados, que a DPS não fosse mais uma 

disciplina a fragmentar o currículo, a fragmentar o aluno…mas fosse uma ajuda ao contrário, que 

ajudasse a fazer as sínteses…e penso que isso é o que falta na nossa organização curricular, falta quem 

ajude a fazer as sínteses…a sabedoria das sínteses…está tudo em compartimentos, mesmo os 

professores, o que não contribui…para encontrar o que havia de sabedoria no mundo grego…tem a ver 

com esta procura, esta sede de encontrar o que está para além do fragmento e da análise…com um 

significado mais holístico das coisas…Nós estamos muito influenciados por um pensamento iluminista 

europeu do sec. XVIII, por um pensamento Kantiano e Cartesiano…que infelizmente legou-nos uma 

concepção analítica do universo, e uma pulsão demiuúrgica de partir o universo aos bocados, é verdade 

que não o podemos fazer sem tocar nele…como aliás demonstrou o António Damásio com o Erro do 

Descarte”…mas enfim, são questões mais epistemológicas… 

 

E Mas são importantes…até porque uma das discussões sobre isto, é justamente se na 

escola se deve fazer, se na escola deve haver Educação Sexual…mesmo estando políticas em 

marcha nesse sentido, não há nada que nos diga que tem que ser…ouvimos sempre dizer que é 

difícil na escola e mesmo os professores assim parecem considerar…será que isto tem a ver com 

o facto deles se verem como professores de uma disciplina? Será que isso tem a ver com a sua 

formação de natureza mais científica e com uma dificuldade em dar resposta a estas questões 

mais humanas, mais de relação…? Gostaria de o ouvir quanto a isto…também se vê e como é que 
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vê isto na escola…se numa disciplina como o DPS ou noutra…se acha que devem ser os pais…se 

acha que é mesmo necessária Educação Sexual na escola… 

 

R A mim o que me causa maior embaraço é o dogmatismo das posições…se por um lado entendo 

que estas questões são sobretudo do foro familiar…tenho que aceitar que a maior parte das famílias não 

se sente confortável…não se sente preparada para fazer educação sexual e portanto não fazem…não se 

pode deixar tragicamente um jovem adolescente à sua mercê… sozinho nessa descoberta…ou porque a 

família é desorganizada, ou porque os pais não estão preparados para isso…ou porque a criança é órfã, 

num caso limite… e não tem quem a acompanhe…e portanto a escola tem que suprir isso. Dito isto, a 

escola não deve ou não tem obrigatoriamente que fazer da mesma maneira para todos, a escola tem que 

respeitar os ritmos, as prioridades dos pais…se os pais querem fazer de determinada maneira e fazem-

no bem, a escola não tem que querer substituir ou contrariar os pais … …O princípio da subsidiariedade 

é importante…nesta matéria como noutras…mas sobretudo nesta, a primeira responsabilidade compete à 

família…a escola não deve competir com a família, se eles fazem bem, então que o façam…se fazem 

mal, a escola deve intervir…agora deve intervir com todas as cautelas…não deve intervir como se fosse 

ensinar Química, ou ensinar Matemática ou outra coisa qualquer…deve intervir com todas as cautelas, e 

com toda a prudência…mas não deve ser um professor qualquer a fazê-lo…eu confio muito na figura do 

tutor…do professor tutor, que seria talvez a figura mais adequada para isto…ou uma área de formação 

transversa…com professores que tivessem uma formação especial, uma formação humana, formação em 

valores, uma sensibilidade especial à questão da relação…quer dizer pode, em tese geral, haver um 

professor disciplinar que tenha essa sensibilidade…um professor de Biologia ou Ciências Naturais…mas 

pode não ser necessariamente dessa área, pode ser um professor de Filosofia…ou um professor de 

Educação Moral e Religiosa, tem que haver flexibilidade para isso, para encontrar em cada 

enquadramento a melhor solução…mesmo que existam algumas regras nacionais. Foi o que se procurou 

fazer com a Formação Pessoal e Social, era necessário tempo para isso, aí uns 10, 20 anos e chegava-

se lá…a uma consolidação das coisas, só que em Portugal não admitimos esse tempo para 

experimentar, avaliar e consolidar as coisas…é preciso persistência nas políticas públicas, aqui é “deu, 

não deu, passou, vira a página”. É o experimentalismo, a mudança constante…não há persistência, não 

há humildade, ver o que é que resultou e não resultou…istso é, apostar no incrementalismo…se tivesse 

havido uma persistência nas mudanças, nós teríamos hoje um corpus muito mais rico, um estado mais 

consolidado de conhecimentos sobre o assunto, outra estrutura…não estudei o assunto cientificamente, 

não tenho nenhuma proposta,  mas essa é genericamente a minha ideia…são os princípios gerais em 

que eu acho que devia assentar a  abordagem de uma matéria tão delicada como esta. Em suma, 

respeitar a subsidiariedade, se os pais fazem bem, deixá-los fazer…quando intervir, intervir bem, com 

cautela …formar bem os professores…intervir sobretudo em áreas transversas, não em áreas 

disciplinares restritas. 
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E Em termos das organizações, há organizações para além das do Estado, há organizações 

que tentam ter um papel… 

 

R Há, mas são muito ideológicas…para um lado ou para o outro, não é? E compreende-se, é uma 

matéria tão sensível e tão marcante que se polariza muito facilmente…tenho falado com umas e outras, 

percebo que por trás de muitas há quase um dogma ideológico…ou é religioso…ou é fundamentalista 

para um lado ou para o outro…que é neutralizar a outra força…e isto é terrível para uma escola, estar 

refém de forças da sociedade civil…que elegem a escola como o palco de guerrilhas ideológicas…isso é 

que viola o princípio da neutralidade ideológica da escola, isto mal comparado…era como se tivéssemos 

o partido comunista, o partido socialista, o partido social-democrata, etc. a fazer campanha na 

escola…voltarmos a ter um teatro, o palco da escola como palco das guerras ideológicas… 

 

E Houve um tempo até, que desse ponto de vista o Estado subsidiava essas organizações e 

as escolas escolhiam aquela que melhor servia…houve um tempo assim, de pluralismo…mas se 

calhar um pouco estranho para nós…cada escola escolhia com que organização queria trabalhar 

 

R Eu julgo que o ME não se pode alhear das suas responsabilidades, mesmo que para isso 

contrate quem quiser…se ele o fizer em paralelo com a família…eu não posso impedir que os pais 

recorram a quem quiser…agora eu não posso permitir…que a criança seja entregue a um especialista 

qualquer…o ME é que tem obrigação, numa matéria tão complicada como esta de estudar, de 

aprofundar…de encontrar no seu seio os mecanismos para equilibrar as várias tendências…e se calhar 

não impor, mas propor...mas ter uma proposta, a ausência de propostas do ME é uma neutralidade 

estéril, mas não se deixar dominar apenas por um ponto de vista ideológico, isso é que seria 

reprovável…o comando constitucional não deve ser interpretado no sentido de gerar uma inércia, no 

sentido de manietar ou legitimar uma inércia do ME ou uma ausência de responsabilidade do ME…e 

acho mal que o ME não tenha prosseguido com os esforços do IIE, da Formação Pessoal e Social… eu 

acho que era tão amplo o leque de personalidades, de grande qualidade humana, dos mais variados 

sectores…da vida social, da vida política, da vida profissional…que foram ali dar o seu melhor…até acho 

uma falta de respeito deixar cair isso tudo, isso devia ter tido sequência, podia não ser perfeito, mas foi 

um grande esforço, um grande salto em frente…o problema é abandonar as coisas no início, quando 

ainda estão a começar, quando se está a tactear…a começar a andar…mas o ME tem responsabilidades 

indeclináveis nesta matéria. 

 

E  E a Saúde, tinham algum tipo de trabalho com o MS? Eles eram ouvidos, escutados? 

 

R Tínhamos uma relação muito próxima com o Ministério da Saúde…havia os Centros de Medicina 

pedagógica…mas era ridículo só funcionarem nas três principais cidades…tinham uma acção muito 
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restrita, por isso o que fizemos foi criar valências de Saúde Escolar dentro dos Centros de Saúde…em 

substituição dos Centros de Medicina Pedagógica… fizemos um estudo que foi conduzido pelo professor 

Gomes Pedro sobre a Saúde Escolar…e tínhamos vários grupos de trabalho e programas…a Catalina 

Pestana coordenava um grupo de trabalho sobre a Saúde na Escola…e havia actividades 

preventivas…na altura a SIDA ainda não era o problema que é hoje…mas naturalmente não era meter a 

cabeça na areia…já havia a gravidez adolescente, a promiscuidade precoce, a prostituição adolescente… 

 

E …os abusos sexuais 

 

R A pedofilia…felizmente que há hoje escolas atentas…mas os abusos sexuais não começaram 

hoje, vêm desde a antiguidade…e não foi só a Casa Pia de Lisboa…mas havia a gravidez 

adolescente…criar uma consciência que não existia…e sobretudo trabalhar com as famílias, isto é vital, 

este tipo de campanhas não se podem fazer sem a família, mesmo que a família não seja estruturada, 

mesmo que seja residual, mesmo que seja monoparental…mesmo que haja grandes problemas de 

anomia e desorganização, tem que se procurar trabalhar com esse resíduo…porque aquilo que se faz na 

escola pode desfazer-se numa noite em casa…não se pode lutar contra uma família que é 

desorganizada, uma família que desorganiza aquilo que se aprendeu na escola, porque isso é 

completamente inglório…é preciso que as instituições portuguesas aprendam, quer a Educação, quer a 

Saúde, quer a Segurança Social…que aprendam a trabalhar com as famílias, é a formação parental 

como alta prioridade. Eu, quando fui presidir ao Conselho Técnico-Científico da Casa Pia de Lisboa, 

recebi várias instituições e visitei muitas instituições da Europa…em que esta é a primeira actividade, em 

qualquer instituição de acolhimento de crianças o núcleo da família é essencial…quando a criança entra 

numa instituição de acolhimento imediatamente começa-se a trabalhar com a família para que possa 

voltar a receber a criança…a família é só dela…terá que haver melhorias de parte a parte, da família e da 

criança…e há prazos para isso, a criança não pode estar eternamente numa instituição…10, 20 

anos…pode haver instituições de emergência…mas depois ou há família de acolhimento ou há 

adopção…e isso apenas quando a família biológica não pode mesmo receber… a instituição não é 

família, o Estado não pode ser o pai ou a mãe…não se pode estar eternamente bem numa instituição 

dessas…é preciso aprender com os outros, e essa é uma das realidades em que mais temos que intervir:  

saber trabalhar bem com as famílias. 

 

E Mas nisso a Saúde não é melhor que a Educação?! 

 

R Não…não é…o que há que pensar é que os pais amam os seus filhos, podem é não ser 

competentes para os educar... ressalva das situações completamente anómalas, patológicas todos os 

pais desejam o melhor para os filhos…então é preciso trabalhar com as pessoas próximas da criança, as 

que lhes podem dar mais afecto…e isso tem um forte impacto, grande parte dos problemas resultam de 

costar
Highlight
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um défice de afecto, não é tanto intelectual…só se equilibram emocionalmente se tiverem em casa 

alguém, não é na escola com um professor…um professor que de hora a hora dá uma aula diferente, não 

é ele/ela que pode suprir essa carência afectiva que o miúdo traz de casa, é preciso supri-la na 

“fonte”…nas premissas da família…ou se não há, tem que se encontrar uma que a acolha 

adequadamente. 

 

E Acha que esta dominância da SIDA foi prejudicial ao modo como se começaram a pensar 

as políticas de Educação Sexual? Porque a partir daí tudo mudou…parece que as pessoas 

despertaram, mas… 

 

R Gira tudo à volta do preservativo…há uma redução das coisas, é evidente que a SIDA é um 

problema…não será tanto como em África, mas…não sei os últimos dados da SIDA…mas é evidente que 

se deve combater a promiscuidade, ensinar regras de segurança básica no acto sexual…se não há um 

controle nisso, informação de base o vírus propaga-se…mas não só na escola, também na formação 

parental…não vale a pena a escola estar a tentar formá-los, quando em casa são deformados sobre 

isso…há pais que dizem “faz o que quiseres, tens o preservativo na mala…”….mas o acto sexual não é 

isso…mas a Educação Sexual não é isso…acho que sim, que houve algum abuso, até no léxico, para 

obter alguma vantagem, ganhos de causa numa determinada orientação…deixando de lado a 

componente mais afectiva e humana, e essa é importante, uma educação mais integral… 

 

E E essa parece ser mais difícil…na educação mas não só…e nos Centros de Saúde?! 

Mesmo os médicos…os mais preparados como os de Saúde Pública, mesmo eles parecem 

reduzir-se a essa dimensão… 

 

R Sim, mesmo os mais preparados…mas nos CS os médicos estão muito preocupados e 

pressionados com as condições de trabalho…eles não têm grandes condições psicológicas para esse 

trabalho…num hospital público, receber doentes que estão exasperados após duas horas à 

espera…percebe-se que não há condições de acolhimento, quanto mais cuidar da questão 

afectiva….Dito isto, há também que reconhecer existirem profissionais de saúde exemplares e heróicos 

que conseguem superar dificuldades logísticas e atender os pacientes com grande humanidade e 

profissionalismo. 

 

 


