
NOTA: Esta entrevista foi a única que não se registou via áudio e não se 
transcreveu. Foram resgistadas notas na presença do entrevista e mais tarde 
recompostas na versão que seguidamente apresentamos. 
 
 

1. Formação 
 
- Formação de base em Filosofia, pós graduação em Psicologia Educacional no 
ISPA 
 
 
 

2. Percurso 
 
- Teve o seu primeiro emprego na Moraes Editora 
- Logo a seguir ao 25 Abril pertenceu à comissão de libertação dos presos 
políticos. 
- Foi professora de História/Filosofia no liceu em Almada, e leccionou também 
a disciplina de Organização política e administrativa da nação 
- Foi docente no Colégio Francês 
- O professor António Nóvoa chamou-a para leccionar uma reger uma cadeira 
na Faculdade de Motricidade Humana 
- Foi directora do colégio de Sta Catarina, da Casa Pia, até 86/87 e também 
chegou a dar aulas no colégio Pina Manique 
- É chamada, em 1990 pelo Secretário de Estado Pedro Orey da Cunha em 
1990, para fazer um projecto em 50 escolas, cujo objectivo era reduzir o 
consumo de substâncias psicoactivas. 
- Torna-se então representante do Ministro da Educação no Projecto VIDA, no 
que era um cargo de confiança política e técnica 
 
 
3.Entrada na vida política 
 

A FMH era uma faculdade próxima dos corredores do poder, incentivava-se os 
docentes a assumirem cargos no governo ou administração pública quando 
essa hipótese se colocava. 
 
4.Vida académica/Vida política 
 

“ Mantive sempre a cadeira na faculdade, era o meu frasco de vitaminas, 
porque sentia que todos tínhamos um bocadinho de pena quando a aula 
terminava” 
 
 
5. Relação com o poder/ministros/secretários de estado 

 
“ Ele [Secretário de Estado] ensinou-me muitas coisas e eu ensinei-lhe outras; 
as coisas do povo.” 
 
 



6.Projecto VIDA/ VIVA A ESCOLA 
 
- Tratava-se de dentro do Projecto VIDA conceber um projecto de prevenção 
das drogas em meio escolar. 
 

- Mas pensava que isolar os comportamentos de risco era mau, porque no 
insucesso há variáveis que actuam em conjunto. 
 
- Pensava também que apesar de tudo a escola constituía um enorme factor de 
protecção 
 
- Achava que gostar da escola era essencial, se não gostam “é porque sabe a 
óleo de fígado de bacalhau”...e hoje também há remédios com esse sabor 
mau. 
 
- “Não queríamos centrar o problema na Droga mas nos mal amados da 
escola” 
 
- Nas ditas 50 escolas havia um professor dinamizador por escola e fazia-se a 
formação desses professores, tinham que ser professores que gostavam do 
que faziam. Tinham 4horas de redução do seu horário lectivo para se 
envolverem neste programa 
 
 
- O primeiro objectivo era, em 3 anos de Projecto, conseguir baixar o consumo, 
e conseguiu-se. O segundo objectivo era reduzir o insucesso escolar, e 
conseguiu-se. A ideia era “massificar” a escola de elites. 
 
- A Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação do Porto e a FMH fizeram 
a avaliação do projecto. 
 
- O projecto dependia directamente do Gabinete do Secretário de Estado, tinha 
um orçamento próprio e uma contabilidade anual. Também havia uma relação 
com as Direcções Regionais uma vez que se trabalhava em escolas. 
 
- As escolhas eram feitas também escola a escola, por exemplo na região de 
Mação não havia Droga, mas havia o problema do alcoolismo, e isso é que é 
importante, mais do que funcionar por caixinhas, agora “ a droga”, depois “a 
sida”. 
 
 
7. Educação Sexual 
 
- As questões relativas à Sexualidade eram abordadas ou através da brejeirice 
ou com linguagem técnica, quisemos mudar isso. 
 
- Logo nos primeiros 3 anos houve escolas que incluíram as questões da 
sexualidade neste trabalho, por exemplo, o Alfredo (nome de código) 
- Houve relações informais que se estabeleceram desde logo entre a Saúde e a 
Educação em algumas zonas, por exemplo em Vila Branco (nome de código) 



 
- Mais tarde, já com o PES, e com a ministra Manuela Ferreira Leite, era havia 
uma orientação política para que se tratassem as doenças da moda: a Droga e 
a Sida. 
 
- No âmbito do PES foi possível criar um projecto experimental de Educação 
Sexual na escola, em parceria com a APF, porque era a única que se afirmava 
como um parceiro consistente da sociedade civil. 
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