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Nome e função do entrevistado: VITOR    TÉCNICO SUPERIOR MS 

Entrevista nº 11 

Data da entrevista: 2009 

Transcrito por: Marta Godinho 

 

 

P1 Eu se calhar ia começar exactamente pelo seu percurso pessoal, não é? Ou seja, da formação e 

depois o percurso que fez até chegar aqui, e como é que se cruzou com esta questão das políticas de Educação 

Sexual, ou pelo menos da Educação Sexual, não sei se é bem das políticas... 

  

R1 Também, tudo é política! 

 

P2 Tudo é política! (Risos) É médico? 

 

R2 Eu sou médico, primeiro que tudo... 

 

P3 Pois! É médico, mas não é de Saúde Pública? 

 

R3 Não! 

 

P4 Ah! 

 

R4 Tenho um percurso pouco ortodoxo! De facto, licenciei-me em Medicina, depois ainda pertenço àquela 

geração que ficou, depois dos internatos, ficou a aguardar vários anos a entrada para uma das carreiras, antes de fazer 

o exame para entrar numa das carreiras, depois entretanto fui chamado para o Serviço Militar... E depois entrei para a 

carreira de medicina familiar. Pronto, desde muito cedo, ainda na faculdade que eu me comecei a dedicar às áreas do 

Planeamento Familiar. E depois, durante... Não só durante o meu percurso como médico militar, porque por 

coincidência estive na Força Aérea numa base aérea, onde havia imensas famílias, estive nos Açores e portanto aquilo 

era um sistema muito fechado... E acabava por ter a meu cargo também a família, onde era possível desenvolver a área 

do planeamento familiar. Depois quando entrei para a carreira fui para o Alentejo, aliás, na minha primeira incursão no 

Alentejo, ainda estava a fazer o estágio, fui o primeiro homem a fazer consulta de planeamento familiar em Reguengos 

de Monsaraz! 

 

P5  (Risos) 

 

R5 Isto em 80, 81. Depois, quando entrei mesmo para a carreira de clínica geral... 
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P6 Num centro de saúde público? 

 

R6 No centro de saúde de Estremoz, eu fazia a consulta de referência de planeamento familiar, comecei-me a 

interessar mais pelo planeamento familiar, entretanto na altura fiz um curso grande de formação de formadores na área 

do planeamento familiar e comecei a ligar-me mais à APF. Depois vim para Lisboa, dediquei-me mais, estive na antiga 

ARS de Lisboa, tinha a meu cargo a formação na área do planeamento familiar, formação de (palavra imperceptível), 

fazia uma consulta de referência de planeamento familiar, eu estou a falar muito em planeamento familiar porque é 

realmente por aqui que as coisas se vão centrando mais! 

 

P7 Sim, sim! E foi assim que começou! 

 

R7 Depois comecei-me a dedicar, isto nos anos 90, comecei-me a dedicar mais à área da sexologia clínica, 

ligado à Sociedade de Sexologia, depois durante a década de 90 estive mais ligado à formação na área da educação 

sexual. E também quer no âmbito da APF, também com outros cursos de formação de formadores, quer depois com 

responsabilidades que na altura tinha no âmbito do centro de apoio às escolas promotoras de saúde, e foi aí que com o 

António Marques e com um grupo de outras pessoas elaborámos aquele documento...  

 

P8 As Linhas Orientadoras… 

 

R8 Na área da sexologia clínica ia fazendo, sempre que possível, um projecto em que estivesse a trabalhar aqui 

na Direcção-Geral, ia fazendo a sexologia clínica na terapia comportamental do Júlio de Matos. Entretanto meti-me, e 

provavelmente definitivamente, e isto permitiu-me virar-me mais para as questões de género, e portanto a educação 

sexual mais numa perspectiva de género, etc.. 

 

P9 Pois! 

  

R9 Portanto, eu passei de um percurso meramente clínico na área do planeamento familiar, isto a certa altura 

percebi que tinha que saber mais de sexualidade para ser mais efectivo na minha parte clínica, pelo que me dediquei 

mais à área da sexologia, a par da educação sexual, e depois percebendo que isso não podia ser um percurso, não 

meramente centrado nas pessoas em termos individuais, portanto a dimensão social dos fenómenos era muito mais 

importante, tentei aprofundar mais os estudos e o trabalho na área das ciências sociais, e portanto foi por aí que fui 

para à Psicologia Social! Pronto, foi mais ou menos esse o percurso! 

 

P10 E nesse tempo, pelos centros de saúde, calculo que…não sei se estamos a falar depois do 25 de 

Abril... Claramente, não é? 

 

R10 Sim, eu sou velho, mas também… (Risos) 
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P11 Não! Para situar para as outras entrevistas que eu já fiz, e o início das consultas, porque outras 

pessoas também contaram esse percurso de iniciarem por aí o seu caminho, não é? E inclusivamente também 

no Alentejo, e se calhar alguns médicos até conhece! 

 

R11 Aliás, concretamente nesta área digamos que, em termos efectivos, a minha primeira abordagem foi numa 

cadeira de sociologia médica em 1976, talvez! Portanto para todos os efeitos já depois do 25 de Abril, não é? 

 

P12 E na altura como é que as coisas se passavam nos centros de saúde, havia abertura para as 

consultas, as pessoas procuravam? Como é que se fazia a inserção? Porque ainda hoje se continua a dizer que 

as pessoas não procuram, e mesmo passado duas, quase três décadas, que continua a ser uma consulta sem 

público... 

 

R12 É curioso que as coisas eram de tal forma complicadas, que inclusive fazendo, orientando a partir daqui da 

Direcção-Geral da Saúde, na altura estava à frente o professor Professor Arnaldo Sampaio, que se comemora o 

centenário do nascimento, antes de legalmente estarem constituídas as consultas de planeamento familiar, havia 

indicação daqui para se fazerem as consultas, para se fazer planeamento familiar nos serviços, o que é curioso! Um 

serviço de Estado que ia à frente da lei, na altura! Coisa que hoje, se calhar nós consideramos quase impensável! E 

sempre houve, e com outros contornos continua a haver muitas resistências a esta área de intervenção, até a nível dos 

centros de saúde, por um conjunto de factores, muitos deles aparentemente nem estão relacionados uns com os outros. 

Primeiro, claro que o entendimento social sobre o fenómeno em si... 

 

P13 É uma coisa reservada, privada, e portanto não é fácil ir falar dela, não é? 

 

R13 Depois a confusão que ainda subsiste, entre o que é planeamento familiar, políticas de planeamento familiar e 

políticas de controlo da natalidade, quer numa perspectiva de “mais natalidade”, quer numa perspectiva de “menos 

natalidade”! Não deixa de ser curioso verificar como, por exemplo, parecem renascer alguns argumentos contra o 

planeamento familiar no sentido em que eles vão ao “arrepio” daquilo que são as necessidades do país neste momento 

de aumentar a fecundidade e o número médio de filhos por casal, não é? Portanto, teoricamente o planeamento familiar 

seria nitidamente contra isso. E de facto não é, porque não é apenas, nem é fundamentalmente limitar o número de 

filhos, é pelo contrário, adequar, como nós costumamos dizer, a fertilidade desejada, ou seja, o número de filhos que se 

pretende ter com aquilo que na realidade se consegue ter. O trabalho tem um âmbito muito mais rico do que 

propriamente limitar o número de nascimentos, e depois são em planos completamente diferentes, uma coisa são 

políticas globais, outra coisa é a auto-determinação dos indivíduos e dos casais de se reproduzirem ou não na medida 

em que querem. Agora, claro que isto tem sido um movimento nesta década, um movimento de vasos comunicantes 

entre as forças a favor da intensificação e da facilitação do planeamento familiar e forças contrárias a essa efectivação, 

e isso, se nós complicarmos isto… entrando pelos métodos e pela “luta de guerrilha” entre padrões de anticoncepção, 

isto tem a ver com posturas religiosas e morais em relação ao próprio planeamento familiar, nem sempre tem sido 

simples! Agora, há um percurso extraordinariamente positivo, isso aí sem sombra de dúvida! “Contra ventos e marés” o 
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planeamento familiar, digamos que até legalmente é um direito inalienável! E na prática, na esmagadora maioria da 

rede dos cuidados de saúde primários, o planeamento familiar, e as actividades do planeamento familiar são uma 

realidade! (10:05) 

 

P14 Há alguma ideia da procura em termos das consultas de planeamento dos centros de saúde? 

 

R14 Sim, sim! Isso está estudado! Não me pergunte agora concretamente porque eu não sei, aqui não lido 

directamente com isso! 

 

P15 Com essa informação! E não são números maus, são números razoáveis… 

 

R15 São números muito aceitáveis, mesmo em termos internacionais! A esmagadora maioria das mulheres em 

idade fértil praticam alguma forma de contracepção. Agora não é tão homogénea no território em termos da própria 

população. Há grupos populacionais muito mais a descoberto do que outros, não é? A iliteracia, a pertença a grupos 

sociais de exclusão aumenta a probabilidade do não exercício efectivo da contracepção. Alguns grupos... 

 

P16 Podia fazer-se sem apoio médico, não é? Podia fazer-se sem qualquer tipo de apoio, é uma coisa que 

as pessoas tomam conta de si próprias, não é? 

 

R16 Isso ainda subsiste em alguns grupos populacionais, a dificuldade da efectiva prática da contracepção! 

 

P17 Também tenho alguma ideia, se calhar errada, de que para os médicos isto é uma coisa um bocadinho 

menor, é certa ou não? Ou seja, que a classe médica não olha para isso valorizando muito, tal como os 

médicos de saúde pública são assim um “continente à parte”...! 

 

R17 Valorizando, em que termos? 

 

P18  Que tipo de especialidades que as pessoas podem adquirir, e dentro das práticas clínicas esta é uma 

prática menos desejada, digamos, pelos médicos, fazer planeamento, ou fazer consulta de planeamento dentro 

dos centros de saúde... 

 

R18 Não, isso depende muito! Repare, como é evidente há nas áreas da ginecologia/obstetrícia, é uma das 

actividades centrais, mas é uma actividade perfeitamente assumida como uma das vertentes de intervenção! Ao nível 

dos cuidados de saúde primários, hoje em dia já é! Pode-me dizer: “Mas há muitos médicos que não gostam de fazer 

planeamento familiar!” e aí eu dir-lhe-ei: “E há muitos médicos que não gostam de fazer saúde infantil, ou não gostam 

de fazer outro tipo de actividades!”. Agora, de uma maneira geral... 
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P19 Toda a área dos cuidados primários... 

 

R19 ... Toda a área dos cuidados primários, digamos que é a primeira linha de intervenção em matéria de saúde 

reprodutiva, da qual faz parte a contracepção, como é evidente e a utilização de métodos de planeamento familiar. 

Haverá nalguns locais… a área de intervenção está muito mais desenvolvida do que noutros, como é evidente, mas 

isso é em qualquer área de intervenção! 

 

P20 Agora em termos da história destas coisas, e mais centrado nas questões das políticas de educação 

sexual, portanto há uma série de coisas, soluções que foram marcos, que foram referências, o que é que acha 

que foi o mais importante nesta história, se nós olharmos depois do 25 de Abril, porque eu situo-me depois 

disso, o que é que foi importante, o que é que nós podemos referenciar como um marco? 

 

R20 Como marco? 

 

P21 Pode ser em termos legislativos, em termos de projecto...? 

 

R21 Pois, isso em termos legislativos, obviamente que o que vem logo é aquilo que provavelmente outras pessoas 

já lhe referiram, a célebre Lei n.º 3 de 84, que foi efectivamente um marco importante na legitimação, na formalização 

do movimento, em que há condições de servir como “boia”, não é salvadora, mas como pólo federador de vários 

movimentos tendentes a instituir a prática do planeamento familiar nos serviços de saúde... 

 

P22 Ou na escola! Na escola ou fora dela! 

 

R22 Depois, eu acho que o que marca mais, os marcos principais, para além obviamente da intervenção 

continuada de organizações não governamentais, nomeadamente a APF, Associação para o Planeamento Familiar, que 

é a própria, o próprio nascimento da APF é em si um marco também nesta matéria. Depois, eu acho que se calhar os 

marcos que acabam por ser mais importantes têm sido os momentos de grande polémica em torno muito disto, alguns 

deles surgiram, por exemplo em torno da discussão da interrupção voluntária da gravidez, quer há uns anos, quer 

recentemente, quer aquilo que já tinha acontecido, exactamente na altura em que depois apareceu a Lei n.º 3 de 84. 

Esses momentos de discussão pública e de confronto de ideias têm sido muito ricos, porque regra geral têm gerado, 

não só novos dispositivos legais, ou o reforço de alguns dispositivos legais, mas têm permitido trazer à luz do dia, até 

pelos números que depois vão a debate pró e contra, o planeamento familiar e a educação sexual, visto que é difícil 

dissociar uns dos outros. E há documentos produzidos, que também para mim são marcos importantes, um deles que 

curiosamente é de alguma forma, como muitos outros, ou como alguns que lhe sucederam, são documentos 

extremamente importantes e que num determinado momento histórico apresentam perspectivas inovadoras daquilo que 

pode ou poderá ser ou poderia ser a educação sexual, rapidamente são absorvidos num sistema que dificulta a 

educação sexual! Se calhar, o primeiro grande documento de referência que o Estado português assumiu, e que depois 

rapidamente “desassumiu” foi elaborado por um grupo de trabalho que tinha para pensar a educação sexual em meio 
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escolar e que foi criado, curiosamente, antes do 25 de Abril, quando Veiga Simão era o ministro da educação! E criou 

um grupo de trabalho para reflectir sobre a questão da educação sexual, que produziu um texto interessantíssimo, mas 

que era tão, deixe-me dizer, subversivo, que rapidamente foi “apagado do mapa”! O grupo e o próprio texto! E que só 

mais tarde é que veio novamente a ser pegado, enfim, numa publicação. Depois, durante largos anos foi havendo, a 

propósito da Lei n.º 3 de 84 a discussão sobre a educação sexual. Depois mais tarde, isto já no final dos anos 90…uns 

mais pioneiros, primeiro com a APF, e bem, em algumas organizações (?) que surgiram pelo país e que serviram como 

quase “balão de ensaio”. Depois para o documento das orientações técnicas, que o grupo de trabalho comigo e com o 

António Marques e outras pessoas acabaram por elaborar, e que surgiu a possibilidade de realizar aquele trabalho, 

surgiu exactamente depois da discussão, salvo erro de 98 da hipótese, quando houve o primeiro referendo da 

interrupção voluntária da gravidez, e que se criou aquele documento de trabalho, e foi constituído um grupo de apoio à 

educação sexual a nível da rede de escolas promotoras de saúde, e que depois passado uns anos foi diabolizado na 

comunicação social, muito incentivada por alguns grupos ideológicos, perfeitamente contra, que depois, a propósito 

disso e quando esta última entrada do governo do Partido Socialista, o Ministro da Educação chamou o Daniel Sampaio 

e outras pessoas… que inicialmente também estavam frontalmente contra o documento, não vale a pena estarmos aqui 

a esmiuçar muito isso, e que posteriormente, agora até no final do mandato precisamente do grupo de trabalho, desse 

grupo de trabalho, o documento voltou a ser encarado como um documento válido, um bom documento de trabalho, 

etc.. Portanto, há assim uns momentos de… eu acho que os momentos mais ricos e mais marcantes têm sido 

exactamente os momentos de maior discussão pública, que permitiram depois... 

 

P23 Isso é quase sempre ligado às questões do aborto, não é? Às questões da interrupção voluntária da 

gravidez? 

R23 Isto por uma questão simples, é que a perspectiva sobre a educação sexual que tem vigorado ao longo do 

tempo, é que não é... Eu, se não se importa... 

 

(Toca o telefone) 

P24  Se quer eu ponho na pausa! 

(Pausa para atender o telefonema e depois retoma a gravação) 

  

R24 Estava a dizer que é curioso, foi, acho que foi oportuno fazer essa referência que isto normalmente surgiu 

depois da discussão sobre o aborto, porque a tese que tem vingado mais é a educação sexual como instrumento ao 

serviço da prevenção das doenças de transmissão sexual, das gravidezes não desejadas, eventualmente do uso das 

drogas, das infecções de transmissão sexual, etc.., e esse é o modelo que tem vingado, é o modelo biomédico e… 

inclusive na escola! E na altura, a tentativa que se fez com aquele documento e com a intervenção que se estava a 

planear, quando eu estava ligado à rede de escolas promotoras de saúde, era exactamente de desviar um pouco o foco 

principal na prevenção de problemas e mais na construção, se quiser a construção da cidadania, na construção da 

aprendizagem. Outras formas mais inovadoras de incentivar a aprendizagem disso, de ser homem e ser mulher, isso, a 

aprendizagem da cidadania, e essa tese tem grande dificuldade em passar!  
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P25 Até hoje, não é?  

 

R25 Até hoje! Quer dizer, não deixa de ser muito curioso que quando o grupo de trabalho do Professor Daniel 

Sampaio produziu um documento final depois de, enfim, de ouvir técnicos, associações, etc.., um documento final, que 

não foi final, claro! Mas um documento de trabalho que iria nortear a educação sexual, encaixava a educação sexual na 

educação para a saúde. E portanto a educação sexual era Educar para a saúde, era um aspecto concreto da educação 

para a saúde. E, ao mesmo tempo, o próprio Conselho Nacional de Educação produziu um documento muito completo 

e muito denso sobre educação sexual, em que a tese era diferente, era muito mais próxima disto que eu estava a dizer, 

a educação sexual é a educação para a cidadania, tal como outras áreas educativas, propriamente educação para a 

cidadania, ou seja, punha de certa forma em pé de igualdade a educação sexual com a educação para a saúde, e não 

como sendo um capítulo da educação para a saúde, o que eu acho que é uma abordagem muito mais correcta, mais 

complicada, que exige a tal capacidade de “transversalizar”, digamos assim, as intervenções no contexto mais global da 

escola, e não deixar que se constitua apenas como uma matéria específica que tem que ser tratada numa disciplina ou 

numa cadeira autónoma… ou não. É muito mais exigente porque, para que isso seja possível, implica muito mais 

coordenação de esforços, muito mais colaboração entre vários agentes e maior capacidade de coordenar efectivamente 

aquilo que se faz, e não deixar ao livre arbítrio das pessoas. É mais exigente, mas eu continuo, e eu até poderia ser 

suspeito visto que sou médico, mas contínuo com a convicção plena de que a educação para a saúde ou a prevenção 

nesta matéria só se consegue efectivar se houver uma capacidade muito mais global de fazer educação sexual. 

 

(Toca novamente o telefone e uma vez mais pausa na gravação para depois ser retomada) 

P26 Tirando um bocadinho às vezes, não é? 

 

R26 Espero que agora acalme! 

 

P27 …Eu não costumo demorar nunca muito mais do que uma hora, portanto! (Risos) Mas eu acho que 

essa perspectiva é interessante, aliás quando, mas isso é uma tendência que nós assistimos mesmo com a 

rede das escolas promotoras de saúde, ou seja, apesar de ter sido um projecto com algum, com muito 

interesse, não é? Também tinha um bocadinho essa diluição na saúde e nos aspectos da saúde das questões 

da sexualidade! Isolavam um pouco as componentes sociais, que estão sempre aliadas, e portanto, mas ao 

mesmo tempo as pessoas justificam com “Assim passa melhor! Assim as pessoas não têm medo!” Se nós 

chamarmos educação para a saúde e pusermos a educação sexual lá dentro é quase como “ninguém dá 

conta”! (Risos) E portanto é uma maneira, os pais não se assustam, as escolas acham que estamos a falar de 

saúde e está tudo bem! E é um bocadinho essa ideia... 

  

R27  E reflecte aquilo que ainda vigora. É a capacidade que a saúde ainda hoje tem, a capacidade simbólica de 

colonizar outras áreas, não é? Não é por acaso que mesmo aquelas perspectivas mais moralistas sobre educação 

sexual, cada vez mais se socorrem de argumentos de carácter técnico e científico de saúde para fazer passar as suas 

teses. O que não deixa de ser curioso, não é? 
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P28 O discurso está cada vez mais aí, o discurso situa-se mais aí, cada vez mais num plano técnico e 

científico e descolado de tudo quanto é social e a abordagem... E as escolas gostam! Dá-me ideia que sim, que 

isso é favorável!  

 

R28 E o contrário também é verdade! É porque é mais apaziguador, como estava a dizer! E põe muito menos em 

causa! Se é “a bem da saúde é a bem da saúde”! É quase uma legitimação de qualquer coisa que no plano das ideias 

pode não estar muito correcto, mas pelo menos que haja saúde, não é? Que não haja problemas, que não haja riscos, 

porque a ideia do risco é sempre de saúde. 

 

P29 Mas se nós assistimos no fundo a algumas, alguma evolução que se caracterizou como sendo 

positiva, não é? As coisas avançaram no plano local, fizeram-se alguns projectos... Por um lado há assim um 

“vai e vem” quando nós assistimos a vários grupos, não é? Há um grupo e depois há outro, há um projecto que 

acaba... Acha que isso acontece porquê? Porque é que não houve uma evolução mais construtiva, pegando nas 

coisas já feitas, é como se começasse sempre tudo do início, mesmo este grupo do Professor Daniel Sampaio 

no fundo é como se começasse do início... 

 

R29 Claro! E que depois quando terminou, alguma coisa terá ficado, mas que nós, de fora não vemos, não 

sentimos, não é? Entre outras coisas, e se quiser falar muito concretamente em relação ao Ministério da Educação, eu 

estou de fora, não é? Eu não sou da educação! Alguém lhe pode dizer que legitimidade é que eu tenho para lhe estar a 

falar?! Legitimidade tenho como cidadão, não é? Mas para além disso, que conhecimentos é que eu tenho...Aqueles 

anos que eu passei naquele grupo de trabalho, no Centro de Apoio Nacional à Rede de Escolas Promotoras de Saúde 

(CAN), onde eu e outras pessoas representávamos o Ministério da Saúde, porque aquilo é metade Ministério da Saúde, 

metade Ministério da Educação, e depois eu ter coordenado a equipa específica para a área da educação sexual, e 

verificar o que aconteceu depois, não me admira muito que as coisas vão e venham por ciclos e que quando acaba um 

ciclo parece que estamos às vezes ainda atrás do anterior! Dou-lhe um exemplo: quando nós fizemos o documento, o 

livro das “linhas orientadoras”, penso que conhece e sabe do que é que eu estou a falar, é um documento não 

terminado, mas acabado, muito bem feito, até apelativo em termos visuais, os gráficos trabalharam aquilo muito bem, 

etc., etc., e aquilo foi apresentado com pompa e circunstância por dois Secretários de Estado em Coimbra, 

publicamente. Só que, portanto o documento para funcionar na rede de escolas promotoras de saúde e no sistema 

educativo em geral, no parque escolar em geral…isto foi apresentado e acabou! Depois não houve, e sabe isso, não sei 

se conhece o Ministério da Educação, nisso não será muito diferente do Ministério da Saúde, pelo contrário, será ainda 

talvez mais pesado, e é de certeza mais pesado… um documento técnico, que era essencialmente um documento de 

carácter técnico, que não seja suportando por uma circular normativa, por uma determinação, por um vínculo da 

estrutura do próprio Ministério, que obrigue, digamos assim, a olhar para aquilo, e foram feitas dezenas, não sei se 20 

000 exemplares, foi assim um número exorbitante, pronto, é um documento técnico, quem quiser pegar nele pega, 

quem não quiser não pega! Se calhar algumas pessoas até que, depois também o tiveram que divulgar rezaram a todos 

os santinhos para que não pegasse, porque aquilo causa entropia no sistema! Para já era para uma matéria que já 

sabemos que é complexa, que tem a ver com intimidade, com valores, que tem a ver com uma quantidade de coisas, 
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aquilo baralha um bocadinho… Depois a proposta que era feita era que todos os actores do processo educativo teriam 

que ter alguma voz activa no processo... Isso causa confusão, incómodo, “Oxalá isto não existisse!” Portanto, se não 

houver um mandato político para pôr a funcionar um documento técnico, as coisas vão-se perdendo! E depois isto 

funciona também muito ao sabor dos ciclos político-partidários e legislativos e, como é que se diz?                                                  

(30:13)  

 

P30 As mudanças de poder, não é?  

 

R30 As mudanças de poder, as maiores ou menores capacidades de pressão de algumas forças que socialmente 

são importantes, não é? O grande ataque que foi feito a este documento foi sempre muito, não no plano político, mas 

neste plano que eu neste momento estou a falar... 

 

P31 Sim, sim! Das linhas orientadoras! 

 

R31 Foi muito no plano ideológico! 

 

P32 Acharam que era um documento marcadamente ideológico!  

 

R32 E alguma comunicação social foi manipulada no meio disto tudo… inclusive invocavam mentiras! 

 

P33 O tal manual, não é? O manual que vinha recomendado nas linhas orientadoras. Mas era a única 

relação era essa, não era?  

 

R33  Era, não só, mas era principalmente isso onde portanto se propunham que era um dos que estava, como 

outros, e portanto diabolizar as coisas depois é muito fácil! É muito difícil é desconstruir esse processo de diabolização! 

Porque é que as coisas avançam e recuam? Por isso, por um conjunto de jogos de poder e de interesses… que não 

são obscuros! Quer dizer, eu acho que nós podemos perfeitamente identificá-los! Eu acho que não vale a pena estar 

aqui a identificá-los como sempre! Não é fácil depois é assumir-se integralmente… dar-se um ar de modernidade e 

dizendo que se vai pegar na matéria e que agora é que vai ser! Depois quando se percebe as implicações que isso tem 

no próprio sistema, então aí as coisas começam a emperrar porque há resistências a diferentes níveis. 

 

P34 Uma das coisas que também vem, é exactamente bastante referida, é a questão do casamento entre a 

saúde e a educação, isso às vezes tem sido, e esse próprio casamento “o obstáculo”, ou seja, um não 

entendimento das questões essenciais e um não conseguir conciliar também no terreno algumas práticas, não 

é? 

 

R34 Eu as vezes digo que esse fenómeno de que está a falar, é um daqueles efeitos perversos da democracia 

também a este nível, que é determinada prerrogativa deixa de ser exclusiva de um determinado grupo, porque se 
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entende que outros grupos também estão em boa posição de desenvolver um determinado processo que era 

prerrogativa de um grupo. E esse processo de democratização que permite atribuir responsabilidades também a outros 

agentes, neste caso a Educação para a Saúde, se quiser tros Educação Sexual, quando não é suficientemente bem 

organizado e preparado e estruturado, causa uma confusão enorme porque, por exemplo, neste caso concreto a 

educação não criou a sua própria perspectiva sobre a educação sexual… e o que fez ao longo dos tempos e continua a 

fazer é “importa a perspectiva salutogénica”, quer dizer, a perspectiva da educação sexual como instrumento ao serviço 

da Saúde e agrega isso num processo que é fundamentalmente um processo, não um processo da Saúde mas um 

processo da Educação, não é apenas o somatório de um conjunto de informações que a Saúde exporta e os agentes 

que vão depois tomar mão nisso, criam o seu próprio caminho com base em sistemas de trabalho, com base em 

matérias que até aí eram pertença de oue de repente passou a ser deles. Portanto a certa altura tem professores e 

profissionais de saúde a falarem exactamente das mesmas coisas, da mesma maneira! Em que nós perguntamos mas 

onde é esta a mais valia da Saúde nesse processo neste momento? Visto que o que ela tinha passou para os outros e 

os outros continuam-lhe a pedir exactamente a mesma coisa, que entretanto eles também já assumiram, ou seja, há 

uma promiscuidade de processos de trabalho, de conhecimentos que por si só não facilitam muito este processo! 

Depois até se entra em competição! 

 

P36 Embora as pessoas se mostrem muito dependentes não é? Porque acham que esse saber de algum 

modo não é deles, eles preferem pelo menos nas escolas, a relação com os centros de saúde é venham cá! 

Venham dizendo! Venham cá fazer umas sessões! É o que ainda impera muito, em vez da colaboração regular! 

É o “venham cá as pessoas fazer uma sessão”! (35:32) 

 

R36 Claro! Mas porque há simbolicamente o peso, digamos que a supremacia da saúde nesta matéria, está a ver, 

os médicos é que sabem disto, a medicina é que dita leis, ora a medicina, a medicina não enfim, a Sociedade de 

Matemática pelos vistos não dita leis no ensino da matemática não é? Outras áreas científicas, não são elas que 

presidem aos destinos da escola, é a escola que criou o seu próprio processo não é? Não são os biólogos que 

determinam, são os professores de biologia que fazem os programas, que fazem... não sei se está a ver? Depois, outro 

aspecto perverso disto é que subsiste a ideia de que quando há crise nas escola nestas matérias, quem é que se 

chama? É a saúde, é os médicos, venham cá pôr os meninos na ordem, em termos de sexualidade porque nós não 

sabemos! 

 

P37 “Porque nós não sabemos!” Isso é muito uma coisa que se ouve muito da parte deles –“Nós não 

sabemos!”. Como se para outra educação, que é a instrução, não é, que eles olham como instrução 

soubessem! Mas para aquela não, não dominam, portanto... Por outro lado temos gente que defende mesmo 

que então devia ser uma coisa completamente ausente da escola, quer dizer que a escola aqui não deveria ter 

qualquer papel, que isto efectivamente deveria passar a ser feito pelos centro de saúde só, pela parte médica... 

 

R37 Para já isso é uma discussão perfeitamente excluída, porque repare, na sociedade de hoje, como é que essa 

separação se faz, quando tem recursos multimédia, quando tem informatização, quando tem todo o acesso a 
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informação, é perfeitamente generalizado… não consegue fazer essa separação não é? Por outro lado, o que muitas 

vezes se questiona é se efectivamente nesta fase da sociedade, a saúde nesta matéria, noutras se calhar também, mas 

visto que estamos a tratar disto, não deve ter estritamente em relação à escola um papel de consultadoria… E ser a 

escola efectivamente a tomar conta do processo preventivo que deve haver na escola, de Educação para a Saúde, de 

Educação para a Sexualidade, como quiser! 

 

P38 O problema é que a escola organizada em salas de aula, como ela está normalmente e poucos mais 

outros espaços existem do que os das salas de aula e as pessoas dizem que a sala de aula não é um espaço 

adequado para tratar estas questões que são relacionais, que são afectivas, que deve ser um espaço mais 

privado, que a escola não consegue criar e por isso remetem para os centros de saúde, consultórios, espaço 

privado, e aí sim o jovem está à vontade… 

 

R38 São processos individuais, não é? Nós estamos a falar de como lidar com um grupo, não é? 

 

P39 E acha que a sala de aula pode funcionar como qualquer outro espaço? Pode ser um espaço de 

conversa, de trabalho? 

 

R39  Desejavelmente, porque repare que em relação à sexualidade, cada uma das nossas sexualidades não são 

“tatoos”, não é? São construídas em grupo, construídas em grupo! 

 

P40 Essa perspectiva os professores não dão nada, eles não têm nada essa visão... 

 

R40 Não dão, o próprio sistema ainda não conseguiu privilegiar isso! Repare, até aqui hà muito pouco tempo, 

quando a minha filha mais nova ainda estava no secundário, avaliar o processo de avaliação daquelas áreas 

curriculares não disciplinares, que aponta para trabalhos de grupo, o processo de avaliação continua a ser individual e 

não daquele grupo, está a ver? Não foram encontrados, tanto quanto sei, não foram encontrados mecanismos para 

avaliar efectivamente aquilo como o que o grupo produziu, não! Eles continuam naquelas folhinhas de registo, onde se 

assinala a cruzinha da dedicação, disto, da participação... é o processo individual, mas o trabalho foi do grupo! Portanto 

a própria resposta da escola, a um processo avaliativo, não consegue ir para além da avaliação, da quantificação, de 

que o aluno enquanto indivíduo está a fazer e não como um indivíduo inserido num processo de grupo. E são estas 

áreas que tem flutuado imenso na própria evolução da escola, não é? Desde a educação para a cidadania, etc...        

                                                                

P41  Estão sempre em risco, elas desde que iniciam já estão como um projecto acabado, já lhes estão a 

dizer assim que elas começam já alguém lhes estão a dizer que vão acabar, estão perpetuamente assim não é? 

Portanto nunca são como as outras, nunca têm o mesmo estatuto…Em termos sociais acha que isto é um, esta 

matéria da educação sexual interessa a quem? Aos políticos, parece-me que interessa... 
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R41 Interessa mais quando aparecem assim aqueles casos mediáticos, que levantam grandes celeumas, que aí 

aparece sempre como uma “resposta” a isso, mais educação sexual e melhor educação sexual. 

 

P42 Mas de resto não os vemos a escolher este assunto, nenhum deles, nenhum partido, nenhum... como 

causa, ou seja agarrar nestas questões como seja um coisa que interessa ao próprio discurso político! 

 

R42 Repare, entre outras coisas é muito difícil, eu diria é… tão difícil que nós próprios olhamos para a educação 

sexual não como uma receita acabada para resolver problemas da área da saúde reprodutiva. Quem for minimamente 

consciente a trabalhar nestas áreas só pode dizer que a educação sexual sistematizada, que é isso de que estamos a 

falar na escola, é um contributo ou pode ser um contributo, em principio é um contributo para que as coisas melhorem, 

para que relações entre as pessoas sejam mais igualitárias, mais justas, para que haja melhores indicadores de saúde 

etc., etc.... Mas o estabelecer os mecanismos de acção-reacção são muito difíceis e normalmente “resultados” vêem-se 

a médio prazo e é difícil dizer que o resultado disto daqui a uns anos é função directa daquilo que nós fizemos agora, 

estabelecer esse nexo de causalidade muitas vezes é difícil! Ora isso não é muito rentável nos círculos político-

partidários! 

 

P43 Os indicadores de saúde (discurso imperceptível por sobreposição de discursos), mães adolescentes, 

a contagem pela SIDA, todas essas coisas continuam a ser muito más em Portugal, não é? 

 

R43  Não, está a ver! Eu não tenho essa perspectiva! 

  

P44 Então o que é bom?  

 

R44 Continuo sistematicamente a ouvir a alusão de que Portugal era o primeiro país, segundo país da União 

Europeia! Para já, é mentira, porque como entraram países de leste, segundo eu costumo dizer, é muito mais 

importante, do que o lugar do ranking que nós ocupamos agora, ver a evolução do fenómeno e a evolução do 

fenómeno dá-lhe dados exactamente ao contrário! Desde há vinte anos para cá, ano após ano, a percentagem de 

nascimentos em mães com menos de vinte anos desce, desde há vinte anos para cá, que as taxas de fecundidade em 

mulheres menores de vinte anos descem! Passaram para menos de metade do que era há vinte anos! 

 

P45  Então porque a comunicação social passa exactamente o contrário... os grandes riscos, os grandes 

(palavra imperceptível)...? 

 

R45 Porque isso depois funciona como uma arma de arremesso social, funciona como argumento! Se em 

determinado momento, imagine que agora haveria um movimento, não estou a ver, nem sequer haveria justificação 

para isso... Deixa de haver um limite superior do tempo de gravidez, para que a interrupção da gravidez possa ser feita 

a prejuízo da mulher grávida. Um dos argumentos que apareceria, é que não tem nada a ver com isso, 

independentemente dos ideológicos, e enfim e não faria sentido, portanto não faria sentido, na minha perspectiva que 
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isso acontecesse, mas um dos argumentos que iam aparecer são os dados estatísticos da maternidade, que eles 

aparecem todos... O que se iria dizer? Não se podia dizer que o fenómeno estava a diminuir e que cada vez havia 

menos nascimentos! Ia-se dizer que Portugal é o segundo país, independentemente de ser verdade ou não! Ou então 

se o argumento, e ninguém tem lata de fazer isso, pelo menos as mesmas forças políticas ao fim de não sei quantos 

anos de dizerem que havia excesso de nascimentos em mães adolescentes, e que agora, à pala do repovoamento do 

país, viesse dizer que o que era preciso, era que mais grávidas adolescentes existissem, não é? Para terem mais 

tempo para se reproduzirem muito, até ao final da fase reprodutiva do ciclo de vida! Portanto este tipo de argumentos, 

eles vão aparecer sempre, e as pessoas vão-lhes dar a tonalidade que quiserem, porque já criaram na representação 

colectiva a ideia que Portugal é um país onde... E é mentira! Nós já estamos a entrar em padrões muito mais aceitáveis, 

até mesmo em termos de União Europeia. Agora o argumento é que se fala é o segundo país da União Europeia que... 

isto é tenebroso, por exemplo quando nós..... 

 

P46 Não sobretudo para as organizações que trabalham nestas áreas, é também um bocadinho verem o 

seu trabalho, embora a causalidade não possa ser directa... 

 

R46 Sim...! As instituições que trabalham nestas áreas, não trabalham na Avenida de Roma, não é, nem na 

Avenida dos Estados Unidos! Trabalham em zonas onde o fenómeno é... onde a dimensão do fenómeno é maior! 

Zonas de exclusão etc., etc.... E aí a tendência que as pessoas têm sempre, é tomar o seu universo pela realidade 

nacional e… na realidade isso não é assim! O fenómeno da reprodução em idades muito jovens está intimamente 

ligado à pobreza, ponto final! Claro que também se reproduzem noutros grupos sociais, mas onde se reproduzem mais 

é nas áreas de pobreza e nas áreas onde os grupos sociais mais fechados, com práticas muito mais balizadas em 

termos de condutas, sejam as comunidades, etnias africanas, seja cigano, sejam.... quer dizer... 

 

P47 Sim isso em termos sociais isso também se explica, não é? Para além dessas questões, também é 

explicado pelo valor social que a maternidade ainda tem! E portanto... 

 

R47    Claro! É claro! Com a maior antecipação do projecto futuro! “Porque estar à espera se aos vinte e um anos já não 

vou estudar mais?” Isto tem que ser olhado de outra maneira! O discurso do número de gravidezes na adolescência 

para mim não tem qualquer significado! 

  

P48 Pois…Em termos dos políticos, já vimos que eles se vão interessando por isto muito, de uma forma 

flutuante não é? Conforme isto é ou não um assunto que também interessa à opinião pública. E em termos 

de....  

 

R48 Temos alguns que genuinamente sabem desta questão! 

 

P49  Ainda não ouvi os nomes de quais… 
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R49 Eles têm que serem puxados…”lá estás tu outra vez a pegar nisso” 

 

P50 Mas haverá alguns, nesta área? Alguém que persistentemente no tempo tenha se interessado por 

estas questões? E quem pode saber? Quem citaria como sendo uma pessoa que por exemplo ao ouvir ou ao 

escutar e que tivesse sido da política… 

 

R50 Regra geral, e percebe-se porque, este discurso sobre o planeamento familiar e pró, tem mais haver com 

linhas ideológicas da esquerda, isso aí é evidente! E eu acho que há várias pessoas, várias personalidades que enfim, 

estão no Bloco de Esquerda, que estão no PS, que estão no PC e estão no PSD eventualmente algumas, no CDS não 

sei, mas muito menos…mas que obviamente que se batem, se têm batido por efectivar isso permanentemente na 

agenda. Às vezes não há é oportunidade de eles terem nos seus meios, de fazerem valer determinadas teses. Eu 

apesar de tudo, não tenho, em termos de Saúde, não tenho uma visão muito negativa sobre o que se está a passar em 

termos no que diz respeito por exemplo à reprodução, já no que diz respeito às infecções de transmissão sexual, a 

questão já é substancialmente diferente! E aí é a tal história, eu sendo médico, acho que o modelo de biomédico para 

educação sexual já não tem muito mais por onde caminhar... 

 

P51 Mas isso parece ter sido um marco, foi muito importante, porque se começou a falar de educação 

sexual mais uma vez a propósito da SIDA, não é? Isso foi marcante, mais uma vez a questão... 

 

R51 Isso é o argumento, isso é o motivo! 

 

P52      Mas mesmo assim é eficaz, mesmo assim... 

 

R52 Todas as portas de entrada na questão da educação sexual, são óptimas! A questão é não se ficar só a porta 

de entrada! Só no hall de entrada! E de preferência entrar por várias entradas possíveis, pela porta de frente, pela porta 

de trás, pelas janelas! Porque necessariamente, repare eu costumo dizer e mesmo durante aqueles meus tempos em 

que fiz muita formação na área de planeamento familiar, a distância que há entre nós sabermos que a utilização do 

preservativo é uma forma muito eficaz de planeamento familiar e portanto de contracepção quando é bem utilizado e 

muitíssimo eficaz como forma de prevenir infecções de transmissão sexual quando bem utilizado. A esmagadora 

maioria das pessoas sabe isto já, mesmo os jovens! Claro que haverá uma percentagem sempre que aparece como 

não sabendo etc. e que é preciso ir lá, mas as pessoas sabem. Mas a distância que vai entre nós sabermos e sermos 

capazes de utilizar efectivamente e sempre o preservativo, é uma coisa que passa por um mundo enorme de 

representações que nós temos sobre o fenómeno, a capacidade de dialogar e de negociar com as outras pessoas, não 

é? As convicções mais intimas sobre a utilização, o momento de passar, transmitir a ideia de que eu ao dizer que vou 

utilizar preservativo ou que quero que tu uses preservativo não significa que eu estou a desconfiar de ti, mas significa 

que eu te respeito muito! Um processo destes é a qualquer coisa de muito complexo, portanto não podemos apenas ir 

pela porta da saúde, e do faz bem a saúde ou faz mal a saúde, temos que compreender as pessoas nas suas próprias 

dinâmicas pessoais e de grupo. E construir colectivamente essa capacidade de mudar as representações sobre as 
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coisas e a forma de lidarmos uns com os outros etc. Isso não se pode construir só com o argumento da saúde, é 

preciso ir a muitas outras áreas, ora isto é um processo complexo e isto desafia muito e desafia muitas pessoas! 

 

P53 E é muito social! Lembro-me que... 

 

R53 Desafia muitos poderes! 

 

P54 Pois! Mas vocês agora aqui na saúde, não têm propriamente nenhum trabalho, aqui ao nível da 

Direcção-Geral, um projecto, etc., porque eu numa pesquisa que fiz ao site vi que não havia, nada não é? Havia 

de alimentação, e não sei o quê, mas onde está essa componente, não é? Onde é que ela está? 

 

R54 Não quero dizer ardilosamente diluída, mas quem de direito ao longo dos anos foi deixando diluir! A certa altura 

houve um entendimento que as questões do planeamento familiar tem a ver com a saúde, as questões da educação 

sexual têm a ver com o Ministério da Educação! 

  

P55 Houve aí uma repartição de territórios! 

 

R55  Depois até por via deste centro de apoio às escolas promotoras de saúde, voltou a haver ali um interface. O 

documento técnico, das linhas orientadoras, foi uma edição conjunta Ministério da Saúde – Ministério da Educação. 

Depois o Ministério da Educação chamou as pessoas da saúde para irem coordenar um grupo de trabalho deles, foi 

isso que aconteceu com o Professor Sampaio! 

 

P56 Exactamente! Mas não foi uma articulação entre os dois ministérios, não é? Foi uma comissão, foi 

portanto uma participação individual! 

 

R56 Claro! Depois disso houve a assinatura de um protocolo entre o Ministério da Saúde e o Ministério da 

Educação! 

 

P57 Exactamente! E esse protocolo serviu para que? Não cheguei a perceber...! 

 

R57 Boa pergunta! 

 

P58 Eu lembro-me disso do protocolo, mas depois não me lembro...  

 

R58 Convido-a a falar com várias pessoas para que soubesse isso, que neste momento também, ainda ontem isso 

foi falado aqui... Onde é que está? O que é? Como é? O que é que isso tem a ver com a saúde escolar? Como é que é 

feito? Como não é? Não sei... Não me pergunte! Pergunte por exemplo ao Ministério da Educação o que é que ficou do 

trabalho do Professor Sampaio e da equipa dele? Ficaram só os projectos a caminhar? Qual é a sequência? 

Claudia
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 P59 Pois, é que em termos da avaliação, do que foi definido no relatório, no relatório foi definido que cada 

escola tinha um coordenador de Educação para a Saúde e pronto! 

 

R59 Quando a Comunicação Social tornar a pegar nisto, por qualquer razão específica, em vez de terem os 

meninos andarem a brincar com pistolas, imagine que é posto....   

 

P60  E a fazer sexo atrás do ginásio… 

 

R60      Exacto! Imagine que é posto no Youtube, uma coisinha tirada dos meninos a coitar na sala de aula! 

  

P61 Sim acredito que... 

 

R61 Aqui D’EL Rei e voltamos todos a pegar nisto! 

 

P62 Pois! Porque não há neste momento que nos forneça informação sobre o que é que se está a passar, 

como é que as escolas geriram esta ideia, que lhes foi dada! Acho que o coordenador que tem umas horas, 

portanto tem um número de horas para exercer o seu papel, mas penso que as coisas são só assim, não há 

mais nada… 

 

R62 Oiça… Eu estou por fora, quer dizer, a partir do momento em que cessei a minha participação no tal centro de 

apoio das escolas promotoras de saúde, e na altura era exclusivo, continuava ligado aquilo, enfim não interessam para 

aqui as razões... Documento produzido, documento feito, está lá… 

 

P63 E em termos de.... 

 

R63 Mais tarde a única participação que tive foi ter sido, quer o grupo do Daniel Sampaio, quer o próprio Conselho 

Nacional de Educação também me chamou, mas isso mais a título pessoal, individual, para ouvir o que tinha a dizer 

sobre o assunto, etc., portanto, a partir daí não tive qualquer… mais envolvimento directo mesmo em alguns grupos que 

trabalham aqui, em ligação com Ministério propositadamente. Se não é aquela de ir, não tem nada que estar agora... A 

minha última participação nisto foi uma carta aberta que escrevi a ministra logo à entrada e que foi publicada no... 

 

(Ruído de alguém a bater à porta) 

P64 Estamos quase! Mais dez minutos... 

 

R64 Isto é para me informar que vem trabalhar aqui…Não ligue! 
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P65 Mas então e essa carta é uma coisa que se pode consultar? Está publicada num jornal? A carta que 

escreveu a ministra? 

   

R65      Está! 

 

P66 Em que jornal é que ela está? Para eu poder ter acesso ou então...! 

 

R66 No Diário de Noticias, pouco depois... 

 

P67 Dela ter entrado? 

 

R67  A data da publicação é que não sei! 

 

P68 Não, mas... 

 

R68 Posso tentar ver se ainda tenho lá em casa, na altura em que a escrevi... O texto tenho mas se calhar...  

 

P69 Pois, era melhor ter mesmo a notícia! Eu arranjo no jornal se.... Também já vi que tem gente à espera, 

estou a ficar um bocadinho preocupada! Eu só lhe ia perguntar pelo papel das outras Organizações Não-

Governamentais, não é? Portanto para além dos políticos e dos Ministérios, elas também tentam intervir e 

ganhar espaço nesta área. Começamos logo por falar da A.P.F, não é? O papel preponderante da A.P.F também 

a certa altura foi visto um bocadinho como concorrencial aos próprios Ministérios ou em determinada altura 

elas também acharam que ele tinham poder a mais e há aqui uma coisa que nunca percebi muito bem, não é, de 

olhar para a A.P.F “de lado”, por outro lado precisar deles porque são aquelas pessoas que mais sabem e 

dominam na sociedade portuguesa sobre isto! Diz que esteve dos dois lados e tem uma visão quer deste 

trabalho da A.P.F quer das outras organizações que também existem e tentaram ganhar espaço nestas áreas... 

 

R69 Digamos que historicamente, esta área da Educação Sexual esteve centrada, por um lado na A.P.F, por outro 

nas organizações ligadas a Igreja Católica! Podemos dizer que é só uma perspectiva e depois ele pulverizaram-se em 

não sei quantas organizações, que é a melhor maneira de potenciar a voz, não é? São cinquenta organizações, no 

fundo são as mesmas pessoas, são o mesmo grupo, com a mesma ideologia, por um lado há esses grupos… por outro 

os que sempre têm estado a A.P.F! Claro que depois apareceram outras, nomeadamente a partir do aparecimento em 

cena da SIDA, apareceram outros actores, a Fundação, a Abraço, com um discurso obviamente centrado na questão da 

prevenção, que é lógico! A A.P.F., mesmo dentro da A.P.F. tem coexistido a visão preventiva da Educação Sexual, para 

nos centrar, não se esqueça que a A.P.F. começou por ser formada por ginecologistas e obstetras… e portanto a 

educação sexual começou a partir dai, também muito centrada no Planeamento Familiar e depois a abertura para a 

Educação Sexual foi muito por aí e coexistem na A.P.F. as duas perspectivas… embora cada vez mais a perspectiva 

mais global sobre o modelo de educação sexual esteja a ser digamos que mais norteador das intervenções do que 
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propriamente só o aspecto da prevenção. E durante muito tempo, no pós 25 de Abril, teve, não direi quase sozinha no 

terreno mas tinha muito mais voz até porque o próprio clima social e politico estava muito mais centrado na esquerda, 

que dava a A.P.F. um campo de manobra também muito ideologicamente mais ligado a área da esquerda do que 

propriamente da direita, até pela própria matéria trabalhada e da forma como a trabalharam. Os movimentos mais 

ligados à Igreja Católica foram depois adquirindo a pouco e pouco maior espaço de manobra também, porque o próprio 

desanuviamento, e a própria maior abertura, ou se quiser o virar um bocadinho mais à direita em termos sociais durante 

bastantes anos permitiu que isso acontecesse e… portanto houve sempre alguma preocupação em tentar influenciar os 

decisores políticos de um lado e do outro, o que é compreensível e é normal! Depois também na área da saúde, 

algumas áreas especificas por exemplo a APF. sempre teve muito ligada à Ginecologia-Obstetrícia, menos à 

Psiquiatria, portanto... Isso às vezes também dava algum... não direi conflitos, mas dava ali algumas zonas de algum 

atrito, etc.... Diferentes correntes dentro da APF. no Norte, no Centro e no Sul, nas diferentes delegações, que é normal! 

E o poder político, por um lado, por exemplo na área da saúde, sendo financiador do próprio funcionamento da APF, 

estando metida a Ministra da Saúde, também a ligação, é uma ligação à partida um pouco complicada, porque a 

entidade financiadora também se sente no direito de influir!     

                                                                                                 

P70 Pois! Justamente isso é que era muito posto em causa, como é que é possível que uma Organização 

Não-Governamental seja financiada pelos Ministérios? 

 

R70 Mas todas eram! Maior parte delas eram! 

 

P71 (Risos) 

 

R71 Mas não é um processo... 

 

P72 Oculto… 

 

R72  Não é um processo oculto, não é? 

 

P73 Sim era através de um protocolo! 

 

R73 Protocolos, alguns através do IGFSA, Instituto de Gestão Financeira da Saúde, que era mesmo assim! E eu 

não sei exactamente quais são os mecanismos legais agora de apoio! Mas não sei se a A.P.F. neste momento...  

 

P74 Praticamente nenhuns, se calhar? 

 

R74 Não sei, não sei! Desconheço… A APF. como outros! 
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P75 Como os outros! Mas houve uma altura que elas aliás, elas de certa forma também defendem, e isso é 

uma visão que eu também gostava de saber se concorda, elas defendem muito que isto deveria ser... 

 

R75  Elas quem? 

 

P76 As Organizações Não-Governamentais, quer a A.P.F, a A.P.F. defende menos isto as outras defendem 

bastante! Que sendo as questões da sexualidade, não sendo exactamente só uma questão médica mas também 

social e até implicando valores, as pessoas deveriam ser livres de se poder-se associar, dizem eles, ou de 

poder escolher as organizações com as quais quisessem trabalhar, e que neste caso os ministérios se 

deveriam demitir ou omitir de fazer política sequer nesta área e simplesmente financiar essas organizações 

para que elas pudessem intervir junto da população! Isto é uma visão que algumas delas têm e que acham que 

é um desperdício de dinheiro que os próprios ministérios investem quando elas sabem fazer melhor e sabem 

fazer para todos os gostos… 

 

R76 É evidente se o Estado se demitir de dar uma orientação polìtica, de grande política à intervenção em matéria 

de educação sexual, isto significa que, isto não significa que o Estado não assuma as suas responsabilidades, significa 

que algumas organizações ideologicamente muito mais balizadas tenham plenos poderes para intervir, não é? E isso aí 

sem sombra de dúvida, por exemplo em relação a A.P.F não há uma ideologia... 

 

P77 Marcada, clara...! 

 

R77 Marcada por detrás disso, ao passo que outras organizações tem muito mais marcado! E portanto, as balizas 

para a intervenção do tipo da A.P.F. são as balizas do Estado Democrático, com os princípios da Democracia a 

presidirem à sua intervenção! Nomeadamente a laicidade, é assim que se diz, estou a dizer bem? Laicidade? Não 

interessa, pronto! E isso é uma regra de jogo básica! Ou seja o Estado, claro que pode apoiar outras organizações na 

sua actividade, mas não pode apoiar apenas uma orientação ideológica, não quer dizer que não haja uma orientação 

ideológica, não pode é apoiar apenas uma! Então tem que apoiar.... 

 

P78 Todas! Mas elas enfim, apoiava todas! E depois quem quisesse escolhia, aliás eu perguntei: “ mas 

então como é depois uma escola...?” A escola depois escolhia qual contactava, não é? 

 

R78 É por isso é que o Estado tem que assumir, e naquela altura assumiu, quando foi produzido aquele 

documento, assumiu uma orientação ideológica! E que, aliás curiosamente um dos grandes ataques logo de início que 

foi feito ao documento, até de pessoas que não o deviam ter feito, eu não falo em nomes, foi que aquilo não tinha uma 

base, um enquadramento ideológico em termos de valores e princípios a suportar tudo aquilo que lá estava, que é 

redonda mentira! Estava lá, na altura estando lá até identifiquei aquilo, “Página tal, tal, tal! Está lá tudo!” Agora o Estado 

assume isso! Se as outras organizações perfilharem aquele conjunto de princípios que lá estão, acho que o Estado 

deve apoiar! Se não perfilharem, eu acho que não deve apoiar! Não é proibi-las. 
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P79 Claro, claro! Podem ser mas sem financiamento do próprio Estado, não é? 

 

R79 Não pode é ser com o dinheiro do próprio Estado! Não deve! E esse jogo é que se calhar nem sempre é muito 

claro! 

 

P80 Pois não…Aliás houve uma altura que quando entrou o David Justino e confrontado com aquelas 

polémicas que já vinham dos pais, ele faz um protocolo com todas! A Secretária de Estado faz um protocolo 

com o Movimento de Defesa da Vida, com a A.P.F e com não sei que, no sentido de... Há mais uma... Aquelas 

três é que considerava principais, com a Fundação Comunidade contra a Sida! Portanto, fez com estas três, 

dizendo que de alguma forma estas eram as que tinham mais impacto! E portanto aí funcionou assim durante 

um período as escolas contactavam estas organizações, que eram elas financiadas e o Estado estava... pronto 

o liberalismo também, não é? Quase um mercado, é quase uma ideia de mercado transposta, como se fosse as 

empresas… 

 

R80 É não é só isso, é abdicar de uma obrigação.... 

 

P81 Sim, sim! O Estado aí demite-se! 

 

R81 Por isso é quase como um processo de candidatura a financiamento, tem que obedecer a determinados 

critérios! Só que esses critérios nunca foram definidos! 

 

P82 Pois não! Não, isso também é uma das questões, não é? Como é que estes protocolos se fazem, sem 

depois às vezes também haver... 

 

R82 Não tem! Você não tem, em termos de Ministério da Educação, um documento formal do Ministério, há 

relatórios de equipas, há documentos, há.... O jornal oficial do Ministério não tem lá preto no branco o que se pode 

fazer, não é? E eu não sei, por exemplo, qual foi formalmente o tratamento que recebeu, que receberam os relatórios 

do grupo de trabalho do Professor Daniel Sampaio! Vai para a Net!           

                                               

P83 Eles publicados não estão, estão só na internet! Não estão sequer publicados! 

 

R83 Não chega! Não pode ser! Não pode ser porque aí o Estado não está a assumir a responsabilidade, não é? 

   

P84 Pois, mas provavelmente porque isto é um aspecto menor, até aparecer… 

 

R84 Complica e não se vêem e como eu há bocado dizia, não se vêem os resultados no imediato e portanto isso 

não é politicamente rentável a curto prazo! 
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P85 Pois! Todas estas áreas sociais são assim, não é? Todos os resultados são sempre complexos, não 

são lineares! Ainda há bocado disse que não podia falar em nomes, mas eu agora tenho mesmo que lhe 

perguntar nomes, mas é uma questão de metodologia! É que, eu pergunto a todas as pessoas que entrevisto 

três outras para entrevistar! Portanto conhecendo e estando há tanto tempo nesta área, que pessoas acha que 

eu deveria escutar, não é? Que podiam representar um contributo interessante e valioso para este trabalho?  

 

R85 Aquelas que me saltam logo são aquelas que se calhar já entrevistou!  

 

P86 Isso não interessa… Eu quero os nomes… 

 

R86 Quer nomes?! 

 

P87 Podem ser de organizações, pode ser pessoas, partidos, portanto...! 

 

R87 Quer dizer eu falo neste nomes, mas... António Marques, o Duarte Vilar como é evidente! A Rosário Horta, 

este talvez seja novo, primeiro é Rosário Horta! 

 

P88 É. Sim, não sei quem é sequer, nem o que faz, nem onde está! (Risos) O António e o Duarte eu já 

entrevistei! (Risos) 

 

R88 Agora acho que já está reformada! Claro, então! 

 

P89 (Risos) Mas a enfermeira Rosário Horta não! 

 

R89  Muito centrada no planeamento familiar, mas com passado de educação sexual através do planeamento 

familiar... E quem mais...? 

 

P90 Ela trabalha num Centro de Saúde? 

 

R90 Não, eu acho que ela está reformada já! De maneira que... mas eu posso tentar depois dar-lhe o contacto, 

primeiro pergunto-lhe se posso dar! Ainda por cima já estando reformada... 

 

P91 Claro! Ainda por cima se calhar já não quer ser chateada, quer... não está para... (Risos) 

 

R91  Eu por acaso devo estar com ela na quinta-feira, depois se me lembrar eu pergunto-lhe! Mais, eu acho que 

até pelo tom do seu guião... 
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P92 E dos políticos? (Risos) 

 

R92 Eu falava com a Maria de Belém Roseira! 

 

P93 Já entrevistei! Foi muito difícil, mas já consegui entrevistá-la! (Risos) 

 

R93 Com a Leonor Beleza, porque não?! 

 

P94 Pois! Isso é que já não foi possível! Já tentei mas foi impossível, ela diz que já não quer saber nada 

destas áreas! Agora é só a Fundação Champalimaud, e pronto! (Risos) 

 

R94 A Sónia Fortuzinhos! 

 

P95 Essa ainda não tinha sido referida! É PSD não é? 

 

R95 Não  

 

P96 Não, PS! 

 

R96 A Maria José Alves, que trabalha... 

 

P97 Pois, a Maria José Alves é da maternidade Alfredo da Costa! Pois, a Maria José Alves eu não consegui 

até agora nenhum contacto dela, nem email, nem telefone, se por algum, se puder pronto, é que a Maria José 

Alves tem-me sido referida por várias pessoas, inclusivamente ela foi médica de uma amiga minha mas que já 

perdeu o contacto. 

 

R97  Depois se quiser ir muito lá mais para trás no tempo, tem a Purificação Araújo, tem o Dória Nóbrega, daquele 

processo inicial... 

 

P98 Sim, daquelas pessoas que passaram... Mas eu já tenho ido longe! 

 

R98 Acredito! 

 

P99  (Risos) 

 

R99 Muito trabalho de campo (palavra imperceptível) também andei! Norte, Algarve.... 

 

P100 Então, mas então agora tem que retomar! 
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