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E – Cheguei até si através de outras pessoas…vou entrevistando as mais citadas…e o estudo é 

centrado na questão das políticas, na ideia de que os actores também as constroem e 

reconstroem…e eu sobre si não sei absolutamente nada…qual é a sua ligação? 

 

R – Eu até lhe queria dizer que talvez vá precisar da sua ajuda, porque estava a pensar fazer o 

doutoramento…estive a fazer o mestrado na área da Educação para a Saúde, que foi a área que eu 

trabalhei, fiz um estudo exploratório a partir dos projectos…e agora como trabalhei muito na área da 

Educação Sexual (ES) fiquei com este bichinho…porque é uma área em que se trabalha muito…mas 

ainda se sabe pouco, isto é assim, quanto mais se estuda, menos se sabe….como é que eu chego a 

isto? Eu fiz a licenciatura em Aveiro em Biologia…e na área da botânica, e como na altura não arranjei 

emprego na área da Botânica, era complicado…e vim para o Ensino, comecei a dar aulas, curiosamente 

nesta escola…como era da área da Investigação, fui fazer estágio, lembro-me que estágio para a 

Guarda, foi muito complicado o “ir” e “vir”…depois comecei a dar aulas e eu que até achava com 19 anos 

que queria ser investigadora, percebi que afinal a minha profissão tinha que ser uma profissão em que 

tivesse contacto com pessoas, apaixonei-me pela Educação, comecei a dar aulas e depois tive assim 

numa escola aqui perto da cidade a coordenar um projecto de Educação para a Saúde, fizemos umas 

coisas engraçadas… 

 

E – E isso foi em data? 

 

R – Creio que em 1991… 

 

E – Na altura em que o ME tinha o programa de Educação para a Saúde? 

 

R – Sim, foi nessa altura. Depois ia abrir uma escola aqui perto da cidade e fui convidada…terá sido em 

1993 ? para coordenar os projectos a nível do CAE de Viseu…e aí deram-me um curso em Educação 

para a Saúde de 900 horas, com aquelas metodologias de dinâmicas de grupo, em metodologia de 

projecto… 

 

E – E isso foi oferecido pelo Ministério? 
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R – Sim, pelo Ministério…eu estava com receio, mas foi a primeira vez que ao ser convidada para um 

cargo me deram formação nessa área…fui convidada para gerir o departamento e não tive formação, 

nem quando fui para o executivo, tivemos que nos desenrascar…enquanto aqui pela primeira vez nos 

deram formação….e dentro da Saúde desde sempre a área que eu gostei mais foi a Educação Sexual, 

onde eu investi mais, onde eu estudei mais…embora continuasse a acompanhar os projectos nas áreas 

todas….e a minha tarefa era acompanhar as escolas, fiz formação dos directores de turma, participei nos 

congressos, fiz apanhados dos trabalhos que fomos fazendo…dei formação de professores nessa área, 

esses anos foram assim…mas senti necessidade de fazer mais formação…e então fui fazer um mestrado 

na área da Saúde Pública…em Lisboa…era um curso engraçado porque tinha médicos, enfermeiros e 

professores… quando entrei na tese, o orientador que me arranjariam era de Antropologia Cultural…foi 

complicado… ele disse que era para ir escrevendo que ia lendo…não havia indicação metodológica 

nenhuma…e nessa altura abriu um curso de Pedagogia, Pedagogia da Saúde na Escola Superior de 

Saúde de Coimbra…e lá fui eu…sobretudo o que é que eu sentia?! Eu nesta zona das escolas como 

formadora queria aprofundar algumas técnicas…e essa formação teve algumas coisas 

interessantes…aliás eu acho que tudo o que se faz…tem interesse, só que umas partes já se 

conhecem…mas há sempre algo de novo…por exemplo, eu que era da Educação e tinha feito estágio, 

nunca me tinham falado da observação e das grelhas do Albano Estrela e ele esteve lá…e foi 

engraçado…e portanto isto tinha de se conciliar com o trabalho normal…o trabalho estava na mesma…e 

portanto o que é que eu fazia, qual era a nossa metodologia? Eram as reuniões com os órgãos centrais e 

com as escolas, com os coordenadores de projecto das escolas, com os Centros de Saúde, com a Saúde 

Escolar do Distrito e depois ia também às escolas dos agrupamentos…foi um trabalho de loucos!… com 

uma das mudanças do governo, criaram então a Comissão Coordenadora da Educação para a Saúde, a 

nível do ministério…depois houve uns anos que eu regressei à escola, creio que foi com o David 

Justino….tive que voltar a preparar aulas, gosto muito de dar aulas, não é isso que está em causa, mas 

depois de 10 anos a fazer este trabalho…e de todo o investimento, para depois desinvestir! E estava 

desactualizadissíma em relação aos programas de Biologia, de maneira que o primeiro ano na escola…a 

preparar aulas de 12º ano…técnicas laboratoriais… 

 

E – E qual foi a justificação que foi dada? 

 

R – Deixe-me dizer-lhe…aquilo não foi bem um fim, eles mantiveram a comissão, retiraram foi todas as 

pessoas que estavam nos CAE, já na perspectiva de reduzirem os técnicos dos CAE…na altura nós 

éramos muitos, e havia um ou dois técnicos para das apoio em cada área e neste momento existem dois, 

duas equipas de apoio com cinco ou seis pessoas e centralizaram tudo nas DRES…eu achava que devia 

ser ao contrário…nós é que estávamos mais próximos das escolas, das pessoas… 

 

E – E aqui é DRE de Coimbra… 
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R – SIM…depois continuaram no Ministério da Educação, convidaram o Dr. Daniel Sampaio para fazer 

um relatório sobre Educação Sexual…e acontece o que normalmente acontece no nosso país…quer 

dizer, nós tínhamos ligação a uma rede europeia de escolas promotoras de saúde, tínhamos 

intercâmbios…tínhamos contratos, articulação com os Centros de Saúde, tínhamos tudo, foi um trabalho 

muito engraçado…para começar tudo de novo…sempre a partir do zero! E tiram as pessoas que davam 

apoio ao terreno! Neste momento em termos legislativos obrigam as escolas a fazer projectos na área da 

Educação para a Saúde, nas vertentes prevenção das toxicodependências, na Sexualidade, na 

alimentação…só que não há ninguém a acompanhar as escolas! Ora se já no nosso tempo era difícil 

porque estas áreas são muito difíceis de implementar…neste momento…é meramente para em termos 

políticos dizer que existe! Ah…depois voltei à escola, dei três anos de aulas e abriu concurso para 

directora do Centro e eu concorri para concurso público…concorri com o CV e fiquei…e eu já estava 

muito ligada à formação, e é uma área que eu gosto…mas agora está também tudo a mudar com os 

Centros de Formação, pelo que eu devo estar destinada a estar em serviços que volta/meia volta são 

sujeitos a estas reformulações… 

 

E – Eu vejo pelo seu discurso que esse é um lamento, é a mudança constante de políticas… 

 

R – Foi tão doloroso, mas tão doloroso na altura…investi tanto mas tanto…deixei de ter tempo para nada, 

deixei de ter hobbies…tinha dias, saia de manhã, chegava à noite…não tinha horário, era uma coisa de 

loucos…estudei, investi, fiz um mestrado, fiz uma pós graduação…sempre às minhas custas, embora 

seja uma valorização, mas estava à procura de estar bem preparada para trabalhar com os professores… 

 

E – Eu estava a perguntar pela justificação que vos deram na altura, foi-vos dada alguma 

justificação? Era a redução de recursos… 

 

R – Não…nós éramos requisitados, cada um de nós tinha uma escola, o que aconteceu naquele ano é 

que deixamos de ser requisitados…só para ter uma ideia…nós éramos dois, depois fiquei só eu sozinha 

e depois ninguém…mas veio mais um para o Desporto escolar! Eu na altura o que percebi foi que o 

senhor do Desporto Escolar tinha muito peso político…e conseguiu mexer-se lá…porque eu infelizmente 

passado uns anos começo a perceber como é que as coisas funcionam por lá…e na altura o Desporto 

escolar dava-se muito bem com o David Justino…e o Desporto escolar foi aumentado e nós viemos 

embora…e é assim que as coisas continuam a ser, infelizmente é assim…é incomodativo! Na altura fiquei 

tristíssima… 

 

 

E – Mas as perspectivas que vos iam dando eram de continuidade? 
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R – Nós tínhamos o trabalho estruturado, nós tínhamos o projecto de cada escola que acompanhávamos, 

nós tínhamos o registo de todas as nossas reuniões, de todas as formações que fazíamos…portanto se 

havia sector com tudo organizado…éramos nós…eu a informação que deixo na altura no CAE dava uma 

tese de doutoramento…eram os projectos que tinham que ser analisados, portanto se havia serviço com 

documentação…é claro que tem que haver reformulações…agora mais uma vez se lançaram com base 

em nada! 

 

E – Vocês pelo menos não perceberam porquê…não houve nenhuma explicação… 

 

R – Não…foi deixar de requisitar e pronto…e depois foram reduzindo e reduzindo os CAE…sei que é 

uma área difícil e que até ao momento eles fizeram apenas uma reunião com as escolas….numa área em 

que as pessoas…quando eu regressei aqui à escola puseram-me Projecto de Educação para a Saúde 

aqui da escola…mas eu não estava nada disposta… 

 

E – Claro, com toda essa história não é fácil…e os vossos interlocutores na altura, mesmo os do 

Ministério da Educação, o que é que lhes aconteceu? 

 

R – Alguns mantêm-se lá, como a Isabel Baptista… mas também reduziram muito….entretanto uma 

Isabel Loureiro, não sei se já ouviu falar…que era do PES… 

 

E – Sim… 

 

R – É da escola nacional de Saúde Pública, voltou lá à escola dela…quem é que ficou…o que é certo e 

quando ela saiu mais ninguém ficou a coordenar a nível nacional…era uma grande equipa, eles até 

estavam muito bem instalados ali na 24 de Julho…era uma equipa com técnicos, com administrativos…e 

havia também os interlocutores da Saúde, toda uma equipa montada…o ano passado o que eu li foi que 

tinham pedido uma parceria, na sequência do relatório do Dr. Daniel Sampaio…para articularem no 

terreno…ora isso já havia antes, não dá para perceber… 

 

E – Vocês antes já se articulavam…aqui era com o Centro de Saúde? 

 

R – Aqui com o CAE era com a Sub-região de Saúde do Centro…e depois localmente era com o Centro 

de Saúde, as escolas articulavam-se com os Centros de Saúde…Agora é uma área em que as pessoas 

estavam sempre à espera…que se levassem “receitas” 
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E – Eu ia perguntar-lhe isso, se vocês tinham alguns critérios para que uma escola se tornasse 

“escola promotora de saúde”, se lhes pediam alguma coisa… 

 

R – Sim, havia…até a nível europeu, aliás eu nem sei como é que ficou…mesmo em termos 

europeus…porque é assim, os critérios das EPS foram promovidos a nível europeu, nas suas várias 

dimensões…depois tínhamos uma pessoa, que foi a nossa coordenadora que traduziu o modelo teórico 

para Portugal ( – Teresa Navarro???, Ana Bravo ??? diz o nome mas é imperceptível ). Tínhamos os 

critérios da EPS e tínhamos as dimensões: a dimensão ecológica, que era a dimensão do espaço….já 

nessa altura…sem dúvida que promover a Saúde não era fazer acções de informação avulsas…eu hoje 

estou a viver coisas que…bom, mas isto também faz parte…estes sofrimentos…só que o que eu acho é 

que o país assim não progride…porque de vez em quando lembram-se…que há adolescentes grávidas, 

que a Sida está a aumentar, que há casos de aborto…que é preciso haver Educação Sexual…e sempre 

que se fala do aborto lá vem a ES, mas depois…a sustentabilidade dos processos não é feita, nunca se 

levam essas coisas a sério…eu agora já percebo estas coisas, na altura não percebia…no outro dia 

encontrei o Director Regional, bateu-me nas escolas e ele lá disse: então Margarida já começou com as 

aulas práticas?... portanto ainda é esta geração que está nas chefias, ainda é incomodativo para quem 

está nos cargos de poder…enquanto for assim… 

 

E – Portanto, sentia que nas escolas, nessas várias dimensões, a Educação Sexual era sempre a 

mais difícil? 

 

R – Exactamente! Exactamente…Também havia muita resistências…os professores sentiam que não 

estavam preparados…Portanto as dimensões, era a Dimensão ecológica que tem a ver com os espaços, 

as refeições, o ar livre…depois era a dimensão psico-social….agora estou a lembrar-me porque na 

verdade eu já tinha fechado essa gaveta da minha vida…mas agora tenho de lhes mexer outra vez pois 

vou dar uma formação, pois os professores continuam a achar que não têm formação…depois é uma 

área em que por mais que se faça formação…como é que eu hei-de explicar?! Para já não houve um 

investimento na formação inicial, desde 1984…apesar desse enquadramento já vir desde 3/84…essa lei 

já falava na importância de…ainda era muito ligada á perspectiva da informação, ao enquadramento 

teórico…mas já havia, já se admitia que era importante investir na formação inicial e contínua dos 

professores…isto em 84…na altura em que eu trabalhei, eu fiz muita formação contínua, e as pessoas 

estavam abertas, mas a sensação que eu tinha como formadora era que as pessoas gostavam muito mas 

aquilo ficava por ali…a transposição para as práticas…portanto retomando as dimensões, a psico-social 

tinha a ver com as relações interpessoais….podemos ter uma escola muito limpinha, muito bonita…mas 

não há relações interpessoais e por isso não pode haver promoção da Saúde…a dimensão curricular, a 

dimensão organizacional…qual é a outra que me está a faltar? Qual é… 
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E – Deixe lá, depois lembra-se…mas na escola vocês articulavam-se com quem? 

 

R – Havia uma equipa e um coordenador que normalmente geria essa equipa… 

 

E – Mas essa figura do coordenador não é nova? Não surgiu com esta legislação? 

 

R – Também havia um horário, as pessoas tinham horas de redução, creio que 4 horas de redução nos 

seus horários…mas depois tiraram tudo…e agora quando instituíram a obrigatoriedade, deram outra 

vez…são 3h de redução para o coordenador… 

 

E – Dá ideia que esta é a primeira vez que é instituída a figura do professor coordenador… 

 

R – Já havia, o coordenador já era quem articulava com os serviços de saúde, já tinha uma equipa 

multidisciplinar, já se articulava com os professores das várias disciplinas, tentando que não fosse apenas 

o professor de Biologia ou nas áreas mais ligadas…é a tal noção de que tem que se dar que é tudo 

novo…daqui a uns anos vão recuperar outra vez as escolas promotoras de saúde…como se 

descobrissem a pólvora…isto não é pessoalmente, mas é uma questão de ideais…eu sou uma pessoa 

de ideias…e quando me envolvo acabo por lutar por eles e abdicar mesmo da vida pessoal…mas 

abstraindo isso que isto é uma questão emocional ligada à profissão e à paixão pela vida profissional, foi 

o dinheiro…o dinheiro que eles estiveram a pagar…eu estava a receber um ordenado do Ministério da 

Educação e para além disso deram-me o tal curso de 900 horas…por isso foi investir para depois deitar 

recursos fora…até isso na altura me chocou, era o dinheiro dos contribuintes, era o Estado…nós 

passámos a vida a dizer que era difícil implementar a ES porque não havia formação na área, mas 

há…há efectivamente pessoas que investigam, há pessoas que deram formação, pessoas que 

receberam formação…está tudo feito? Claro que não está, há muito trabalho por fazer…e na 

comunidade, e nas próprias escolas…nas EB 2,3 há algumas mais corajosas…eu deixava muita 

documentação para as pessoas se organizarem…e algumas delas incluíram a ES na Educação Cívica, 

na Área de Projecto…e tentámos fazer a articulação…com uma equipa que estava a fazer a reforma 

curricular do Básico, tentámos que a ES fosse introduzida quer nas disciplinas, quer nas ACND, na FC, 

em que os professores chegavam a perguntar: mas o que é que eu vou fazer na FC? Portanto era uma 

oportunidade, portanto trabalhei também com essa equipa, tínhamos reuniões gerais em 

conjunto…Chega-se às Secundárias e limitam-se um bocado a encaminhar…ainda há aquela ideia do 

“encaminhar”, ainda há um bocado aquela ideia de que se chama o técnico de saúde, ainda há dias 

estava a falar com uma pediatra que é minha amiga…e ela disse-me: pediram-me para ir fazer umas 

acções nas escolas…pediram-me…e eu disse: “Ó Dr.ª não compactue com isso porque as pessoas ainda 

querem é que venha o médico ou o pediatra fazer uma acçãozinha para a sua turma e fica o problema 
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resolvido”…Este modelo está de tal forma assimilado para a ES que eu não sei como se pode dar a 

volta… 

 

E – Acha que também a existência de algumas organizações que se dedicam especificamente a 

este trabalho também contribui, por ex. a APF… 

 

R – Pois…a APF, nós também tivemos reuniões com eles na altura…mesmo aqui na DREC…e a APF, 

por ex, comigo…a articulação foi péssima. O que nós sabemos é que nesta área somos ainda poucos…e 

portanto eles iam a uma escola a Tondela onde já estava lá eu…ora eu tinha tantas escolas e com tantos 

agrupamentos….que para mim trabalhar em parceria é assim…é pôr as cartas na mesa: tu vais trabalhar 

com estas, eu vou trabalhar com estas…ou olha dá-te mais jeito trabalhar em quais? Até porque a APF 

tem publicações muito boas…eu trabalhava com elas na formação, fizeram até certa altura um trabalho 

muito bom. Depois a sensação com que eu fiquei no ministério foi que eles receberam muitas verbas, 

sobretudo no tempo em que a secretária de estado era a Ana Benavente…e o trabalho que fizeram nas 

escolas, pelo menos ao nível do CAE de Viseu, pelos outros não posso falar…limitavam-se a ir a uma ou 

duas e fizeram acções pontuais…chegaram a vir aqui a esta: fizeram uma acção para pais, uma para 

auxiliares, uma para professores…tipo pacote! 

 

E – Não davam continuidade? Não articulavam com as escolas? 

 

R – Na altura que trabalhavam connosco faziam….depois não sei…tenho algumas dúvidas….porque eles 

depois mandavam cartas para as escolas a oferecerem os seus serviços…e sei que agora fizeram uma 

formação com o IPJ, caríssima, 100 e tal euros por pessoa, na área da ES e sei de muitos professores 

que foram, portanto eles acabam por ter…eu sei que eles são uma associação, têm que ter algumas 

formas de financiamento, têm que suportar os técnicos…e essas coisas todas, mas foram sempre uns 

parceiros… 

 

E – Talvez eles achassem que aquele era o território deles… 

 

R – Exactamente! Foram sempre parceiros muito pouco transparentes…e eu acho que se para se 

trabalhar em parceria é preciso isso…talvez eles sentissem isso…vêm agora estes…e tiráramos-lhes um 

pouco o campo em que eles eram pioneiros…porque eles foram mesmo pioneiros, ninguém lhes tira o 

mérito nisso…agora o que eu acho é que as ONGS têm o papel que têm e os serviços têm o papel que 

têm e portanto… 

 

E – Vocês trabalharam com outros, outras ONGS ou mesmo associações locais… 
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R – Trabalhei com o projecto de Luta contra a Pobreza…porque a gente eu achei muita piada quando eu 

fui para o CAE…tudo o que tinha a ver com pobreza, rendimento mínimo, SIDA…segurança, governo 

civil….Margarida! Vai a Margarida às reuniões…eu acompanhei a implementação do rendimento 

mínimo…e já na altura achava muito interessante…mas não há técnicos…depois tinha que haver 

técnicos para acompanhar a inserção…portanto eu estava da parte da Educação…fizemos uns cursos 

muito engraçados para ciganos…a nível da Educação Sexual, que me lembre…Na Sida trabalhava com a 

Comissão Distrital de Luta contra a Sida…também fizemos algumas formações…com a Abraço nunca 

consegui articular…aliás eles iam às escolas quase clandestinamente, e numa das escolas em 

Mangualde a coordenadora do projecto do PES ficou indignada com a postura deles…aliás eu acho que 

eles começaram muito mal, porque eles iam as escolas e o que é que faziam? Levavam um pénis e 

ensinavam a pôr um preservativo e pronto…porque esta questão da Educação para a Saúde é um 

bocado assim…de Biologia falam os biólogos, de arquitectura falam os arquitectos…de Educação para a 

saúde toda a gente sabe, e toda a gente dá um palpite…e toda a gente…então de ES toda a gente acha 

que sabe…e então eles entendiam na época…e também isto foi logo no início, mas continuaram a fazer 

assim…e houve protestos dos pais e assim…mas continuaram…e nunca articularam connosco…nessa 

intervenção naquela escola em Mangualde tiveram uma intervenção mesmo polémica…foram mesmo 

dizer mal da comissão nacional de luta contra a Sida…acho que é deselegante, que é mau as pessoas 

andarem em guerra umas com as outras, é deselegante…nós até somos poucos! 

 

E – e com os Serviços Públicos? 

 

R – Com a Saúde, com o IDT, com os CAT, que na altura ainda estavam separados da Prevenção, com a 

Comissão Nacional de Luta contra a Sida… 

 

E – E era mais fácil articular com esses do que com os outros? 

 

R – Sim, mas Viseu também não tem…não tem muitas organizações…aliás eu agora fundei uma 

associação de Educação e Promoção da Saúde…arranjei um grupo de pessoas com quem trabalhei, 

algumas de enfermagem, aliás uma foi minha aluna…e está a fazer doutoramento…eu aliás já cheguei à 

conclusão de que as ONG´s são muito importantes…porque é uma forma de se poder fazer algum 

trabalho sem estar sujeito às marés da tutela, portanto agora “vamos acabar, acabámos” e “não, não 

acabámos, demos continuidade…) …eu acho que devemos fazer este trabalho, lá está…fica o bichinho… 

 

E – Agora é outra maneira de ver a intervenção, não é? 

 

R – Exactamente, exactamente…e depois gostava de continuar a estudar alguma coisa…porque eu não 

gosto muito de estar parada… 
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E – E em termos dos projectos que vocês faziam na altura, quais eram as maiores dificuldades? 

 

R – A maior dificuldade era integrar o Currículo, era que as pessoas percebessem que por exemplo, uma 

aula de Matemática podia ser…foi um bocado a minha grande luta, primeiro a questão da 

informação…combater o “chamar o especialista”, tanto que eu às tantas me recusei a fazer acções para 

alunos, tinha que fazer acções para professores para eles trabalharem com os alunos…porque é assim, 

se vai fazer à turma não sei quantos…e depois à outra…para já já estava sozinha na altura e portanto é 

impossível um técnico dar resposta, e as pessoas ficavam muito zangadas comigo…e eu dizia “ com 

alunos não trabalho…trabalho com directores de turma, com professores…porque vocês é que estão 

todo o dia com eles na escola…outra luta era as pessoas perceberem que em determinadas idades ou se 

calhar em todas…se as crianças estiverem mais estáveis afectivamente, se tiverem uma relação 

interpessoal mais favorável, um clima de escola mais positivo, as suas paixões…um espaço onde 

possam comunicar as suas angústias…a aprendizagem vem muito mais, portanto a minha luta era que as 

pessoas pudessem intervir quer na Matemática, quer na Biologia, quer Língua Portuguesa…fazer por 

exemplo uma actividade de relação interpessoal que é muito favorecedora de uma sexualidade 

saudável…e depois pudessem dar a sua aula com o máximo de eficácia…ou até fazer pequenas pausas, 

ou criar espaços em que os alunos comunicassem…já na altura era um bocado era a integração no 

quotidiano da escola, que estas questões não fossem apenas tratadas no dia da SIDA…ou quando vem o 

senhor doutor médico…outro falso conceito que a gente tem que combater é que os médicos nesta área 

“é que sabem tudo”! Não sabem rigorosamente nada…sabem a contracepção melhor do que eu se forem 

obstretas ou ginecologistas…mas não sabem mais nada…portanto nestas áreas a parte da contracepção 

é a mais fácil…arranja-se um power point na NET e explica-se o que é o útero e a vagina e o pénis…isso 

será a parte mais…mas estamos num nível de iliteracia tal que nem isso é ainda apropriado pelos 

jovens…e pelos adultos…houve uma vez um professor numa formação que me disse que a 

homossexualidade era uma doença, ainda há muita ignorância…quanto mais competências para 

trabalhar esta área! E há pessoas que, o trabalho que eu fiz, há pessoas que com meia dúzia de horas de 

formação, conseguem…outras não, vê-se que vão emitir juízos de valor e que vão fazer discursos 

moralistas…e portanto no nosso quadro de referência…foi feito na altura, da Ana Benavente, um 

documento que ainda hoje é “uma bíblia”, que foram as linhas orientadoras de ES, que foi feito por uma 

equipa que integrava o ME e o MS…foi um senhor que deve conhecer que ele é muito conhecido…O 

Vasco Prazeres…esteve ele, esteve da Saúde o António Marques…que é um sociólogo que sabe muito 

destas áreas…e criou-se um quadro de referência…chamaram-se “linhas orientadoras” e está muito 

bem…porque nestas áreas não pode ser uma coisa…e então definiram o quadro léxico e os 

objectivos…eu acho que tenho esse documento… 

 

E –  Sim eu conheço, eu tenho… 
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R – Tem, pronto! E deram a todas as escolas! Todas as escolas tinham esse documento…E há outro 

documento que deram a todas as escolas que é giríssimo, que é para jovens…é promover a saúde para 

jovens na união europeia…e eu não fiquei com nenhum…deixei tudo no CAE…porque eu depois 

emprestava…e dei a volta aos meus documentos e só tenho em fotocópias…eu distribuía tudo às 

escolas… 

 

E – E que outros materiais vocês usavam? 

 

R – Eu depois ia investigando…sobre Sexualidade eu usava muito…o Félix Lopez, que é o espanhol 

mais especialista na área, para os professores aqueles da Texto Editora que são engraçados, são do 

António Marques…usava apontamentos das formações, tentava organizar um conjunto de documentos 

que fossem teórico-práticos…que tivesse alguma sustentabilidade…era uma luta contra esses conceitos 

da ida dos especialistas de que falei…então se era aquela turma que se porta mal, que namora muito, lá 

vinha a necessidade de lhes um sermão… 

 

E – É muito difícil lutar contra essas representações que as escolas criaram…? Então, quais foram 

os ganhos apesar dessas dificuldades? 

 

R – Os ganhos foram as dinâmicas que muitas escolas criaram…que continuaram independentemente de 

se ter acabado com as estruturas intermédias…eu penso que foi uma mais valia… 

 

E – Se calhar alguma sensibilidade que alguns professores criaram? 

 

R – Exactamente…porque frequentaram formações, porque algumas continuaram os seus projectos nas 

escolas…e portanto essa foi a mais valia, e penso que da formação que se deu, alguma coisa terá 

ficado…agora, se calhar…mas não era uma pessoa como eu, sozinha com tantas escolas que ia mudar 

tudo…outra luta foi trabalhar desde o pré-escolar ao secundário…mostrar que estas questões não são só 

da adolescência, que cada idade tem especificidades próprias… 

 

E – E conseguiram fazer algum trabalho para o Pré-escolar e 1º Ciclo?  

 

R – Sim, as educadoras trabalhavam muito bem…o 1º Ciclo ainda está muito escolarizado…de qualquer 

modo eu tive formandos que fizeram um trabalho muito engraçado no 1º Ciclo e no Pré Escolar…nessa 

luta, posso dizer que o pré escolar foi fácil, as educadoras têm umas dinâmicas muito próprias e a 

questão do desenvolvimento afectivo, das competências…tudo isso era relativamente simples…no pré 

escolar usávamos um dossier muito engraçado que era uma tradução de um documento europeu que era 
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o “prevenir a brincar”…com fichas já feitas…com questões como: fico feliz quando? E depois tinha frases 

para eles assinalarem com a carinha feliz… 

 

E – Mas esses materiais eram do ME ou eram das ONGS? 

 

R – Eram do Ministério…havia as orientações, a publicação da juventude europeia também foi uma 

publicação deles…e este começou por ser do Projecto Vida mas o Ministério depois também fez… 

 

E – e aquela célebre polémica em termos dos materiais…eu não sei se estava na altura, se não 

estava…do Expresso… 

 

R – Ah…já não estava…2004…foi no ano em que eu regressei à escola, mas já não me lembro bem… 

 

E – Foi com uns materiais da APF que alguns pais acharam ofensivos… 

 

R – Sim, e depois até veio a Isabel Loureiro falar ao EXPRESSO…dos pais era assim, dos projectos que 

eu acompanhei nunca houve nenhuma reacção dos pais…eu tentava que os projectos se orientassem 

mais para a dimensão afectiva…e a parte mais biológica da sexualidade fosse trabalhada …um bocado 

implícita no resto…ainda hoje continuo a achar que a pessoa que desenvolve competências, dentro do 

quadro de referência dos objectivos das linhas orientadoras da ES, que para mim são esses que ainda 

continuam a ser relevantes…de tomada de decisão, de autocrítica, de assertividade…tem tudo para ter 

uma sexualidade saudável…não é preciso que lhe vão explicar qual é o órgão do prazer ou como é que 

se têm relações sexuais…ninguém quer ensinar como é que se têm relações sexuais…são todos estes 

mitos…esses falsos conceitos…e depois os pais…começam a pensar “coitadinhos dos meninos”…por 

um lado os pais sabem que eles não são santinhos…e os pais também têm de lidar com a sua própria 

sexualidade…outro falso conceito e que noutros países já está um bocado ultrapassado: é que trabalhar 

a ES é promover as relações sexuais, ainda está muito na cabeça das pessoas…É preciso tirar isso da 

cabeça das pessoas: que se os meninos tiverem ES, vão ter relações mais cedo! E é precisamente ao 

contrário…quando ninguém os apoia…Quando voltei à escola, para além do luto que tive que fazer… 

(conta qualquer coisa sobre este regresso que não se percebe). 

 

E – Quer dizer, com os pais nunca houve problema… 

 

R – Houve uma vez uma polémica, mas essa não foi nos projectos que eu acompanhei…porque nos 

projectos nós tínhamos que envolver os pais…eles tinham que saber do projecto que tínhamos com os 

filhos…isto tem a ver com o enquadramento teórico…que tem a ver com a comunicação, com a 

capacidade de decisão, a dimensão afectiva…e eles sabem…até porque eles hoje…havia histórias que 
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me contavam as educadoras de coisas mirabolantes…eu como não conhecia o Pré Escolar…desde eles 

mimarem nas casinhas das bonecas, a imitar a relação sexual… 

Quando voltei à escola caí um bocado na realidade, acho que não se faz bem…deparei-me com a 

situação de uma escola que acha que se faz muito porque tem um gabinete, de apoio em que vêm cá de 

15 em 15 dias, uma pediatra…que até é excelente…mas é mal empregada…ela tem que acompanhar os 

jovens com problemas, é o papel dela, mas não tem que andar a fazer sessões para todos os jovens 

porque ela é um recurso privilegiado…porque ela tem de facto uma consulta para adolescentes…e é faz 

um trabalho extraordinário, mas isso é já para o Secundário, é quando há uma gravidez indesejada, uma 

anorexia, uma perversão…a promoção da Saúde devia ser feita na escola pelos professores! 

 

E – E portanto aqui a história do gabinete… 

 

R – O gabinete, uma manhãzinha…e está feito…ela vem me contar coisas muito engraçadas, uns 

vão…porque o colega falou…mas ao início não ia ninguém…era uma catástrofe é o problema dos 

gabinetes, é que ninguém vai…. 

 

E – Vocês não promoviam os gabinetes…até desincentivaram? 

 

R – Não, não promovíamos…e neste relatório do Daniel Sampaio, é quanto a mim um dos erros…lá está 

na Educação para a Saúde toda a gente sabe tudo…então, o professor Daniel Sampaio deve ser um 

iluminado porque toda a gente acha que ele sabe tudo…mas eu acho que ele cometeu dois erros graves: 

1º acha que a Educação Sexual começa no 1º Ciclo e no Secundário acha que é através de 

gabinetes…isso vem compactuar com aquilo com que nós sempre lutámos, que não é por aí…então os 

gabinetes nos Centros de Saúde fecharam…eles não iam lá! 

 

E – Os jovens não iam lá?! E no IPJ…também acho que há? 

 

R – Esses do IPJ acho que vão funcionando…como é neutro…mas lá está…o gabinete faz um trabalho 

de aconselhamento…é um trabalho mais, eu não digo que não seja importante, é importante haver…mas 

era preciso o resto do trabalho: não deixar que os miúdos tivessem tantas dúvidas, tivessem ainda tantas 

angústias…aliás muitas das questões que são depois trabalhadas nos gabinetes e eu tenho conversado 

com os médicos, são essencialmente questões afectivas, é o “eu não gosto dela”, ou “ela não gosta de 

mim”…e mesmo a relação entre amigos é muito complexa…eu quando voltei à escola, há questões 

complexas…eles estão sempre a tentar humilhar os colegas…e a escola não está a ser capaz…a escola 

chuta para a família, a família chuta para a escola…e pronto nesta área…aliás acho que damos um 

passo à frente e dois para trás…portanto… 
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E – Porque é que a Margarida acha que foram buscar assim pessoas de grande reputação para 

fazer um relatório, pessoas de fora da Educação, do Ministério… 

 

R – Eu acho que ainda é aquele conceito que lhe disse ainda há um bocadinho…é que quem sabe destas 

coisas são os médicos, são os psiquiatras, eles é que sabem de ES, este preconceito existe e eles fazem 

questão de o manter…é muito diferente de uma bióloga com mestrado em Saúde Pública…eles têm esse 

domínio e fazem questão…convém socialmente, é sempre a mesma questão, como as escolas vão 

chamar o pediatra ou o pedopsiquiatria, a nível nacional foram chamar a pessoa que a nível nacional 

acham que é especialista com os jovens… 

 

E – Mas nem sequer convidaram as ONG, foram mesmo pessoas da Academia… 

 

R – Esteve uma Margarida Gaspar de Matos, da Faculdade de Motricidade Humana, que se calhar tem 

mais experiência…porque é assim, o Daniel Sampaio faz terapêutica, é o mesmo caso da minha amiga 

Pediatra, é assim…uma coisa é trabalhar na terapia, outra coisa é fazer Educação para a Saúde…até 

nós sabemos pouco…a tese que eu gostava de fazer era sobre metodologias, como fazer…como é que 

nós fazemos para desenvolver as tais competências: a assertividade, a comunicação, uma sexualidade 

saudável….depois também há outros preconceitos…houve uma época em que falar de Educação Sexual 

era falar de Sexo…e não é….pode fazer-se ES sem falar de Sexo…são todos esses tabus…se calhar em 

alguns contextos é preciso…é que mesmo a nível dos adultos há muita ignorância! 

 

E – Eles não sabem como é que isso trata lá na escola?! Não se fala disso, não é? 

 

R – Os casais…Há uma pessoa que eu acho muita piada que é o Júlio Machado Vaz…uma vez ele deu 

uma entrevista e eu li e registei um bocadinho em que ele diz que muitos dos casais que aparecem lá, 

evitavam fazer terapia se tivessem desenvolvido duas capacidades: a primeira de “comunicação” e a 

segunda “conhecer seu próprio corpo e o corpo do outro” e ele até dizia “ e isso até se devia dar nos 

liceus”. E eu até dava esse exemplo aos meus colegas, a questão da comunicação é um gap que existe 

entre os casais…o conhecimento do corpo…acha que os homens que agora têm 50 anos conhecem o 

corpo de uma mulher? Salvo honrosas excepções…Para mim foi uma mais valia também como pessoa 

ter estudado estas questões… 

 

E – Sim, não há separação completa entre o lado pessoal e o lado profissional… 

 

R – Exactamente…embora profissionalmente eu tenha sofrido muito, prejudiquei muito a minha 

família…na altura tinha uma pequenina…chegava a casa às dez da noite, era a minha mãe que lhe dava 

o jantar, eu só dava os miminhos…estas coisas tinham os seus revezes… 
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E – Mas se calhar tinham muitas escolas… 

 

R – Era, era…porque nós depois entrámos naquela…nós começamos por 12/13 escolas no Projecto 

VIDA, e eram só Secundárias…que tinham de apresentar projectos…começou por ser Projecto Vida nos 

anos 80, depois…em 93 já era PES…e então começaram por seleccionar só Secundárias, porque nessa 

altura na Prevenção dos Consumos privilegiava-se as Secundárias…Prevenção do Consumo de 

Drogas…e depois o Projecto Vida transforma-se em Programa de Promoção e Educação para a Saúde 

porque se entende quando se trabalha a prevenção do consumo também é preciso outras coisas, é 

preciso falar da alimentação, da sexualidade, a relação interpessoal, a auto-estima…eu entro nessa fase, 

foi em 1993, aliás eu acho que ainda entrei em 1992. Começámos por 3 escolas, eu acompanhava 3 

escolas e acompanhava os projectos ao pormenor, desde o diagnóstico ao tratamento das prioridades, à 

definição dos objectivos…se eram realistas, se não eram…promover a Saúde na Escola…este objectivo 

não é mensurável, basta ajudar uma pessoa ou duas…e já se está a ajudar! Era um trabalho 

técnico…como é que se ia fazer, como é que se ia avaliar…os indicadores de avaliação…porque há 

áreas mais fáceis de avaliar que outras…a alimentação?! Uma outra guerra que eu tive foram os 

bufetes…houve um Executivo que até me chamou fundamentalista…portanto se há pessoa não 

fundamentalista sou eu! Eu até sou fumadora…a nossa função não é criar fundamentalismos, porque 

aliás os fundamentalismos na Saúde só deram maus resultados, só geraram o seu contrário…agora uma 

escola que vende rebuçados, batata fritas, coca-cola…eles diziam que depois eles iam na mesma 

comprar ao café…está bem, mas isso era uma decisão deles…e dos pais! Agora eu tive muitas 

experiências em que os miúdos se vendiam aos miúdos sumos naturais…e eles aderiam…por isso são 

os tais falsos conceitos, que eles não aderem…aderem se tiverem oferta, agora dá muito mais lucro as 

máquinas na escola…o problema é que dá muito trabalho institucional…isso da alimentação foi outra 

guerra…fizemos um estudo nas escolas do CAE de Viseu com a nutricionista sub região de Saúde sobre 

os consumos…e chegámos à conclusão que o panorama era efectivamente mau…e era menos mau nas 

escolas que tinham esta área da promoção da saúde… 

 

E – Portanto eu estava-lhe a perguntar como é que apoiavam as escolas…porque no início eram 

poucas…depois aumentaram, aumentaram…como é que foi? 

 

R – A filosofia era ir tentando arranjar mais escolas…em todo o território…entretanto tivemos a 

implementação dos agrupamentos de escolas…e aí foi mais fácil, pois no 1º Ciclo era quase 

impossível irmos trabalhando escola a escola do 1ºciclo…e ai convidámos a fazer um projecto de 

“agrupamento”, portanto incluindo o 1º Ciclo e o Pré Escolar…isto foi uma grande…chegou uma altura em 

que eram não sei quantas… 
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E – Quantas, lembra-se mais ou menos… 

 

R – Escolas era quase trezentas…e eu sozinha no CAE de Viseu…a dada altura nós discutíamos muito 

com colegas dos outros CAE…era assim, da parte de alguns colegas meus havia algum paternalismo em 

relação às escolas…eu nunca tive essa visão…eu acho que havia escolas que bastava eu enviar uns 

documentos e faziam coisas giríssimas…e havia outras que nem que a pessoa fosse lá 20 vezes parece 

que estavam sempre na mesma e que as coisas não avançavam…e portanto eu tentei disseminar esta 

coisa da promoção da saúde através dos agrupamentos e das pessoas mais dinâmicas, mais 

abertas…os próprios professores que se envolvem nestas coisas têm que ter uma postura mais aberta, 

mais dinâmica, têm que ter uma postura um bocadinho diferente. 

 

E – Nessa altura já devia ser um bocadinho difícil controlar os resultados das escolas todas… 

 

R – Elas faziam relatórios…elas apresentavam e nós víamos assiduamente aquilo…agora o que é muito 

difícil avaliar na Educação Sexual é a avaliação de impacto, até que ponto nós conseguimos…se estou a 

trabalhar com o 1º ciclo em torno das competências, como é que vou saber as repercussões disso neles 

quando forem adultos? Há alguns estudos americanos que nos provam que as crianças que crescem 

com maior segurança afectiva são adultos mais saudáveis, com menos complicações, com menos 

parceiros, que correm menos riscos…mas os estudos valem o que valem, é muito difícil medir, seria 

preciso acompanhar uma população desde o Pré Escolar até…mas depois tínhamos que a comparar com 

outra para ver até que ponto vão ser adultos mais saudáveis…e depois entramos noutra área que é a 

área da intimidade, e é difícil…mais do que numa área como os comportamentos hospitalares…é fácil 

dizer o que se toma ao pequeno almoço…agora, num questionário mesmo bem feito…e era essa a nossa 

dificuldade…era avaliar até que ponto…avaliávamos o grau de satisfação, até que ponto se realizavam 

as actividades, aí sabíamos que a taxa de execução era boa…o envolvimento dos parceiros, dos 

actores…dos alunos na escola…outra guerra era envolver os alunos…os alunos continuam a ser pouco 

envolvidos…queixam-se que os alunos não participam…mas eles continuam a não ser chamados para 

nada…tenho uma turma de 10º ano, 11º ano…e eles queixam-se…depois fala-se de Cidadania…mas os 

jovens continuam a não ser chamados a participar na vida da escola…ora no 10º ano, pelo menos no 

Secundário…já na altura nós tínhamos nos projectos pelo menos os delegados de turma, as 

associações…na dinamização de actividades, na formação interpares…era uma área que estava a 

começar, era serem eles a começar…nalgumas escolas serem eles a prepararem trabalhos para 

apresentarem por exemplo aos do 7º ano…é fundamental que as próprias pessoas sejam 

protagonistas…ora hoje continuam a ser passivos…vem um fala de Português, vem outro fala de 

História…e lá vem um dia uma senhora falar de Sexualidade, portanto o modelo…Aliás eu quando voltei 

à escola, os próprios miúdos quando eu fazia dinâmicas de grupo ficavam assim a olhar para a mim…a 
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pensar “esta não deve estar a bater muito bem”…estavam habituados a estar calados e sentados…a 

ouvir os professores, portanto uma pessoa que os punha a trabalhar… 

 

E – Nós temos estado sempre a falar dentro da escola, dentro da Educação…acha que a sociedade 

também se importa com isto…acha que a sociedade dá atenção às questões da Sexualidade 

 

R – Continua a ser uma incógnita, porque a população que agora é adulta não teve uma Educação que a 

preparasse para uma Sexualidade Saudável…as pessoas que agora têm 40, 50, 60 anos…a minha 

geração…especialmente depois do 25 de Abril não se falava de nada…por isso acho que a sociedade se 

preocupa de uma forma hipócrita…dá jeito agora por causa do aborto dizer que é preciso ES, mas depois 

fica-se sempre pela rama…e pelas grandes intenções…para se ouvir falar de ES nada como um 

referendo sobre o Aborto…e aí toda a gente fala…mas quando se chega aos objectivos da ES, aí toda a 

gente começa…se bem que há o quadro teórico e está muito bem feito…mas não é aproveitado. E há 

sempre aquela divisão/discussão entre os que defendem a imersão no Currículo ou uma disciplina…eu, 

na altura, era a favor de ter um currículo transversal…hoje acho que não… (não se percebe a 

explicação…). Se me disserem uma disciplina eu também sei que se corre riscos…claro que corre…só 

que quem vai, dá!...mas eu compreendo que quem está do lado da tutela, ter que dar formação a não sei 

quantos professores…mas na formação inicial continuo a não perceber porque é que não é 

incluída…quando se fala em ES dizem que estudaram Freud, que estudaram Piaget…pronto e 

continuamos…isto só prova que os tabus são da sociedade em geral, são das instituições, são dos 

dirigentes…o que eu noto é os dirigentes quando dá jeito interessam-se pelo assunto mas depois não 

ligam patavina…e há uma corrente neo-conservadora que está a ganhar terreno…e se é sobre a escola 

em geral…é o ensinar e o instruir em vez desta educar…e ainda mais nesta área. Começa com o 

discurso sobre a autoridade do professor e depois… 

 

E – e em termos dos partidos políticos não houve na altura nenhuma posição? 

 

R – Não…não! Houve na altura a publicação da lei…e estava bem feita, falava no Projecto 

Educativo…depois do referendo do Aborto houve alguma tentativa de que isto fosse para a frente…mas é 

uma área em que há leis…mas não há fiscalização, não há avaliação… 

 

E – Pois…não basta a legislação… 

 

R – Pois a legislação existe…se calhar ainda com uma linguagem muito médica…são as doenças 

sexualmente transmissíveis, a informação…tudo numa linguagem muito técnica, muito bio-médica…mas 

já fala no projecto educativo, na obrigatoriedade de todas as escolas terem um projecto de ES…do 

trabalho ao nível das disciplinas, do projecto curricular de turma…portanto essa lei, porque o 
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legislador…bastava…e as linhas orientadoras…bastava para que professores inteligentes, que 

quisessem arriscar um bocadinho…agora tem que se trabalhar sempre com os alunos e com os 

pais…mostrar aos pais que ninguém vai ensinar…que as crianças crescem, que vê tudo na TV…há os 

“Morangos”…sim que esta geração dos “Morangos” é um bocadinho complicada…que idade tem a sua 

filha? 

 

E – tem 12 anos… 

 

R – É que eu tenho 3, a mais nova que tem 10…noto uma diferença entre o mais velho e a mais nova, ela 

é já da geração dos “Morangos”…os comportamentos que elas transpõem dos Morangos para a 

escola…preocupa-me neste momento…e há um movimento das escolas privadas muito conservador 

 

E – Mas a Margarida sente que há um movimento que se opõe a esta introdução da ES, ou são 

mais pessoas…que não estão organizadas? 

 

R – Há…mas o que eu noto mais é que não há evolução nestes casais jovens… 

 

E – Mas havia uma conotação da introdução da ES com a Igreja Católica…acha que ainda é assim 

ou que já não? Ainda para mais no Norte… 

 

R – Pois…pois…houve um trabalho muito giro, olhe eles até me convidaram para ir falar a um congresso 

deles…sobre os objectivos da ES 

 

E – Então foram abertos? 

 

R – Foram…mas era um núcleo especial…mas os objectivos estão muito bem feitos e dão para trabalhar 

com pessoas de qualquer religião…eu na altura até estudei os programas deles…e percebi que havia 

coisas que se podiam cruzar…com os nossos objectivos da ES…agora lá está, depende de quem pega 

naquilo…se começa a entrar por um mau caminho…mas eu acho que a oposição tem outras bases, é 

muita ignorância…mas eu acho que há mais é indiferença…mesmo entre amigos meus, médicos e 

tudo…não compreendiam bem…e eu, a certa altura, também já tinha preguiça de explicar! Só quem vive 

estas coisas é que percebe o trabalho que é feito! Por outro lado, as pessoas da Saúde, ainda querem 

isto muito para elas… 

 

E – É? Isso ainda se nota? Porque é uma área de relação entre as duas… 

 

R – Pois a parceria verdadeira é difícil: ”eu sei isto, tu sabes aquilo”… 
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E – A Margarida vê a entrada desta comissão como a Saúde tendo ganho lugar à Educação? 

 

R – Exacto…é…aliás, eles continuam a ter no plano deles nacional, na Saúde Escolar as escolas 

promotoras de saúde…embora isto seja um parente pobre da Saúde…era um parente pobre da 

educação também! Lá vem esta outra vez com a ES…o que era importante era a “disciplina”, o “sucesso 

escolar”…e na Saúde, era a Saúde Escolar…era também…lá também era para os carolas…o tratamento 

é que era valorizado…eu não concordo com este modelo, mesmo esta legislação do Aborto, porque acho 

que mais uma vez o país não vai ter recursos para fazer o que devia ser feito…era um acompanhamento 

da mulher por equipas multidisciplinares, do seu momento de decisão…aliás uma das regras da ES era 

não impingir os valores…relativamente ao aborto, mas eu acho que a tomada de decisão deveria ser 

acompanhada por uma equipa e eu não sei se haverá condições…E repare, há sempre um discurso no 

feminino, sempre que se fala de Aborto é como uma coisa da mulher…e por isso a mentalidade…a 

decisão é no feminino, até aí se demonstra que… 

 

E – A entrevista já vai longa, não quero ocupá-la muito mais…mas gostava que indicasse outras 

pessoas que ache que eu deva ouvir, que considere fundamentais… 

 

R – Em Lisboa, a Isabel Baptista…que deve estar no ME…tenho outra, mas está em Macau…Manuela 

Cid Torres…o António Marques… 
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