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Nome e função do entrevistado: BEATRIZ  QUADRO TÉCNICO ME (chefia) 

Entrevista nº 8 

Data da entrevista: 2009 

Transcrito por: Marta Godinho 

 

 

P1 Bom, eu não sei nada sobre si...!  

 

R1 (Risos) O que é bom! 

 

P2 Podemos começar por aí porque eu não sei absolutamente nada! É uma pessoa que me é referida, que 

eu apanhei no Ministério em vários... ouvi-a falar mas não sei nada, portanto se calhar podemos começar pelo 

seu percurso... 

 

R2 Em termos...? 

 

P3 Da sua ligação à... da sua formação se calhar primeiro e depois a ligação à educação! 

 

R3 Muito bem, a minha formação de base não fazia pressupor o que aconteceu a seguir, sou licenciada em 

Românicas...  

 

P4 Hum, hum! 

 

R4 ... Na área das Românicas portanto, eu tive até dois cursos, tive uma parte de Bacharelato e depois o meu 

curso desapareceu com o 25 de Abril, e segui a licenciatura, foi em Línguas e Literaturas Modernas, variante Português 

– Francês, portanto é a mesma coisa, e sou tradutora de Inglês e Francês pelo ISLA. Quando comecei a dar aulas em 

1972, dei aulas, fiz interrupções, uma foi quase até aos 5 anos, para ficar só com os filhos... 

 

P5 Hum, hum... 

 

R5 ... Porque no sítio onde eu estava era com... entrei em conflito... 

 

P6 Pois... 

 

R6 ... Pessoal, comigo própria (Risos)...    
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P7  (Risos) 

 

R7 ... Por não dar apoio às crianças, aos filhos, e mais tarde... Tenho dois filhos e tive um enteado que entretanto 

morreu na sequênciade um acidente... e em 90 surge na escola onde eu leccionava um convite do Ministério da 

Educação para as escolas aderirem a um projecto chamado “Viva a Escola”... 

 

P8 “Viva a Escola” 

 

R8 Como muitas coisas do Ministério, chegou quase em cima da hora e, no Conselho Pedagógico, as pessoas 

olharam para mim, o que era o costume, e disseram assim “A Joaquina podia fazer aqui um projecto, ainda entram 300 

contos para a escola... temos 15 dias!” 

 

P9  (Risos) 

 

R9 E eu efectivamente fiz um projecto a que chamei “Combate ao alcoolismo no Concelho de Mação” ou, como 

subtítulo, “Não deixe de beber, aprenda a beber”. Foi o único projecto seleccionado para o Distrito de Castelo Branco, 

na altura eu estava lá e pronto. A partir daí eu fui fazer a formação onde conheci, à época, a pessoa que estava à frente 

do projecto, Carlota, e sou convidada por ela, no ano seguinte, para vir para Lisboa para o que se chamava “professora 

operadora”, mas mantive-me, porque queria ficar lá até acabar os 3 anos do projecto local, o projecto da escola, porque 

gosto de rematar coisas! Não gosto de as deixar a meio! 

 

P10 Hum, hum! 

 

R10 Vim para Lisboa no ano em que o “Viva a Escola” toma outras proporções, deixa de ser um projecto-piloto e 

passa a ser um Programa de Promoção e Educação para a Saúde, o PES, e que venho então como “professora 

operadora”. Durante 2 anos trabalhei no CAE de Lisboa, e em 1995 sou convidada pela Carlota para a assessorar 

directamente, o que me levou a  ter algumas funções a nível nacional. A mais importante dessa época foi, com certeza, 

a coordenação que fiz do Projecto de Educação para a Saúde, perdão, do Projecto de Educação Sexual, que foi um 

projecto também piloto com 5 escolas de todos os níveis de ensino e que foi realmente extraordinário. Depois também 

coordenei a nível nacional a formação de professores, de técnicos de saúde e de outras associações ligadas à 

prevenção da SIDA, sendo coordenadora de um projecto de prevenção da SIDA, não só ao nível de uma ligação com a 

Galiza, fizemos um primeiro projecto transnacional, portanto com a região norte e depois no ano de 1997 formámos 

para cima de 1000 professores. Foi realmente um plano extraordinário, eram equipas multi-disciplinares, cada uma com 

3 pessoas, um professor, um técnico de saúde e um elemento de uma associação ligada à SIDA. Em 1998, estive 

praticamente de saída porque nem sequer concordei com a orientação que foi dada a seguir à saída da Catalina… mas 

pediram-me para ficar. Não fiquei na equipa nacional, mas fiquei a coordenar a Região de Lisboa e Vale do Tejo do 

PES. Em 1999, a Carlota convida-me para vir para aqui (PEETI) trabalhar com ela e, mais uma vez, não vim logo 

porque tinha de acabar aquela fase que iria terminar em 1999, ou seja a transformação do PES na CCPES... 
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P11 Hum, hum! 

 

R11 ... E o grupo dos técnicos passou a ser designado por CPPES, o Grupo Técnico de Promoção e Educação 

para a Saúde, e nessa altura saí e vim para o PETI. Desde 1999 que, com a publicação do diploma da medida PIEF, 

Programa Integrado de Educação e Formação, na resposta à problemática, aos jovens encontrados no trabalho infantil 

mas não só, o PETI rapidamente passou a ser um programa de... 

 

P12 Referente ao abandono... 

 

R12 ... Referente à exclusão... 

 

P13 Pois! 

 

R13 ... Queverificámos ser uma constante no nosso trabalho. Acabei agora de escrever um texto para a 

Assembleia da República, para uma audição parlamentar no dia 2, onde digo que efectivamente não só mudou o 

paradigma do trabalho infantil, como mudou o objecto e o objectivo da medida PIEF. Esta medida, neste momento, 

claramente promove a inclusão social, ao mesmo tempo que promove com certeza, o combate ao abandono escolar e 

ao insucesso! Mas é muito mais do que isso! É uma medida bastante abrangente.Mas dizia que, em 2002, quando 

Carlota é convidada para ir para a Casa Pia, eu sou convidada a assumir as funções de directora, nas quais me 

mantenho até ao dia de hoje.  

 

P14 Hum, hum! Muito bem! Então se calhar vamos pegar nessa experiência passo a passo, recuando 

talvez à sua entrada no PES e qual era, o que é que na altura se procurava fazer e como é que concretamente a 

Educação Sexual, e trabalhou nesse programa, eu acho que ainda não tinha entrevistado ninguém que 

estivesse mesmo tão ligado ao projecto experimental, portanto se calhar pode-me contar um bocadinho sobre 

isso, a sua ligação... 

  

R14 Posso! 

 

P15 ... E depois como é que foi ter, porque no fim dá a área especificamente da Educação Sexual foi ai que 

foi ter e foi trabalhar, e foi ver, e se calhar...  

 

R15  Mas eu acho que não há ninguém da área específica da Educação Sexual, a menos que seja um sexólogo. 

 

P16  Não sei já! (Risos) Ou mesmo... 

 

R16 E um sexólogo pode não ser de Educação Sexual, porque são coisas distintas! 
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P17 Exactamente! 

 

R17 O projecto-piloto que foi levado a cabo quando era Ministra Manuela Ferreira Leite, e foi até hoje o único 

projecto institucional, do Ministério da Educação... 

 

P18 Hum, hum... 

 

R18 ... Portanto não era nenhuma associação, foi o Ministério da Educação que assumiu fazer esse projecto... 

 

P19 Exacto! Pois! 

 

R19 ... Desde que os professores e os pais dos alunos envolvidos dessem o seu acordo. Tudo isso foi assegurado 

e efectivamente foi um tempo de trabalho muito gratificante! Envolveu uma escola do 1.º ciclo, duas do 2.º e 3.º ciclos e 

uma do secundário portanto, era possível trabalhar esta temática desde o jardim-de-infância já que a escola do 1.º ciclo 

também englobava o JI 

 

P20 Hum, hum! 

 

R20 ... Era possível trabalhar a temática em todos os níveis de ensino portanto, com abordagens diferenciadas. Os 

objectivos eram, em primeiro lugar, mostrar como é que se podia fazer, tendo o acompanhamento técnico, digamos 

específico, sido feito pela APF... 

 

P21 Hum, hum! 

 

R21 ... E o objectivo era provar que a escola não só podia como devia abordar estes assuntos como aborda a 

Educação Cívica, a Educação para o Ambiente, etc. 

 

P22 Hum... 

 

R22 Porque se insere no que se chama Educação, Educação Global! Ainda hoje, desde sempre, mas ainda hoje 

aqui há uma coisa que me espanta extraordinariamente, que é este processo em si de avanços e retrocessos, direi 

mais retrocessos do que avanços, queríamos mostrar que os professores podem, com formação adequada, trabalhar 

nestas matérias! 

 

P23 Hum, hum! 
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R23 Porque todos, quase todos os professores e professoras são mães e pais e certamente que a Educação 

Sexual quando é feita com os seus filhos, pode ser feita de uma maneira implícita ou explicita, todos a fazemos…                  

(10:13) 

 

P24 Hum, hum! 

 

R24 ... Basta uns olhos arregalados ou uma cara confundida e estamos a fazer Educação Sexual ou outra 

educação qualquer, porque damos sinais exteriores! Portanto, era no fundo ensinar técnicas do que se deveria ou não 

fazer, nomeadamente uma das coisas que se poderia fazer era dizer “Não tenho conhecimento dessa matéria, não 

sei… mas vou-me informar! Já chega!”, muitas vezes os jovens é a única coisa de que precisam. Também se, ao final 

desses 3 anos em que trabalhamos com as escolas e as acompanhámos, foi possível fazer um documento que foi 

muito polémico na altura, muito mal tratado por certas pessoas, não só pela comunicação social mas até por alguns 

elementos que queriam fazer as coisas de maneira diferente, e que vejo com agrado que recentemente alguns dos que 

mais o atacaram, agora até o retomam e consideram que foi o único documento que se fez dessa matéria. E foi! 

Chama-se “Orientações”... 

 

P25 “Linhas Orientadoras...” 

 

R25 ... “Linhas Orientadoras para a Educação Sexual em meio Escolar”, portanto de que eu sou co-autora, 

exactamente no capítulo dos professores, e aquele documento é o documento que foi feito essencialmente por quem 

esteve na experiência! Portanto há imensa matéria que foi escrita, muito nos últimos capítulos escritos pelos próprios 

professores, que estiveram na experiência. Obviamente que quem estava de fora a ajudar, a acompanhar como o PES 

e a APF, enquadrava os textos que eram revistos à exaustão!  

 

P26 Hum, hum! 

 

R26  Foi amplamente abordado o facto de que qualquer professor, desde que devidamente preparado, como se 

prepara para fazer outra coisa qualquer, pode abordar esta área! Há efectivamente algumas excepções, e essas 

excepções são aquelas que quase são as excepções para outras áreas. Há pessoas que não deveriam ser professores 

e ponto final! 

 

P27 Pois! 

  

R27 Não é disto nem daquilo, é professores! Não deveriam ser!  

 

P28 Pois! 
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R28 Assim como há pessoas que não deveriam estar num serviço no front office, só deveriam estar no back office, 

nunca deveriam estar em contacto com o público, isso não quer dizer que elas não tenham imensas competências 

noutras áreas... 

 

P29 Hum, hum! 

 

R29 ... Uma pessoa que, por exemplo, não tenha a sua sexualidade bem resolvida, ou que pelo menos seja capaz 

de se afastar o suficiente de si para poder fazer este trabalho, é preferível seriamente que não o faça. Mas são casos 

como eu digo, muito concretos! 

 

P30 Hum, hum! 

 

R30 Portanto, o professor, ou a professora em geral, que é uma pessoa com equilíbrio pessoal só tem de se 

preparar! Há um conjunto de coisas que, quando eu comecei a trabalhar na área da prevenção da SIDA, não sabia! 

 

P31 Pois! 

 

R31 Temos que nos informar! 

 

P32 Informar! 

 

R32 Agora, isso realmente continua a ser para mim muito claro. As pessoas podem fazê-lo, eu verifiquei ao longo 

desses anos que havia maneiras extraordinárias de trabalhar. É claro que se a pessoas tiver um certo feeling… melhor 

ainda! Mas eu não sou nada apologista do chamado perfil! 

 

P33 Hum, hum! 

 

R33 Eu não sei o que é isso do perfil! Aliás, Maria do Céu Roldão fala muito nisso. O perfil... Ora, se tiver as duas 

coisas melhor ainda! Mas o perfil adquire-se também... 

 

P34 Hum, hum! 

 

R34 ... Ou depois trabalha-se, qualquer que seja a profissão que esteja a desempenhar, portanto nesse aspecto eu 

não concordo que  o “jeitinho”chegue... 

 

P35 (Risos) 

 

R35 ... Por amor de Deus! O “jeitinho” só dá asneira! 
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P36 Hum, hum! E nessa altura portanto, essa experiência piloto era enquadrada pelo PES, não é? 

 

R36 Pelo PES, exactamente! 

 

P37 Portanto pelo Ministério da Educação 

 

R37 Pelo Ministério da Educação, o PES no âmbito do Ministério da Educação! 

 

P38 E apesar de ter havido mudanças políticas não se sentiu que essas mudanças tivessem efeitos 

directos nos programas, houve a possibilidade de dar continuidade... 

 

R38 Houve! O programa, este projecto-piloto já tinha acabado! Portanto foi de 1995 a 1997, tinha acabado! 

 

P39 Tinha acabado!  

 

R39 Estava-se a fazer aquilo que surgiu como se fosse um relatório, estas linhas orientadoras, e que saíram em 

2000... 

 

P40 Hum, hum... 

 

R40 ... Portanto, houve o primeiro documento oficioso digamos, preparatório, e depois aquilo que depois foi 

publicado foi em 2000. Politicamente o que aconteceu é que não houve grande abertura... 

 

P41 Para se continuar... 

 

R41 ... Para se continuar, porque como eu digo, o único momento, e que “tiro o meu chapéu” à Dra. Manuela 

Ferreira Leite, que teve a coragem política, porque é uma coragem política, é uma área muito sensível... 

 

P42 Sim, exactamente… 

 

R42 ... É uma sensibilidade que não cheguei assim a perceber muito bem... 

 

P43  (Risos) 

 

R43 ... Porque efectivamente as pessoas sabem que se a espécie se mantém é porque alguma coisa acontece, e 

se pudermos ajudar todos a que essa manutenção da espécie se faça dentro de parâmetros de felicidade e não de 

infelicidade, melhor ainda, que é aquilo que efectivamente penso que é um dos grandes objectivos da Educação 
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Sexual. Não é apenas a prevenção de isto ou daquilo, aliás, avançar por exemplo para a Educação Sexual como se fez, 

houve aí uma tentativa por via da SIDA… é pena! 

 

P44 Pois! Essa é outra questão que depois gostava que falasse! 

 

R44 Exactamente! 

 

P45 Nessa altura penso que não se avançaria própriamente por via da SIDA como se sugeriu...  

 

R45 Não, não, quando nós fizemos era mesmo pela Educação Sexual! Havia muitas gravidezes precoces de 

jovens... 

 

P46 Exacto! 

 

R46 ... Havia efectivamente relações mal sucedidas porque as pessoas, muitos jovens, sobretudo raparigas 

consideravam que podiam perder as suas amizades ou os seus namorados se não cedessem, mesmo que não se 

sentissem confortáveis, portanto o grande objectivo foi trabalhar a auto-estima dos jovens e levá-los a entender que a 

sexualidade no seu pleno é uma coisa que tem que ser... Tem que deixar “bem-estar”, porque se não deixar é porque 

algo não foi bem feito, não esteve bem! Não estamos a falar de performances mecânicas. 

 

P47 Claro! 

 

R47 ... Estamos a falar de algo muito mais profundo! E este é um dos problemas que têm os professores ao 

transmitir. Porque em todos os programas, desde o 1.º ciclo, se aborda o aparelho reprodutor, não é aí que o problema 

reside! 

 

P48 Pois! 

 

R48 Toda a gente é capaz de falar de aquilo que nós chamamos da “roupa interior dos aparelhos”, que aquilo se 

chama “trompas”, ou “ovários” ou não sei o quê! O problema está em saber de que maneira é que esse “aparelho” está 

ao serviço do tal bem-estar, porque é mais fácil eu falar, por exemplo do aparelho respiratório, e explicar que se eu 

fumar ou fizer qualquer coisa já posso, as pessoas têm muito mais facilidade... 

 

P49 Hum, hum... 

 

R49 ... E quando eu estou a falar de fumar, já estou a falar de muito mais do que apenas falar de pulmões e de 

traqueia e de essas coisas todas! Portanto, é mesmo, este aparelho reprodutor que provoca alguns “mal-estares” 

porque as pessoas não têm ainda a sua sexualidade bem resolvida, isso é claríssimo! 
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P50 Claro! E nessa altura, vocês quando o programa terminou fizeram alguma proposta de alargamento, de 

continuidade? 

 

R50 A proposta que na altura foi feita foi exactamente a partir das linhas orientadoras, o objectivo do projecto piloto 

era, porque o projecto piloto como sabe tem sempre, uma investigação, a teoria, houve 5 turmas de controlo, portanto 

havia 5 turmas do projecto e 5 turmas de controlo, do mesmo nível de escolaridade, da mesma escola, em que não era 

feito este investimento… digamos de formação. O objectivo era provar que se podia trabalhar esta temática em meio 

escolar, mas de uma maneira objectiva e intencional! A grande diferença entre trabalhar Educação Sexual,... Porque eu 

tenho à vontade etc., porque eu convido e sou mais despachada e convido este ou aquele ou eu própria falo… é uma 

coisa, mas estamos a falar de um programa com intencionalidade pedagógica...! 

 

P51 Hum, hum! 

 

R51 Um programa no âmbito do trabalho escolar! 

 

P52 Hum, hum! 

 

R52 E isto é que nunca mais se fez! E agora, neste momento, sei que foi feito este grupo de trabalho, de algumas 

pessoas que estavam ligadas ao PES já depois de mim, portanto já não são do meu tempo, tentarão, penso eu, mas 

creio que com um sucesso relativo, provavelmente terá falado com elas ou irá falar, aquilo que é possível fazer, mas há 

agora algumas orientações, no sentido de que cada escola encontre, uma coisa que nós dissemos na altura, por isso 

dá-me uma alguma satisfação, mas tenho muita pena que se tenha perdido tanto tempo, a constituir aquilo que eu 

sempre disse que era o núcleo duro, um núcleo duro dentro de cada escola, daquelas pessoas que serão o motor e que 

associarão a si um conjunto de profissionais que estão interessados em trabalhar estas temáticas e que o farão 

intencionalmente, e então eles querem certamente! Agora, há alguns que poderão querer e se sentem menos 

preparados, e então que se formem essas pessoas, de modo a poder abordar esta matéria!       

    

P53 Nesta altura as escolas do projecto foram contactadas pelo Ministério, foram... 

 

R53 Foram, e depois o projecto desenvolvido através do PE.Foi enviada uma carta oficial, explicando o que era o 

projecto, e fomos para escolas, algumas que as Direcções Regionais indicaram, aquelas que teriam ou mais casos de 

gravidezes, ou que estavam inseridas em alguns contextos ou territórios de risco, etc., portanto foi por aí. Portanto, as 

Direcções Regionais  deram essa indicação, também onde haveria alguns professores já à partida com uma 

predisposição... 

 

P54 Com uma apetência... 
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R54 ... Com uma apetência para fazer este trabalho, portanto, foi feito um ofício, em que se explicava os moldes 

em que iria ser feito e pedia-se a colaboração da escola, e que aquela turma que ia ser escolhida, em todas as escolas 

se iria escolher uma turma, não podíamos dar assistência a todas, e que todos os pais desses alunos eram contactados 

no sentido de darem a sua autorização. 

 

P55 E os pais? Como é que foi a reacção, houve polémica, não houve...? 

 

R55 Foram feitas “n” reuniões com os pais, inicialmente, a explicar o que é que se fazia, desmistificar algumas 

ideias do que é a Educação Sexual, etc., e houve sempre uma grande colaboração dos pais, e lembro-me de algumas 

situações muito interessantes, como por exemplo utilizar alguns dos trabalhos que fazíamos com os alunos para chegar 

aos pais. Um deles, um questionário em que se perguntava: “Quais os temas que tens mais dificuldade para falar em 

casa com os teus pais?” Posteriormente, fazia-se uma reunião com os pais e dizia-se: “Os alunos desta turma, da turma 

dos vossos filhos disseram que este, este, este e este eram as áreas em que tinham mais dificuldade em falar 

convosco! Nós agora gostaríamos de saber se também gostariam de ter alguma formação em ES?” Quase sempre, se 

não na totalidade, os pais iam escolher as áreas que os filhos tinham mencionado ter dificuldades em falar com eles, 

para eles próprios terem formação...!   

 

P56 Trabalharem! 

 

R56 Portanto era muito interessante! 

 

P57 Hum, hum! Quer dizer que vocês fizeram também trabalho com pais, no âmbito...  

 

R57 E com a comunidade!  

 

P58 Pois! 

 

R58 Com a comunidade, porque o Centro de Saúde local... 

 

P59 Era contactado! 

 

R59 ... Era parceiro! Eram parceiros, por exemplo nas terras mais do interior a Igreja, neste caso a Católica, e 

agora podem ser as Igrejas, por exemplo a Evangélica aqui por exemplo no PETI na área dos ciganos, o trabalho com a 

comunidade cigana, a Igreja Evangélica é vital! 

 

P60  Tem uma importância enorme, não é? 
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R60 É vital! Nós temos utilizado a Igreja Evangélica como uma grande suporte para chegar a comunidades onde 

nunca chegaríamos! Isso, de certeza absoluta! 

 

P61 Pois é! 

 

R61 Nesse caso os pais era contactados e sem eles nada se fazia! 

 

P62 As maiores dificuldades, onde é que as tiveram? 

 

R62 Durante o projecto, as dificuldades estiveram sempre mesmo nos professores! 

 

P63 Pois! 

 

R63 Quando havia! Houve grupos fantásticos, mas houve algumas turmas que sofreram percalços ao longo dos 3 

anos em que tiveram de mudar de professores, o que foi mau porque tinha que se voltar muito atrás na leccionação, ou 

por erro de casting como eu costumo dizer, no início, portanto nós não conhecíamos os professores, as escolas... 

 

P64 Vocês não escolhiam, eles eram os professores das escolas, não é? 

 

R64 Das escolas, e as escolas é que dizia que sim, ou a intencionalidade era outra, ou logo... agora, esses eram 

casos residuais. A maioria dos casos foi de sucesso, pessoas muito empenhadas, ficaram em muitas dessas escolas 

gabinetes de apoio aos alunos nessa matéria, e realmente os jovens aderiram muito bem, os pais, tendo em conta a 

não participação que nós conhecemos dos pais, sobretudo no secundário em reuniões, era com certeza superior à que 

era a média nas turmas ditas “normais”, que não tinham este projecto.   

 

P65 Hum, hum! 

 

R65 Quanto mais baixa a faixa etária dos alunos, mais os pais aderem... Por exemplo, no jardim-de-infância e no 

primeiro ciclo,... No jardim-de-infância aconteceu uma coisa muito engraçada, porque a educadora estava à espera de 

bebé, e eles foram vivendo aquilo ao longo do trabalho! Portanto no jardim de infância é completamente diferente 

também, mas foi possível quase eles acompanharem de uma maneira muito sentida, porque a educadora ia ter o bebé 

e depois o bebé até foi lá e as perguntas naturalmente vinham, e a explicação era dada com toda a naturalidade.  

 

P66 Pois! Hum, hum! E depois disse ainda há pouco que estas questões praticamente só vêem a aparecer 

com a SIDA, não é? 
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R66 Mais tarde! Neste momento apareceram porque foi intencional, fez-se mesmo! A partir de 1997 quando este 

projecto fechou, e então estávamos a fazer o relatório para apresentar e propor, quando em 1997 fizemos um grande 

trabalho de formação e prevenção da SIDA e mais tarde...  

 

P67 Em que o Ministério era parceiro? O Ministério não era... 

 

R67 O Ministério era a tutela! Neste caso o Ministério era a tutela, aliás, quando se fez este da prevenção da SIDA, 

os dois Ministérios, o da Saúde, pela Comissão da SIDA na altura era Coordenadora a Professora Odete Ferreira, e 

pelo da educação a Secretária de Estado Ana Benavente, assinaram um protocolo público... 

 

P68 Hum, hum! Para fazerem este projecto... 

 

R68 ... Para fazerem…fui eu que fiz isso, eu e a Dra. Maria Manuel Magro, mas depois, que é a parte mais, 

digamos operacional... 

 

P69 Do terreno! 

 

R69 ... Administrativa, e fizemos com recurso a verbas do Quadro Comunitário de Apoio, o que significa que foi 

possível fazer um conjunto de coisas, fizemos trabalhos... acho que tenho lá dentro um dossier, conhece? É aquele 

dossier de materiais da luta contra a Sida 

 

P70 Não! Não tenho! A Dra. Maria Manuel também me falou nele, mas ela não o tinha também! 

 

R70 Não sei se o tenho lá dentro, talvez não, mas tenho aí qulquer coisa.  

 

P71 Pois! 

 

R71 Realmente foi um projecto relativamente caro! Caro no sentido de muito boa qualidade, as pessoas que 

trabalharam ficaram com muito material, mas nós não dávamos o material! Para fazer aquele material tinham de estar 

connosco durante quatro dias em regime de internato! 

 

P72 Pois! 

 

R72 Foi isso que aconteceu nessa formação. 4 dias! Entravam num Domingo à noite e saíam, segunda, terça, 

quarta e quinta, e saíam na quinta-feira à tarde. 

 

P73 Eram destinatários todos os professores, independentemente de escolas, eram escolas, como é que 

era? 
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R73 Tudo, todas as escolas do país! 

 

R74 Todas as escolas do país! 

 

P75 Enviavam os professores? 

 

R75 Nós pedíamos 2 professores por escola, 2 professores por escola para terem formação, mas um deles era, 

digamos imposto, pedíamos que fosse um professor que efectivamente pudesse dar continuidade, isso nem sempre foi 

feito assim, as escolas diziam “Olha, vai este, tem muitos anos!” e depois era colocado noutro sítio no ano a seguir! 

Perdia-se para aquela escola! 

 

P76 Claro! Não se perdia para ele! Pois! 

 

R76 Depois um técnico de saúde da área da escola e um elemento para fazer a formação das equipas. Por 

exemplo, em 2 momentos fizemos a formação de equipas, para que elas próprias, as tais equipas multi-disciplinares, 

pudessem dar a formação a outros, e depois então foi feita de uma maneira regular a formação de professores, os tais 

2 por escola que eram trabalhados por essas equipas já no sítio… 

 

P77 Mas parece que a sociedade só acordou para as questões da Educação Sexual depois da SIDA, não é? 

 

R77 Alguma sociedade admitiu falar de Educação Sexual porque, por via da SIDA, o que é sempre uma pena 

porque é pelas piores razões e quando se trabalha também a SIDA, quando nós fazíamos formação de prevenção da 

SIDA, era uma coisa interessantíssima, nos momentos em que se fazia brainstorming, o que é que cada um pode fazer, 

em que situação é que se pode ter um comportamento de risco, surgiam coisas desde descascar batatas e cortar... o 

que é que se pode... Não havia “unzinho” ligado à sexualidade! 

 

P78  (Risos) 

 

R78 E eu dizia “Olhe desculpem, não estamos aqui num programa assim...” “Oh, não...!” e então de vez em 

quando introduzíamos assim uma frase provocadora, normalmente essa parte cabia-me a mim! “E têm a certeza de que 

os vossos parceiros ou parceiras também...?” e fazia-se um silêncio! Eu sei que era mau dizer isto! (30:16) 

 

P79 Pois! 

 

R79 Portanto é assim, sabe, é que ninguém pode dizer que só acontece aos outros! 

 

P80 Pois! 
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R80 E há situações dramáticas que todos nós conhecemos, que bastou uma noite bem bebida e que... 

 

P81 Hum, hum! Pois! 

  

R81 Portanto, ligávamos um conjunto de condições... 

 

P82 Comportamentos de risco! 

 

R82 ... Comportamentos de risco que poderiam... Desmistificámos completamente a ideia dos grupos de risco, que 

durante os primeiros tempos da SIDA estava muito activa e muito presente... 

 

P83 E muito associada… 

 

R83 ... E muito associada a esses chamados grupos de risco, portanto isso penso que foi desmistificado, houve ai 

aqui há uns anos, poucos, um recrudescimento dessas ideias mirabolantes, até por culpa de alguns desses grupos, 

porque aquilo que se verificou é que em dado momento os próprios homossexuais baixaram muito o número de casos 

de infecção porque passaram a ser muito cuidadosos, de repente vieram pessoas dizer que tinha baixado e houve 

claramente um recrudescimento! Isto tem a ver com uma pessoa não comer carne vermelha porque carne de galinha é 

melhor…mas 

   

P84  (Risos) 

 

R84 Portanto, por via da SIDA foi logo uma das coisas que se fizeram, mas quando nós fazíamos a prevenção da 

SIDA com aquele kit extraordinário, a Educação Sexual estava lá sempre! 

 

P85 Pois!  

 

R85 Prevenir a SIDA, pode não ser só o comportamento sexual, temos a infecção por via parentérica por exemplo 

pode não estar nem associado, mas em princípio sabemos que está associado até a formas degradantes de alguma 

sexualidade, para obter proventos que permitam comprar a “dose”. Disso não há dúvida nenhuma! 

 

P86 Pois, pois! Essa é uma das questões! E depois na... Pronto, fez-se esses programas de prevenção 

contra a SIDA e depois de certa forma acha que a Educação Sexual desaparece durante...? 

 

R86 Desaparece! Eu fui ainda convidada uma vez, era Secretária de Estado Mariana Cascais para uma reunião no 

Ministério com a presença dela e com todas as entidades, todas as associações, todas as instituições ligadas à 

prevenção da SIDA, onde evidentemente há pontos de vista completamente diferentes, e às vezes antagónicos e 

inconciliáveis! 
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P87 Pois! Mas compete a alguém definir as políticas, não é? 

 

R87 Pois é. E nesse momento foi feito um protocolo entre o Ministério, renovou o protocolo que mantinha com a 

APF, e fez outro com o Movimento de Defesa da Vida, e creio que foram os dois que fizeram o protocolo com o 

Ministério para poder fazer formação. 

 

P88 Hum, hum! 

 

R88 Claramente com muitas potencialidades diferentes, do meu ponto de vista a APF muito mais abrangente e... 

não gosto da palavra... mas diria isenta...  

 

P89 Pois! 

 

R89 ... Enquanto que no outro, em alguns... o que é lícito, provável, com certeza, estamos em Democracia, o que 

não sei se já é tão lícito é que se imponha uma orientação, porque enquanto nós trabalhámos, uma das coisas que diz 

nas linhas orientadoras, não sei se conhece? 

 

P90 Sim! 

 

R90 É que o professor deverá tentar ser tão neutro quanto possível, embora saibamos que ninguém é 

completamente neutro... 

 

P91 Sim, mas sim, tão neutro quanto possível! 

 

R91 Tão neutro quanto possível, isto não quer dizer que seja assético nem acéfalo! 

 

P92 Claro! Pois! 

 

R92 É é neutro! Eu tenho que apresentar as várias possibilidades e deixar ao outro a escolha. Se o outro me 

quiser questionar e falarmos assim, mas nunca nem entrarmos no que eu penso, não tenho que dizer o que é que 

penso, eu tenho que dizer aquilo que pode acontecer com esta situação, com aquela e com a outra, e as pessoas terão 

que pensar e tomar uma decisão! 

 

P93 Hum, hum! 

 

R93 Quando efectivamente há uma orientação desde início para se tomar uma determinada opção, eu 

pessoalmente discordo... 
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P94 Pois! 

 

R94 ... Até porque conheço no terreno quem, muitas vezes defende esse tipo de posições, defende na teoria e 

depois na prática tem outra... 

 

P95 Pois! E depois na prática tem outras...  

 

R95 E isso para mim não... 

 

P96 E porque é que acha que em determinadas alturas estas coisas vêm ao de cima, parecem muito 

importantes e depois de repente perdem o seu peso, como se as políticas nunca tivessem continuidade, ou 

pelo menos não é visível a sua continuidade?  

 

R96  Uma das coisas que eu defendi sempre, defendo para isto, defendi para a droga, defendi para um conjunto 

de situações, é que se há algumas áreas onde seria vital fazer um pacto de regime... 

 

P97 Pois...  

 

R97 ... Era nestas! 

 

P98  Pois! 

 

R98  Eu lembro-me sempre que... não sei se foi em Barcelona, acho que sim, que foi, que, isto estamos a falar nos 

princípios dos anos 90, em que para umas determinadas eleições, durante a campanha, todos os partidos fizeram um 

pacto e disseram “De droga não se fala! Não é bandeira de nenhum, é bandeira de todos!” 

 

P99 Pois! Hum, hum! 

 

R99 Portanto não era possível ninguém querer furar por algum lado! E a Educação Sexual, prevenção de 

comportamentos de risco de vária ordem, a luta contra a droga, luta contra isto ou aquilo não podem ser pertença de 

nenhum partido, da parte política ao mais baixo nível que é o partidário, baixo nível no sentido de mais restritivo... 

 

P100 Hum, hum! Pois! 

 

R100 Tem que ser uma política generalizada para um país e que há coisas que não se podem fazer de um dia para 

o outro e de um ano para o outro, levam tempo! Portanto ai faria sentido para mim fazer pactos de regime... 

 

P101 Pois!  
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R101 E este era um! Se tivesse havido este fio condutor ao longo dos governos, quaisquer que eles fossem, 

qualquer que fosse o espectro político de onde eles vêem, isso então, teríamos podido ver com certeza um avanço, não 

se teria perdido o investimento...   

 

P102 Pois! 

  

R102 ...Porque isto é investimento do erário público, é nosso, dos nossos impostos! Quando se faz um projecto 

piloto em escolas é o investimento público que está em causa, quando se faz isto ou aquilo é investimento... por 

exemplo, nós este ano no PETI vamos fazer 10 anos, temos estado a fazer um esforço brutal e vamos ter ai um 

conjunto de, depois vamos-lhe mandar também um convite, se quiser ir, um conjunto de iniciativas que académicos a 

trabalhar com o PETI durante este ano que passou (e o livro vai agora sair em Julho) abordam várias áreas. Para quê? 

Para deixar rasto!  

 

P103 Para deixar saber, não é? 

 

R103 Para deixar “saber”! O problema do trabalho infantil, portanto esta temática neste momento, a...falta-me agora 

a palavra... bom, não interessa! O trabalho infantil neste momento, como mudou muito o seu paradigma e mudou muito 

a conjuntura...  

 

P104 Como já não sendo um problema, não é? 

 

R104 Embora o trabalho infantil seja claramente estrutural... 

  

P105 Pois! 

 

R105 ...Não é conjuntural, mas sabemos, neste momento, por exemplo, sabemos que não há trabalho infantil em 

fábricas e empresas, mas continua a haver... 

 

P106 No doméstico! 

 

R106 Domiciliário, que é um bocadinho diferente!  

 

P107 Pois, pois! 

 

R107 Há doméstico e há domiciliário. Doméstico é na família... 

 

P108 No seio da família… 
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R108 ... Domiciliário é em contexto doméstico, mas por conta de outrem! 

 

P109 Mas por conta de outrem! Pois, as duas realidades devem... 

 

R109 Exactamente, as duas coexistem! E então se dentro de uns anos voltar a recrudescer, há que ver…“Espera lá, 

isto em Portugal fez-se em 98, até agora... Como é que eles fizeram?” Isto se quiserem ir buscar! Mas isto não se fez 

no PES!  

 

P110 Pois! 

 

R110 Nada foi escrito! Fez-se uma coisinha pequena nos relatórios que estão feitos sobre o projecto “Viva a 

Escola”, mas depois...  

 

P111 Eu não tenho nada! Essa é uma das grandes dificuldades é conseguir apanhar esses relatórios! 

Ninguém... eles perdem-se! As equipas mudam, as pessoas levam... 

 

R111 Mas eles estão publicados! 

 

P112 Pois! 

  

R112 Do PES não há! 

 

P113 Pois! 

 

R113 Só houve do “Viva a Escola”, são dois livrinhos! 

 

P114 Pois! 

 

R114 Se não tiver mais ninguém que lhe empreste eu empresto-lhe! Mas olhe, já foi à 24 de Julho? 

  

P115 Não, eu tenho que lá... eu já lá fui, mas... 

 

R115 Isabel Baptista! 

 

P116 Sim, fui falar com ela, mas tenho que ir ao centro de documentação, porque ela na posse dela ela não 

tem grandes coisas, não tem ou pelo menos não... 

 

R116 Diga-me que eu tenho! Isso eu tenho! 
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P117 Eu estou esperançada que no centro de documentação eles terão as coisas, mas não sei... 

 

R117  (Discurso imperceptível) 

 

P118 “Viva a Escola”, não é? 

 

R118 É o relatório do “Viva a Escola”, são dois livros, dois volumes! E a outra da SIDA que é um dossier grande... 

 

P119 Pois! Desse já me tinha falado a Dra. Manuel Magro, tinha-me falado nele...   

 

R119 Eu esse tenho ali! Mas já vamos ver!  

 

P120 Hum, hum!  

 

R120 E e depois há estas linhas orientadoras... 

 

P121 Sim, essas tenho! Mas pronto, isso como é uma apresentação consegue-se! O mais difícil é apanhar 

aqueles relatórios institucionais, aqueles que não são publicados!     

 

R121 Eu não sei se há muitos! Dos que nós aqui temos, nós fazemos anualmente, mas no PES havia relatórios de 

equipas, eu posso tentar que algumas equipas, que talvez ainda tenham, não sei se na DREL ficou alguma coisa, há 

pessoas na DREL a trabalhar ainda, pode ser que na DREL tenham tudo! (40:07) 

 

P122 Pois! Na DREL não sei... 

 

R122 Na DREL, a pessoa que lá está agora chama-se Rui Correia, penso eu... 

 

P123 Rui Correia 

 

R123 Penso eu!   

 

P124 Hum, hum! 

 

R124 Ou então Manuela... eu até tinha para aqui o contacto... (Afasta-se para ir procurar o contacto)... Eu posso 

dar-lhe. Dou-lhe depois no fim! 

 

P125 Não, sim, depois no fim! Eu depois no fim também lhe quero perguntar coisas sobre contactos e 

portanto voltamos. Depois quando veio para aqui… 
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R125 Ainda fui convidada para fazer ainda algumas formações, mas depois é difícil conciliar tudo...  

 

P126 Hum, hum! 

  

R126 Ainda tenho feito, com a Dra. Maria Manuel, fomos várias vezes, fui várias vezes ao Açores, fizemos a 

formação de todos os professores das ilhas, fomos lá 2 vezes fazer formação, depois... mas trabalhar assim 

intencionalmente, é utilizando essa a palavra, na Educação Sexual não o tenho feito. 

 

P127 Pois, pois! Depois aqui no PETI, vem a apanhar alguma coisa relacionada com as questões da 

Educação Sexual, ou seja... 

 

R127 Temos!  

 

P128 Pois, era isso que eu... 

 

R128 Todas as turmas do PIEF, portanto, o PETI é um programa, isso posso-lhe dar montes de material sobre 

isso...  

 

P129  Hum, hum! 

 

R129 O PETI é um programa criado em 1998, em resposta a uma queixa internacional de que Portugal foi alvo em 

termos de trabalho infantil e que estava a por em causa as exportações nas áreas do têxtil e do calçado... 

 

P130 Isso era lá em Vale do Ave, não é? 

 

R130 Vale do Ave, Cávado, enfim, foi criado um pequeno grupo, um grupo de missão para estudar o estado da arte, 

foi criado também um outro grupo chamado SIETI para fazer o estudo do estado da arte...  

 

P131 Hum, hum! 

 

R131 ... Porque havia uma Sra., Suzanne Williams da “Save the Children”, que dizia que havia em Portugal 200 mil 

crianças a trabalhar, de acordo com estatísticas, quer dizer, tínhamos que ter uma grande quantidade de crianças... 

 

P132  (Risos) 

 

R132 ... Porque 200 mil tinham que estar a trabalhar, ou então todas as criancinhas de colo tinham que estar a 

trabalhar!  
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P133  (Risos) Pois! 

 

R133 Esse grupo fez um relatório preliminar que deu conta do que é que se estava a passar...  

 

P134 Do que se estava a passar! 

 

R134 ... E fez propostas. Uma das propostas foi encontrar uma medida de educação e formação que permitisse 

recuperar esses jovens que já estavam no mundo do trabalho, portanto para a escola e ao mesmo tempo prevenir que 

eles e outros não abandonassem a escola. Surge, em 1999, a medida chamada PIEF, Programa Integrado de 

Educação e Formação revista em 2003 e é esse diploma, portanto um despacho conjunto do Ministério da Educação e 

do Ministério do Trabalho, que vigora até aos dias de hoje. O PETI foi mudando um pouco de missão com 3/4 pessoas 

para o grupo que somos hoje, somos 67 pessoas!   

 

P135  (Sorriso) 

 

R135 Estas 67 pessoas também têm o organigrama que lhe posso depois fornecer, é uma estrutura muito ágil, 

muito flexível, na direcção sou eu, havia um sub director que entretanto saiu e o lugar nunca mais voltou a ser provido , 

5 coordenadores regionais, as nossas regiões são sobreponíveis com as das Direcções Regionais de Educação, e cada 

um destes coordenadores tem a seu cargo a coordenação de X equipas, essas sim divididas, eu acho que até para lhe 

mostrar tenho aqui...  

 

P136 Hum, hum! 

  

R136 ... É uma das coisas que vai estar no livro e eu posso-lhe também mostrar,... Porque é uma das coisas que 

nos vamos ter...  

 

P137 Hum, hum! 

 

R137  (Vai folheando páginas) Este é o organigrama. E até por uma questão de género o que não deve fazer... 

 

P138 Hum, hum! 

 

R138 Tenho aqui, estas equipas móveis, que são estas (Mostrando no livro)…e quando está um homem, está uma 

mulher! 

 

P139  Tem uma mulher! (Risos) Na educação normalmente há sempre mais mulheres, não é? (Risos) 

 

R139 É verdade, aqui! Este é o nosso organigrama, é assim que nós estamos... 
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P140 Hum hum! Estes representantes são pessoas que estão destacadas... 

 

R140 São tudo professores que estão requisitados... 

 

P141 São professores que estão requisitados! 

 

R141 Aqui as equipas têm professores e técnicos de serviço social, psicólogos, sociólogos, e esses que não são 

requisitáveis, portanto não são professores, são pessoas que entraram ao serviço em 2000, 2001, que eram jovens e 

deram-se a isto apaixonadamente, neste momento, aliás o técnico que tem contribuído largamente para a 

sustentabilidade da Segurança Social, com uma forte natalidade! estas pessoas são com contrato a termo do IEFP, 

instituto do emprego. 

 

P142 Pois, hum, hum! 

 

R142 Portanto é realmente muitíssimo flexível, como se vê esta foi a área... 

 

P143 Foi a região com mais peso... 

 

R143 Foi-o no princípio, mas neste momento já está... Neste momento há áreas, não há dúvida, por exemplo a zona 

do Alentejo é uma zona bastante, com muitos casos das chamadas piores formas de trabalho infantil segundo a 

convenção 182, estamos a falar de prostituição, correios de droga, mendicidade... 

 

P144 Hum, hum! E eu a pensar que estávamos a falar portanto aqui dos “Tapetes de Arraiolos! (Risos) 

 

R144 Não, não estamos, estamos a falar de uma das áreas... 

 

P145 Que era das coisas que eu via, eu estive um ano numa escola de Arraiolos a fazer um estudo e de 

facto era impressionante, os miúdos saíam da escola ao fim da tarde e viam-se às portas das casas... 

 

R145 Esse é que é trabalho domiciliário 

 

P146 É? 

  

R146 Esse é que é trabalho domiciliário! 

 

P147  (Discurso imperceptível) Mas pronto, mas iam à escola, ali não era propriamente a... 
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R147 No trabalho domiciliário normalmente não faltam! O único problema do trabalho domiciliário é se não fazem 

nada que seja demasiado pesado para a idade!  

 

P148 Para a idade, pois! 

 

R148 Que é o caso dos miúdos a coser sapatos que efectivamente às vezes é um trabalho duro! 

 

P149  Pois! Claro! Mesmo aqueles... 

 

R149  (Discurso imperceptível) mesmo que passem não têm grande sucesso e nem sempre trabalham  por escolha 

deles... 

 

P150 No fundo a expectativa recai muito ali, não é, também...? 

 

R150 Não, o problema é que quando se fala às vezes de pobreza aqui, a nossa, todos os nossos estudos mostram 

que nem sempre a pobreza económica é o motor para o trabalho! 

 

P151 Pois! 

 

R151 É uma pobreza de outra natureza, uma pobreza de expectativas, pobreza de sonhos, eu ouvia assim 

“trabalhar não lhes faz mal nenhum, antes fazer isto do que estar a fazer asneiras, estar na rua!”, etc. E a cultura 

escolar está muito desacreditada junto destas famílias, e a escola nada faz, ou pouco faz também para melhorar... 

 

P152 Pois! 

 

R152 Que isso é que é o grande problema! 

 

P153 Pois! Portanto, vocês no âmbito então do PIEF começam a desenhar programas e trabalho para... 

 

R153  É assim, o PIEF é-o, também lhe darei esse documento, já o próprio despacho o desenha…e há o estudo da 

Prof M.ª do Céu Roldão. Já o tem?  

 

P154 Não... 

 

R154 Então eu mando-lhe em PDF... 

 

P155 Ela falou, nas últimas vezes que estivemos, que iam apresentar publicamente, não sei se já foi, se 

não... 
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R155 Não, vamos agora apresentar, vai ser publicado mesmo por uma editora! 

 

P156 Pois! 

  

R156 Vou já pôr aqui... depois posso-lhe mandar... 

 

P157 Ok, por mail! 

 

R157 As coisas que se enviam por mail, é mais confortável!  

 

P158 Sem dúvida! (Risos) 

 

R158 Portanto estava-me a perguntar...? 

 

P159  Ai dentro como é que depois vocês incluem as questões da Educação Sexual? 

 

R159 Ah, exactamente! Quando se prepara um grupo para PIEF, temos primeiro as sinalizações, temos dessas 

sinalizações algumas que são encaminhadas rapidamente para o ensino escolar porque não precisavam de outro 

encaminhamento... 

 

P160 Pois, de outras sinalizações! 

 

R160 ... E quando chegamos mesmo quase ao fim, ou que o tipo de jovens envolvidos, vê-se que a escola 

infelizmente, a escola dita regular ainda não consegue apanhá-los, ou já não consegue apanhá-los, então avança-se 

para a medida PIEF. A medida PIEF tem grandes vantagens, ainda hoje escrevi isto...! 

 

P161 (Risos) 

 

R161 ... as turmas são enquadrados pelas equipas móveis, multidisciplinares do PETI, as tais que têm os 

professores, os técnicos de serviço social, os psicólogos, e em cada uma das turmas ou em cada duas há um elemento 

que só faz a ponte entre os alunos, os professores, as famílias, a escola e a tal comunidade que se chama um TIL! 

 

P162 (Risos) 

 

R162 É um Técnico de Intervenção Local! Nós brincamos, não é o acento gráfico, é apenas o Técnico de 

Intervenção Local, e que às vezes se chama um TIR que é regional. Porquê? Porque as nossas equipas são limitadas!  

  

P163 Hum, hum! 



 

 25 

R163 Por exemplo Lisboa, para toda a área de Lisboa tem 8 técnicos!                                  (50:06) 

 

P164 Pois! 

 

R164 Não é nada! E o facto de haver este TIL, este elemento que é um jovem recém-licenciado que trabalha com a 

equipa móvel... 

 

P165 Hum, hum! 

 

R165 ... Permite, está a ver? Só temos isto! Aqui pelo meio existe gente! (Apontando para o documento)  

 

P166 Claro! 

  

R166 Portanto, havendo realmente um elemento que pode fazer com mais propriedade, poque conhece a realidade 

local, articula com as instituições, com tudo isso e é um elemento que mais nenhuma medida tem, nenhuma outra, nem 

os CEF’s, nem os “Percursos alternativos”, ninguém tem! Só o PIEF é que tem este elemento, posso-lhe chamar 

monitor, TIL, aquilo que quiser, é a mesma coisa! Quando se desenha uma área particular para estes jovens, há 

sempre uma área que se chama “Desenvolvimento Pessoal e Social”, assim como há uma ligada à higiene e segurança 

no trabalho, como há uma ligada ao serviço com a comunidade, enfim, ou à exploração vocacional... 

 

P167 Vocês têm total liberdade na construção do Currículo, ou há...? 

 

R167 É-nos dado pelo despacho... 

 

P168 Ah! O despacho define! 

 

R168 É uma liberdade qb! Está lá, a liberdade está em que o número de professores é muito menor, em que o 

número de alunos por turma é menor, o máximo são 15, em que os professores são afectos a esta medida, 

nomeadamente pela figura do destacamento... 

 

P169  Hum, hum! 

 

R169 ... Ou pelo menos se são afectos de outra maneira não vêm ao engano... 

 

P170 Sabem para o que é que vêm! 

 

R170 ... Sabem ao que vêm, há sempre ás vezes aqueles que não…mas até mesmo às vezes aqueles que não são 

muito escolhidos passam a ser… E é nesse momento que se introduz algumas valências consideradas necessárias 
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para aquele grupo. Por exemplo, falamos da Educação Sexual concretamente, a Educação Sexual aqui faz-se a vários 

níveis, por exemplo, todos os alunos dos PIEF são vistos pelo Centro de Saúde local, todos! Que é uma coisa a que 

alguns nunca tinham tido acesso. 

 

P171 Ah pois, imagino! Nunca tinham ido a uma consulta médica, se calhar! 

 

R171 Temos “n”, eu não digo a ninguém, isto é completamente definido por nós e pelo Centro de Saúde local. Há 

muito jovens que têm o “viruzinho” já! 

 

P172 Pois! 

 

R172 Porque nos chegam miúdas com 14 anos no terceiro filho! 

 

P173 Claro. 

 

R173 Portanto, isto é feito com a médica, feito com o encarregado de educação, quando existe, e com a própria...  

 

P174 Pois! 

 

R174 ... Tem que se explicar, isto é uma coisa, isto já é “remediativo”, claro que o trabalho é sempre na área do 

preventivo, mas nestes casos é extremamente necessário. Sabe que temos imensas crianças já com candidíase, um 

monte de pequenas doenças de transmissão sexual que não tem que ser nem SIDA, nem... 

 

P175 Exacto! Há muitas outras, pois! 

 

R175 E então aí é que é explicado que... Agora explicar a uma população, vamos supor por exemplo uma 

população africana, que tem aquele “calor interno”, bom, ir a uma festa deles ao fim de um bocado de começarem a 

dançar, só podem mesmo “ter ideias”! Porque aquilo é extraordinário!  

 

P176 Sim! 

  

R176 Sai por todos os poros, a sexualidade, aquela sensualidade! Bem, portanto aqui tem que se verificar como é 

que realmente se pode fazer o trabalho. É, não digo que sejam em todos, eu dou essa orientação e penso que do 

nosso assunto se segue, mais explicitamente, mais ou menos intencionalmente, mas existe pelo menos nesta ligação à 

saúde, nesta vertente da saúde, nem que seja esta iniciativa!  

 

P177 Hum, hum! 
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R177 O ideal é trabalhar e depois cada um faz de acordo com a turma que tem. Nós temos cá no PETI neste 

momento algumas pessoas que vieram do antigo PES, o que significa que são mais valias! 

 

P178 Pois! 

 

R178 Há um elemento que até fez o mestrado nessa área do Jardim de Infância, sexualidade no Jardim de Infância 

e Educação Sexual, que é a Natércia Ferreira, depois se quiser falar com ela, e que é uma formadora excelente. 

Portanto a introdução da Educação Sexual é feita de uma maneira tão natural como se introduz a higiene e segurança 

no trabalho, mal comparando! 

 

P179 Pois! Isso quer dizer vocês têm no próprio programa de formação, no curriculo, essa área tem um 

tempo específico, estão difusas no resto, como é que é? 

 

R179 Nesta parte é assim, por exemplo, se for decidido, isto há uma certa liberdade de norte a sul, falo  da Região 

de Lisboa e Vale do Tejo, que eu conheço muito bem, porque antes de ser directora do PETI era a coordenadora... 

 

P180 Do PES! 

 

R180 Não! A coordenadora regional aqui também do PETI, também fui, e, se eu tenho um tema, imaginamos que é 

a Educação Sexual, intencional, e vamos dizer, durante 1 mês, 2 meses vamos trabalhar isto... 

 

P181 Hum, hum! 

 

R181 ... Todas as disciplinas trabalham! 

 

P182 Ah pronto! Era essa a questão! 

 

R182 É isso, mas não digo que seja de norte a sul...! 

 

P183 Pois sim! É conforme... 

 

R183 Porque o PIEF em Lisboa está muito mais organizado pelo PETI do que em certas regiões, há outros em que 

está mais escolarizado, aliás, a M.ª do Céu também diz isso muito bem! 

 

P184 Hum, hum! 

 

R184 E fazem aquilo que eu sempre defendi! Eu posso na aula de matemática, a aula de matemática é óptima para 

estudar por exemplo o método anticoncepcional do calendário! Por exemplo!  

Claudia
Highlight

Claudia
Highlight



 

 28 

P185 Pois! 

 

R185 Até para a estatística, para as pessoas perceberem a quantidade de jovens que nos outros países que são 

mais precoces, que são isto, não sei quantos, os números do VIH e da SIDA, tudo por ai fora! Depois, se formos para 

os alunos mais velhos, na literatura, eu sou da área de Português-Francês, toda a vida, ainda não falava em Educação 

Sexual, já eu em Francês que era uma língua mais ou menos morta, como eu costumava dizer a brincar, o nosso 

programa permitia, fazer a abordagem que cada um melhor sabia fazer e que se preparava para ela! A diferença entre a 

paixão e o amor, trabalha-se imenso isso, por exemplo estes miúdos que estão nas “ondas de paixão” uma semana e 

na semana seguinte detestam aquele por quem estavam apaixonados...! 

 

P186  (Risos) 

 

R186 Portanto, tudo isso é muito trabalhado e sobretudo nestas faixas que vêm de famílias em que isto acontece na 

realidade, há uma mãe que já teve não sei quantos parceiros, um pai que teve não sei quantas parceiras, há um 

conjunto, uma fratria que são cada um de sua mãe e de seu pai e aquilo é uma confusão desgraçada, portanto isso dá 

muito para trabalhar toda esta... 

 

P187 E têm vos chegado também de alguma forma em relação com isto, questões de abuso sexual, 

prostituição infantil, etc., porque isto são outros domínios da sexualidade mais problemáticos, mas que... 

 

R187 Nós trabalhamos mesmo, como eu lhe disse a convenção 182 da OIT, que é exactamente sobre as chamadas 

piores formas de trabalho infantil, eu nem gosto muito da palavra “trabalho” para isto, mas é OIT ao fazer uma 

convenção só sobre isto deu visibilidade a estas situações. Deu visibilidade à prostituição e à exploração sexual para 

efeitos económicos... 

 

P188 Hum, hum! 

 

R188 ... Portanto, é a área onde trabalhamos, porque há uma diferença entre abuso e exploração sexual...  

 

P189 Claro! 

 

R189 ... Portanto, o abuso, se nós tivéssemos casos desses, com certeza que são orientados, mas não são 

criminalizáveis de uma determinada maneira, enquanto que, se eu souber que há jovens que estão a ser 

instrumentalizados, nomeadamente para filmes pornográficos, para a... Tivemos uma mãe, agora isto já passou, já foi 

há anos, logo no princípio, que encontrámos uma “barraquinha” construída no quintal em que a mãe tinha digamos 

“alugado” a filha consoante uma tabela! Portanto fazer isto custa X, aquilo custa outro, etc., sempre com a conivência 

da mãe, quer dizer, que tinha feito essa “barraquinha” no quintal! 
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P190  Pois! 

 

R190 E essa menina foi apanhada por nós porque tinha marcas nos pulsos… porque era algemada! 

 

P191 Que horror! Pois! 

 

R191 Um dos capítulos chama-se “piores formas…” 

 

P192 Sim, tenho a noção! E que estamos em Portugal e que se formos pelo mundo, então isso piora muito, 

muitíssimo, não é? Em determinados países é uma calamidade, e que essa realidade, ainda é... 

 

R192  (Discurso imperceptível) Mas olhe que às vezes acontecem cá coisas que eu pergunto como é que é possível 

acontecer num país como este! Até como é que é possível dizer que ainda aconteça!  

 

P193 Porque isto com os brandos costumes, que depois... 

 

R193 Como é que é possível apanharmos jovens de 15 anos que nunca tiveram uma matrícula na escola! Não é 

deixarem a escola, é nunca serem matriculados! Não existem! 

 

P194 Pois! 

 

R194 Há miúdos que nos chegam, cada vez menos, mas vamos tendo sempre um caso ou outro que não tem 

visibilidade! Pode morrer que ninguém sabe, nunca existiu!  

 

P195 Hum, hum! Como é que ninguém deu conta das suas ausências, porque eles em algum lado fugiram 

do sistema, não é?                                                                             (01:00:03) 

 

R195 Não, o sistema esteve distraído!  

 

P196 Pois! 

 

R196 Porque é muito simples, quando as crianças, é assim: há uma... 

 

P197 São as transições, as transições que não funcionam... 

  

R197 E as pessoas vivem, há uma coisa, as proximidades são importantes, a Junta de Freguesia, a Casa do Povo, 

etc., há pessoas que vivem, por exemplo, nós temos no Alentejo certos lugares, aquilo nem são lugares, são pequenos 

montes onde vivem X famílias e onde é exclusivo o fenómeno do incesto... 
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P198 Pois! 

 

R198  Tudo em cima uns dos outros, em casa uns com os outros, uma confusão geral, a debilidade mental 

(Discurso imperceptível) e que as próprias autoridades... 

 

P199 Fecham os olhos! 

 

R199 ... Em vez de irem por aqui vão mais por ali, porque o caminho é melhor! As nossas técnicas vão por ali fora!  

 

P200  Pois! 

 

R200 E ás vezes há certas situações em que não podem ir sozinhos, porque a proximidade dos técnicos a estas 

situações torna tudo mais difícil… 

 

P201 Vocês de alguma forma tiveram essas turmas na escola e fora da escola, é isso? 

 

R201 No princípio tínhamos algumas, mas neste momento, das 144 a nível nacional, temos umas 10, se for, fora da 

escola! 

 

P202 Hum, hum! 

 

R202 Mas destas 10, há umas porque não havia mesmo espaço físico, o parque escolar estásobrelotado. Por 

exemplo, neste momento, se todos os jovens que estão fora do sistema quisessem voltar à escola, não havia parque 

escolar suficiente, ponto final! 

 

P203  Pois! 

 

R203 E portanto ás vezes há uma sala…mas cada vez menos, o objectivo é... 

 

P204  Reconciliá-los! 

 

R204 A escola tem de os assumir, a escola é um bem público, os alunos são do sistema, saíram de um domínio de 

onde nunca deveriam ter saído, a escola tem de os voltar a receber! 

 

P205 Hum, hum! 

 

R205 São lutas, às vezes... 
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P206 Até para eles, imagino que de muitos a história também é tão complicada que eles quanto mais longe 

estiverem da escola, quer dizer, o regresso... 

 

R206 Mas nós também temos detrabalhar estes miúdos para a vida que existe, para a vida real! 

 

P207 Pois! 

 

R207  E não para estarem num “cocoon”, em que é tudo muito bom, muito simpático e depois quando vão lá para 

fora parece que não sabem outra vez viver! Não pode ser! Portanto, o objectivo é reconciliá-los com a escola e 

reconciliar a escola com eles! Por exemplo, uma das coisas que nós fazemos é o chamado PETI comunidade, em que 

uma vez por semana eles vão a um qualquer equipamento da comunidade, pode ser aos bombeiros, pode ser o centro 

de dia, aquilo que for…e qual é o objectivo? É permitir que, de repente, se veja aquele miúdo cheio de piercings, calças 

deste tamanho, é fantástico com aqueles idosos, aquela rapariga que é fantástica com as crianças, aquele rapaz nos 

bombeiros é uma mais valia…No ano seguinte quando se quer por exemplo pedir a essas instituições que nos recebam 

um/ jovem na vertente de exploração vocacional, dizem: “Com certeza! Venha cá!”  

 

P208  Hum, hum! 

 

R208 E depois temos tido, ainda hoje de manhã estava ai uma técnica toda satisfeita porque uma jovemque tinha 

sido colocada com contrato num hotel de 5 estrelas para a lavandaria, num dia em que falhou um colega de mesa, 

vieram buscá-la, e como ela tinha feito lá a formação vocacional, foi tão profissional que já está com contrato na área 

que queria! Pronto! 

 

P209 Pois! 

 

R209 E se ao princípio eram crianças, meu Deus! E estive em Gaia com o PIEF onde entraram onze nos melhores 

hotéis do Porto e nos melhores restaurantes a fazer o estágio de mesa e bar, e há 3 anos, quando entraram no PIEF, 

aquilo eram uns “bichos”, “bichinhos”! 

 

P210  (Sorriso) Em termos das últimas medidas, das últimas coisas que tem sabido sobre as políticas nesta 

área da Educação Sexual, agora já não no PETI, mas em geral para o país, tem assim algum eco, alguma 

opinião sobre...? 

 

R210 Não sou a pessoa ideal para perguntar, porque... Bom, vou mesmo tentar ser muito objectiva, é assim, estou 

satisfeita de que pelo menos alguma coisa tenha sido feita, tenho pena de que pessoas como Daniel Sampaio, que 

tanto disseram mal, nomeadamente das linhas orientadoras, que teceram comentários entre o jocoso e o “bota abaixo”, 

de repente escrevem que as linhas orientadoras é um documento extraordinário, actual, que pode ser perfeitamente 
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utilizado pela escolas, fico satisfeita que o tenha sido! Perdeu-se muito tempo entrementes, quando lhe digo tempo, 

perdeu-se tempo e dinheiro!  

 

P211 Pois! 

 

R211  Neste momento penso que, de uma maneira paulatina, e sem dar grandemente nas vistas, isso eu sei pelas 

escolas, as escolas é que estão... 

 

P212 Sim, foi tudo dado para as escolas, portanto cada escola faz. 

 

R212 Exactamente, e as escolas, eu não acho mal, acho que tem que haver o tal núcleo duro em algum lado para 

políticas de orientação, mas sobretudo as escolas têm de, no âmbito da sua autonomia... 

 

P213 Autonomia… 

 

R213  ... Vir a saber aquilo que precisam! E aquilo que é preciso na escola A, pode não ser preciso na escola B. Uma 

pode fazer um trabalho muito mais preventivo e numa tem que “atacar” o ponto negativo, porque está com, por exemplo 

dispararam X coisas, têm, por exemplo, jovens seropositivos ou declaradamente com SIDA na sua escola, ou têm um 

professor, ou têm um auxiliar de acção educativa, como é que se trabalha isto? Têm de o trabalhar! 

 

P214 Hum, hum! 

 

R214 E isso cada escola tem de encontrar! Agora a escola diz assim: “Precisamos de ajuda porque não sabemos!” 

Tem de haver, do meu ponto de vista, nos serviços centrais um grupo que possa dizer, “Sim senhor, vamos lá ajudar!” 

até a escola depois andar pelos seus pés e rapidamente, e ponto final! Porque para mim é mesmo assim, tem que se... 

Eu costumava dar uma imagem que era: “Imaginem que estão em vossas casas... a fazer um molho bechamel, uma 

coisa que não podem largar…e os vossos filhos pequenos perguntavam “Ó mãe como é que eu nasci?” E vocês têm de 

optar…ou param o molho ou lhes não lhes dão resposta…e isso era uma das coisas que nós treinávamos, é como é 

que se responde nestas circunstâncias! Havia uma coisa que se chamava namorar... Ai como é que era? À carreira! 

 

P215 (Risos) 

 

R215  Duas filas, as pessoas sentadas e cada um tinha perguntas e uns eram de vez em quando perguntantes e 

outros respondentes e trocavam... 

 

P216 E depois trocavam! 
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R216 Claro que na caixa onde as pessoas punham as perguntas, púnhamos uma pergunta que ninguém tinha posto 

e que nós queríamos que fosse perguntada e quem perguntava tinha, mostrava o cartão que indicava se o perguntador 

era rapaz ou rapariga e que tinha X anos! E havia sempre uma pergunta que deixava as pessoas aflitas que era uma 

criança de cinco anos que perguntava porque é que os preservativos do irmão tinham sabores! 

 

P217  (Sorriso) 

 

R217  E as pessoas tinham o espaço para perguntar por que é que uma criança quer saber! 

 

P218  (Sorriso) 

 

R218 As vezes as crianças querem saber coisas, e não é preciso ir buscar os livros da biblioteca, até porque muitos 

pais também parece que querem ser professores! 

 

P219  (Risos) 

 

R219  Pede-se uma resposta plausível e às vezes uma pergunta “E tu? O que é que pensas?”, prova que a pessoa 

não pensa nada, nem tinha nenhuma intencionalidade! Há outros que já têm, mas alguns não têm! Para que é que eu 

estou a dar a uma criança uma resposta, que nem está no horizonte dela perguntar nada daquilo! Pronto! E isto já é 

técnicas!  

 

P220 Hum, hum! 

 

R220 Isto, a técnica de saber como reagir com determinadas faixas etárias, é a tal coisa que não é apenas 

“jeitinho”, há pessoas que têm uma sensibilidade muito grande e uma grande intuição ou efectivamente há técnicas, 

ponto final! Se eu fizer formação com adultos, quanto mais técnicas eu dominar, mais fácil é fazer aquela formação! 

 

P221 Claro! Isto, está questão agora da Educação Sexual aparece sempre sob o tecto da Educação para a 

Saúde, portanto durante um tempo, a seguir ao 25 de Abril, as pessoas falavam muito... Agora aparece dentro 

da Educação para a Saúde... 

 

R221  Ai está a sua definição mais global! Saúde e bem-estar, bem-estar! 

 

P222 Hum, hum! 

 

R222 Acho que sim! Concordo! 

 

P223 Portanto concorda com essa inclusão, não acha que deva ser uma área separada, diferente? 
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R223 Não! Nunca achei! Achei é que pode haver necessidade de uma determinada intencionalidade, por exemplo, 

porque realmente eu posso fazer Educação Sexual em qualquer momento! Eu fui professora 25 anos no terreno, e já 

tenho 58, portanto tenho mais anos ainda de ensino, do que tenho fora do ensino! 

 

P224 Hum, hum! 

 

R224 E porque qualquer pretexto pode servir, relembro um aluno que para justificar o seu atraso, que era comum, 

perante a minha reacção: “Ou me dá hoje uma boa explicação, ou então...” responde: “Estive a namorar! E não sabe o 

trabalho que me deu apanhá-la!” 

 

P225  (Risos) Apanhá-la! 

 

R225  “Vou pensar, mas depois vamos falar um bocadinho!” E a seguir falavámos com a turma, porque é que não sei 

o quê... Isto é Educação Sexual! 

 

P226 Pois! 

 

R226 Não é preciso estar a dizer “Olha, na terça-feira às 15h vamos falar disto!” Não é isto! 

 

P227 Hum, hum! 

 

R227  Claro, intencionalidade muito bem, há um caso, um assunto que realmente é importante de falar, então, aquilo 

que nós vimos era, por exemplo, houve uma altura em que se convidava muito aquilo que se chamava os chamados 

“espertos”, os peritos...           

                        

P228 Pois, pois! 

 

R228 ... Sem interesse nenhum, um perito nisto porque ninguém sabe nada daquilo, tem interesse que o perito vá 

num momento em que as pessoas já todas trabalharam, portanto, há sempre uma que diz: “Vamos pesquisar! Vamos 

ver isto, e depois cada um traz as suas dúvidas!” Muito bem, chegam ao fim, “Gostávamos de ouvir uma opinião 

abalizada de alguém que trabalhou!” não faz mais nada nesta vida senão trabalhar mesmo nesta área. Muito bem, 

chamamo-lo cá! Quando vem, até se calhar já vem para dar resposta a um conjunto de perguntas que nós já lhe 

fizemos e todo o tempo de uns e de outros é bem aproveitado!   

 

P229 Certo! 

 

R229  Agora já fui a um sítio onde eram 300 e tal pessoas…falar assim para todas… 
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P230 Em termos das organizações que têm tido importância nesta área, quer governamentais, quer não, 

quem é que acha que tem sido assim... 

 

R230 Governamentais não há nenhuma, só havia o PES e depois disso não houve governamentais... 

 

P231 Pois! 

 

R231 A Comissão Nacional de Luta contra a SIDA, é um organismo mas é outra coisa mas que está direccionada... 

 

P232 À partida é coordenação mais técnica!  

 

R232 Nós até temos a coordenação da infecção! (Risos) 

 

P233  (Risos) É a infecção VIH-SIDA?! 

 

R233 O coordenador da infecção! Isto é uma coisa…eu não queria ser coordenadora da infecção da SIDA! 

 

P234  (Risos) 

 

R234 Governamentais não há assim nada, depois há um conjunto de várias associações com muito bom trabalho, 

não há dúvida nenhuma de que a APF, mas eu sou suspeita, sou membro da APF, sou associada, mas há muitos anos, 

quando ninguém tinha nem a coragem política, nem o “élan” para fazer isto, eles já faziam! Posso entender e até louvar 

que algumas associações direccionadas o façam porque... Sim? (Batem à porta) 

 

P235 Eu também estou mesmo no fim! 

 

 


