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E – … era mesmo uma coisa muito simples… Agora é assim… eu não vou fazer grandes 

perguntas… o que eu pretendo é assim: há uma história da definição das políticas de educação 

sexual em Portugal.  Há uma história disto e eu gostava de saber em que momento começou a 

acompanhar essa história… e como é que se cruzou a sua história pessoal com a história da 

definição das políticas e como é que punha isso em termos desse discurso. 

Pode começar por onde quiser… ou pela história sem estar presente ou a partir do momento em 

que começou a estar presente, como quiser… Depois pode ser que eu ande para trás e para a 

frente, consoante aquilo que me for dizendo. 

 

R – É assim: a APF, não há assim nada por aí além de diferente em relação à educação sexual… para 

além de considerar as questões da sexualidade com … a vida das pessoas e da … política…questões… 

mesmo antes do 25 de Abril me recorda que estava ligado a um grupo de gente… estava ligado ao MES 

e esse grupo de gente fazia um jornal que distribuía aos estudantes…chamado “Revolta Estudantil”… 

antes do 25 de Abril… 

 

E – Em que faculdade era isso? Era movimento (?) … 

 

R – Era clandestino… 

O jornal era para os estudantes, era… Chamava-se “Revolta Estudantil” … e que antes do 25 de Abril, 

um dos temas que se tratava nesse… nesse jornal, portanto… pelo menos num número que eu me 

lembra, portanto… nesse jorna…l era a questão da repressão sexual e … quer dizer, fora isso… e fora o 

achar que as questões da sexualidade faziam parte, digamos… e da repressão sexual e do 

conservadorismo, … faziam parte de uma determinada sociedade… burguesa e portanto a… a… fora 

disso, quero dizer, não… não tenho assim nada que me ligue especificamente às políticas de educação 

sexual até ter entrado para a APF. Mesmo depois de ter entrado na APF, eu só, praticamente, digamos 

que me comecei a meter em política em 1984 foi quando … apareceu. 

 

E – Qual é a data da fundação da APF? 

 

R – 1967. Fazemos 40 anos este ano. Até lá a APF não tinha nenhuma, nenhuma que eu saiba, … até 74 

nunca se meteu nas questões das políticas de educação sexual. Podia dizer que era necessário, que era 
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importante a educação sexual… mas em termos de tomar iniciativas no sentido de fazer com que as 

coisas acontecessem, nunca houve… nunca fez.  

 

E – E a sua entrada para a APF é quando? 

 

R – 1979. Era… acontece que um dos meus primeiros trabalhos na APF e com o qual aprendi imenso foi 

de facto entre os jovens… que a APF fez de uma forma prolongada. Até estive ligado a uma experiência, 

portanto… que foi pioneira na APF, portanto, de um grupo de jovens de várias escolas do ensino 

secundário, em que nós fomos… penso que foi a primeira vez que a APF começou a construir a sua 

própria filosofia de trabalho com jovens nesta área. Aprendendo daqui e dali e tal, mas 

fundamentalmente, quero dizer… aprendendo muito connosco mesmo, não é? Portanto fomos de facto 

essa primeira experiência constituída por alunos do ensino secundário da Escola Secundária Gil Vicente. 

Para mim, em termos pessoais foi extremamente importante, mas na altura, mais uma vez, é assim: as 

questões das políticas de educação sexual não passavam muito por nós, passavam mais, muito mais 

numa perspectiva inter-pares, formar os jovens para trabalhar outros jovens do que propriamente pôr os 

professores a falar com os jovens… os professores eram também actores suspeitos em relação a um 

certo espírito juvenil que nós próprios tínhamos na altura … ou seja, os professores fazem parte da 

classe dominante; era um pouco… era um pouco isso e portanto, agora… quer dizer… de facto foi um 

pouco, digamos as coisas iniciais porque a partir de um determinado momento, nós começámos a 

trabalhar e trabalhámos com regularidade até hoje… portanto, nas políticas de educação sexual e eu ligo 

a isso, portanto eu diria que o primeiro, o primeiro momento na APF, portanto, nas políticas de educação 

sexual foi… é assim: por coincidência, eu costumo dizer que ninguém acredita nisto, mas foi por mera 

coincidência, nós estávamos desde finais de 1983 a preparar um seminário sobre educação sexual nas 

escolas… é assim: minto, por acaso foi antes disto, foi antes disto… enfim: eu penso que as coisas se 

começaram mais a mobilizar em torno das escolas a partir de 1981. Porquê? Porque em 1981 há um 

parecer da Procuradoria Geral da República que impede os jovens de ir às consultas de planeamento 

familiar sem autorização expressa dos pais. E aí, a delegação de Lisboa da APF, porque a APF 

funcionava muito por delegações autónomas, até porque havia perspectivas muito diferentes de 

intervenção de delegação para delegação, a delegação de Lisboa interveio politicamente nas questões da 

educação sexual. Fizemos um colóquio público que foi assim muito badalado nos jornais… a… a… e 

depois fizemos até uma petição à Assembleia da República no sentido de ser alterada essa medida. E 

criámos, portanto, na altura, uma coisa que se chamava Comissão pelos Direitos dos Jovens à 

Contracepção. Comissão pelo Direito dos Jovens à Contracepção em que tinha… reunia algumas 

pessoas, tais como Daniel Sampaio e a Ana Benavente, Nuno Miguel, acho que a Purificação Araújo. Era 

um grupo de notáveis que defendia exactamente o direito dos jovens à contracepção. É assim: a 

educação sexual era falada mas neste contexto: o direito dos jovens à contracepção. E depois, 

portanto… nós a partir daí começámos a ser chamados cada vez mais pelas escolas. E foi a partir desse 
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aumento de pedidos para nós irmos às escolas fazer acções com os alunos, com os professores, com 

pais, etc. que nós próprios sentimos a necessidade de reflectir de uma forma mais profunda as questões 

da educação sexual. E, portanto é a partir daí que nós começámos a organizar o primeiro seminário de 

Educação Sexual que por coincidência, de facto, estava marcado para uma semana depois de ter saído a 

Lei 3/84. Nós não sabíamos que ia sair uma lei, nem tínhamos nem ideia. Sabíamos que tinha havido um 

debate sobre o aborto, na Assembleia da República, havia uma lei sobre Planeamento Familiar, mas nem 

sequer tínhamos tido nenhum papel especial, nós aqui da Delegação de Lisboa, portanto da APF, na 

produção dessa lei que já falava em Educação Sexual, e que é a primeira lei, digamos que fala em E. 

Sexual. Portanto, primeira questão, é assim: A APF como APF, portanto, não teve nada a ver com a Lei 

3/84. Pessoas da APF, sim. Eventualmente o Allen Gomes, porque o Allen Gomes estava bastante ligado 

ao Partido Comunista, e ainda continua, penso eu e o Albino Aroso que também estava ligado à Lei 3/84. 

Agora a APF como APF não meteu para aí prego nem estopa, o que acontece é queremos este 

seminário marcado portanto, em Abril, para aí para primeiros dias de Abril de 84 e a lei sai a 24 de Março. 

Quer dizer, é assim: nós estávamos a pensar ter para aí, sei lá, umas duzentas e tal pessoas… tivemos 

mil e tal pessoas no seminário com, à última da hora, a necessidade de arranjar cadeiras para aquela 

gente toda, pastas… ainda por cima tínhamos uma pasta enorme de documentação, dávamos uma pasta 

enorme, assim uma coisa cheia de documentação. De todos os textos, fotocopiávamos todos os textos 

que tínhamos sobre educação sexual, ou coisa parecida. Era mesmo, portanto, uma primeira vez que… 

 

E – Esse pico de interesse terá a ver com a própria discussão lei, com a discussão… do aborto… 

 

R – Não, não… 

Acho que sim. Esse pico de interesse teve a ver com as escolas começarem… vem nos jornais que vai 

começar a haver educação sexual nas escolas, não é?... a … e de repente, de um dia para o outro, 

aparece uma associação a fazer um seminário sobre o tema. De facto, foi uma agradável coincidência. 

Mesmo em termos de financiamento da APF, está ver? A APF não, a delegação de Lisboa, porque era a 

delegação de Lisboa. 

 

E – ???? de dinheiro com este seminário. 

Pagavam inscrição… 

 

R – As pessoas pagavam inscrição, portanto, e eu lembro-me que… que… este seminário foi até, 

digamos um êxito financeiro enorme. Está a ver? Mil pessoas! Foi talvez a iniciativa maior que a APF teve 

alguma vez na sua vida… alguma vez na sua vida. Há fotografias disso… Salão nobre do Técnico todo a 

abarrotar… ah, e tivemos que recusar inscrições, porque já não havia a… a… e eu acho que não tenho 

sombra de dúvida… não era por ser a APF… a APF era perfeitamente desconhecida da maior parte das 

escolas, mas o facto das escolas terem esse seminário foi uma coisa impressionante. 
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E – E aparece alguém politicamente associado quer à lei de 84 quer depois ao seminário?... 

 

R – A Zita Seabra. Lembra-me perfeitamente, aliás há fotografias disso… portanto, dela que era na altura 

do PCP, com o Allen Gomes ao lado que também era do PCP…, mas o Allen Gomes era convidado 

como orador… enquanto que a Zita Seabra apareceu… apareceu lá… por sua iniciativa… eu acho que 

era assim a única pessoa que eu me lembrava… 

 

E – Mas 84 não era…. O PC nunca esteve… não foi deles a iniciativa legislativa…. Quem é que teve 

a iniciativa de propor à Assembleia, qual foi o partido que propôs à Assembleia a lei… 

 

R – É assim: a iniciativa foi deles, mas não foi sobre educação sexual. Foi sobre a IVG… pois… 

portanto… no final de 1983, alterando debates (?) por iniciativa do PCP para discutir a IVG e donde vai 

sair a primeira legislação sobre IVG. A primeira iniciativa foi de facto do PCP. O PS… vem um bocadinho 

a reboque….vem um bocadinho a reboque, não é. E então… isto é engraçado… agora foi o referendo e 

isto devia estar resolvido há 24 anos… a primeira proposta do PCP foi de facto o aborto a pedido da 

mulher até às 12 semanas e, na altura… é o Mário Soares que era primeiro ministro e que … prefere uma 

lei mais moderada, para não levar tanta pancada da igreja… levaram pancada na mesma como se fosse 

uma lei ousadíssima… e ficámos com esta treta desta lei que vigorou até… e que ainda vigora, 

portanto… vamos lá ver o que vai acontecer agora (13:10) 

 

E – Mas aquela lei… só nos três casos… e não sei quê… 

 

R – (deixe-me só desligar … estava frio…pois estava… tanto frio…. agora já está mais calorzinho…) 

Portanto, a iniciativa… a iniciativa foi de facto do PCP, mas no tocante à IVG. As primeiras políticas… 

E as tomadas de posição dos outros partidos, quando as questões foram    

É assim: a lei 3/84 é uma lei do Bloco Central – PS/PSD - … 

 

E  – É da ministra Leonor Beleza, não? 

 

R – Não, não….  

 

E – Ou foi depois?.... 

 

R – Não, não. A Leonor Beleza nem sequer era do PSD… Ou era? 

 

E –  As pessoas falam muito nela… como associada à primeira… 
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R – Não… A Leonor Beleza não era deputada; era na altura Secretária de Estado da Segurança Social… 

 

E – Hummm, sim… pois….ela foi secretária de Estado, primeiro, foi…. 

 

R – E portanto… portanto o que é que acontece? Acontece que há esse seminário enorme, não é? E nós 

o que é que fizemos? Dividimos o seminário por ciclos de ensino… e demos cada ciclo de ensino por 

grupos de trabalho. Então há coisas giríssimas… que é, por exemplo, estarem quinhentos tipos a 

trabalhar em grupos. Aliás, há fotografias disso também. Pequenos grupos… a sala cheia de pequenos 

grupos a trabalhar. E sai desse seminário… portanto, as conclusões do primeiro seminário sobre 

educação sexual, portanto… que é o primeiro documento, na APF, sobre educação sexual. Está claro 

que… 

 

E – Que cargo é que ocupava na altura? Estava cá a tempo inteiro?... Qual era a sua ligação à APF, 

nessa altura? 

 

R – Eu trabalhava a tempo inteiro, na APF. Não era a tempo inteiro; era para aí a três quartos… 

trabalhava a tempo inteiro na APF. 

 

E – Como técnico…ou tinha algumas funções de direcção? ... Não sei se vocês se organizam 

como uma direcção… (15:00) 

 

R – Na altura não havia coisa nenhuma. Na altura estavam 3 ou 4 pessoas a trabalhar na APF, a nível 

nacional. Estava uma pessoa em Coimbra. Fotógrafa… Estava uma secretária executiva que 

corresponde ao posto que eu tenho hoje… tinha uma secretária, também mais ou menos dactilógrafa e, 

depois eu trabalhava na delegação de Lisboa, portanto, como técnico. Assim como agora nós chamamos 

coordenadores regionais… e eu estava à frente, digamos… do trabalho aqui na região de Lisboa, mas eu 

era o único… nem sequer tinha um administrativo, nem nada… portanto tudo isto foi preparado por mim e 

por uma trupe de voluntários… incrível. De facto, nós conseguimos mobilizar… está a ver… para fazer 

um seminário para mil pessoas… eu lembro-me perfeitamente do pavilhão central do Técnico… fazer 

assim…o secretariado era assim uma coisa enorme em que as pessoas iam lá, por letras… assim de A, 

B… segundo o seu apelido e tudo aquilo funcionou lindamente. Mas tudo na base do voluntariado… 

Portanto, qual é o ponto importante em termos das políticas de educação sexual? Que é o que lhe 

interessa a si. Portanto… é assim: esse seminário produz o primeiro conjunto de recomendações ao 

governo, sobre educação sexual nas escolas…. Que estão publicadas numas das revistas da APF de 

1985… 
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E – Consigo arranjar isso? 

 

R – Consegue. Ali no centro de documentação, consegue. E vai ver que essas orientações são 

surpreendentemente actuais. Quer dizer, são… são… 

Pois… Acredito. 

 

E – Vocês apresentam-nas por vossa iniciativa … fazem-nas chegar a alguém… ou apenas deixam 

na revista?... A recomendação fica pública, ou de alguma ela é já enviada aos responsáveis 

políticos?... 

 

R – Deixe-me só dizer que…, portanto… a recomendação é por ciclos de ensino… que incluía o Ensino 

Especial. Nós cobrimos tudo… tudo, tudo, tudo. E depois, pegámos nas recomendações, pedimos 

audiências a tudo o que nos parecia, portanto… que pudesse ter a ver com a lei… e fomos entregar as 

recomendações em nome próprio, não é? Eu lembro-me que estive numa reunião com a secretária de 

estado da Educação, uma Mariana Helena Qualquer-Coisa que era do PS… 

 

E – Sim… Hei-de ver quem é… Valente!... 

 

R – Não, não… 

Essa era da Direcção-Geral… 

 

E – Helena quê?...  

 

R – O pai dela foi presidente da Assembleia da República… É filha de um dos históricos do PS… As 

assessoras dela faziam parte do grupo da Natália Correia… 

 

E – Como é que vocês sentiram a recepção desse… não era uma coisa muito vulgar na altura… 

uma associação ser recebida… produzir recomendações…. 

 

R – Era terrível… Ainda por cima começava-se a falar de Educação Cívica nas escolas. E então o medo 

delas era que a Educação Sexual estragasse a Educação Cívica. Foi mesmo terrível. Ainda por cima é 

assim: o Ministério da Educação não teve nada a ver com isto, porque a discussão política que tinha 

havido, tinha sido na Assembleia da República e a propósito do Planeamento Familiar e do aborto e na 

altura… 
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E – Nada de educação… 

 

R – Nada de educação… Esta lei 3/84 foi de facto uma bomba que foi parar ao ministério da educação 

sem eles saberem como, porquê, o que é que fazer com isto e, portanto, tanto que eles tinham não sei 

quantos dias para regulamentar a lei e nunca regulamentaram a lei. Portanto, esta equipa, esta secretária 

de estado com quem a gente foi falar, pura e simplesmente dizer “eh pá, é melhor não mexer nisso”. 

Começou-se aqui a configurar portanto, uma linha política de actuação que durante muitos anos existiu.  

 

E – Portanto: as pessoas tomavam conhecimento, mas depois aquilo não tinha efeito… 

 

R – Eu lembro-me que na altura nós entregámos à Secretaria de Estado da Educação, ao director-geral 

de Saúde, com quem… onde houve uma reunião muito feia, em que nós fomos logo acusados de… 

acusados, não…, mas… postos na linha…a dizer assim: “não venham para cá importar modelos 

estrangeiros!”. A Leonor Beleza é que nos recebeu muito bem; ela era secretária de Estado da 

Segurança Social e, portanto… lá íamos nós, sobretudo eu, portanto… com as recomendações, a 

entregar a este ou àquele, a explicar o que é que a gente queria… Basicamente, foi isto. (20:05) 

Depois, em 85, fizemos um segundo seminário, e quando nós estávamos à espera também de outra 

enchente, só nos apareceram trezentos e tal, o que é muito bom, … 

 

E – Era muito bom… mas era já.... 

 

R – Quer dizer, … mas era já uma coisa completamente diferente. E então… pronto, é assim: da nossa 

parte, o que é que nós fomos fazendo, … fomos discutindo, sobretudo com os professores que 

apareciam, portanto… um conjunto de experiências, de propostas… fazíamos sempre uns grupos de 

trabalho… eram seminários… que em parte era construído pelos próprios participantes, … trazíamos 

sempre experiências estrangeiras. Em 1984 trouxemos uns tipos de Barcelona, depois em 1985 

trouxemos uma fulana do Québec… Pronto, isto é assim… Mas deu … nós em 1985, pegámos nas 

Conclusões, pedimos audiências, mas já ninguém…  

 

E – Já ninguém… pois, tinha passado a aprovação… 

 

R – Já ninguém nos recebeu. E já na altura a cor política já era diferente em relação a … Era o João de 

Deus Pinheiro que era ministro da Educação. Depois, em 86 foi a Lei de Bases do Sistema Educativo, e 

na Lei de Bases do Sistema Educativo acaba por vir referenciada a Educação Sexual. Eu penso que teve 

a ver um bocadinho connosco… não quero dizer que tenha a ver… não estou a dizer que A é causa de B, 

mas quero dizer que nós tínhamos … é assim: nos dois últimos anos antes da Lei de Bases do Sistema 

Educativo, a Educação Sexual era um tema que começava a ser discutido, começava a ser discutido por 
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nós e por mais ninguém. É assim: o MDV, justiça lhe seja feita, o MDV e o Feytor Pinto também 

começaram logo a fazer seminários de Educação Sexual, na perspectiva deles… na perspectiva deles. 

Mas eu lembro-me também que eles fizeram logo também… a seguir ao nosso… tipo um mês, ou coisa 

assim, a seguir ao nosso, um grande seminário também, mas mais ligado àquela perspectiva… católica, 

digamos, da educação sexual. Portanto, em 85 não acontece nada a não ser isso; em 86 também não 

acontece nada e em 87 fizemos o III seminário sobre Educação Sexual… 

 

E – E o impacte da Lei de Bases?... Há algum impacte, ou nenhum?... Quero dizer… traduz-se na 

lei pelo menos a questão da Formação Pessoal e Social e depois há algum efeito disso ou não há 

nenhum impacto… 

 

R – Não, não há nenhum efeito. Na lei de Bases não há nenhum efeito. Aliás, em 1986 acontece outra 

coisa em termos de políticas de Educação Sexual. Que é um despacho duma secretária de estado da 

Educação, uma Marília Qualquer-Coisa… que era, portanto… penso eu, da equipa do… 

 

E – Da entrada do Roberto, não é? 

 

R – Roberto Carneiro… 

 

E – Roberto Carneiro. 

 

R – Marília…. Ela era da Guarda… e depois o marido dela foi aquele da Guarda que foi preso… eram 

umas politiquices… E então essa fulana faz um despacho a dizer que as nas escolas devem ser 

previamente articuladas com o Conselho Directivo e com a Associação de Pais e com a Inspecção de 

Ensino da Zona. 

 

E – E isso dificulta… de certa forma isso dificulta…a actividade da… 

 

E porquê? Porque por um lado, digamos, a APF andava a fazer coisas nas escolas e, por outro lado isto 

surge concretamente no Centro de Saúde de Rio de Mouro que começa a fazer também umas acções 

nas escolas e que há uma daquelas associações mais chata que começa a dizer que não sei quê… não 

sei que mais e vai fazer queixa no Ministério da Educação e é no seguimento dessa queixa que esta 

nota… isto não é uma nota, é um despacho… 

1986, portanto, digamos… segunda… segunda nota negativa aqui…. À Educação Sexual. Primeiro a não 

regulamentação d lei da Educação Sexual… o esquecimento da lei. Segundo, portanto… uma nota 

negativa a dizer “alto lá, quando vocês quiserem fazer coisas têm primeiro que falar com toda a gente e 

depois é que fazem”. E depois uma nota positiva que é isso… essa lei de 86, portanto, o legislador é o 

Claudia
Highlight

Claudia
Highlight

Claudia
Highlight



  1 

Bártolo Paiva Campos. O autor, digamos, dessa… nomeadamente do nº 2 do artigo 147 da Lei de Bases 

é o Bártolo Paiva Campos. Que estava ligado à Psicologia e Ciências da Educação. Portanto: só 

voltamos a fazer alguma coisa quando se inicia, portanto, a reforma de Roberto Carneiro. E aí a… 

As comissões preparatórias… foram constituídas uma série de comissões, vocês…. 

O grupo de trabalho, quer dizer… fomos chamados ao grupo de trabalho de que era o Tavares Emídio, o 

Marçal Grilo e… não sei quem mais. A… pronto… e nós fizemos um documento que deve estar ali 

também, chamado contributos… ou sugestões para a integração do programa de Educação Sexual no 

Ensino Básico e Secundário. É um documento extremamente completo, muito completo, feito sobretudo 

por uma professora que era voluntária na APF, na altura, mas que tinha muito do que a APF já tinha feito 

nos anos anteriores… Nós já tínhamos começado a fazer formação de professores em 86, por exemplo… 

No início de 86 começámos nós a fazer formação de professores em Educação Sexual com um curso 

que tínhamos importado do Québec. 

 

E – E faziam como? Os professores inscreviam-se  

 

R – Não, não havia FOCOS nem nada disso… 

 

E – Só depois da reforma… 

 

R – Na altura a formação dos professores era a Formação Contínua na escola… com um orientador. Nem 

sequer havia nenhuma verba especial para a formação de professores nesta altura. Lembro-me que os 

cursos foram feitos nas instalações do SPGL, portanto… Pedimos emprestados, a eles, as instalações. 

A… mais… portanto, em 1988 há então a reforma Roberto Carneiro e então a primeira coisa que a APF 

faz é, portanto, a entrega de um documento chamado sugestões para o programa de educação sexual 

nas escolas do ensino e secundário que é feito… Atenção. Não por toda a APF, mas novamente pela 

delegação de Lisboa. Porque a delegação de Lisboa da APF é que tinha tomado mais a temática da 

educação Sexual. Porque a APF na altura continuava a ser um molho de delegações e não uma coisa 

assim… e foi em 1988 que a …. Sai da delegação de Lisboa e vai dirigir a APF a nível nacional. E 

portanto a… em 1989 e 90, nós participámos na reforma de Roberto Carneiro… como? Por um lado, com 

esse documento que é entregue ao grupo de trabalho da organização curricular. Convidámos por 

exemplo o Tavares Emídio… aliás, em 1987, não é?... que já estava esse grupo criado… convidámos o 

Tavares Emídio para vir ao seminário da Educação Sexual da APF, portanto… Era já, está a ver… a 

nossa preocupação, também… 

 

 

 

Claudia
Highlight

Claudia
Highlight

Claudia
Highlight

Claudia
Highlight



  1 

E – De interligar…Fazer um certo cruzamento que aí é que havia impacto… A vossa ideia, qual 

era? Que teria que passar por aí… que isso traria um impacto maior… como é que viam isso?... 

 

R – A nossa ideia de quê?…. 

 

E – De cruzamento com as políticas, não é?… porque não podiam fica de certa forma à margem… 

 

R – A nossa ideia, a partir de 1984, era muito claramente, portanto… que tinha que ser construída uma 

política de Educação Sexual e que nós éramos um agente, digamos, de pressão política, portanto, nesse 

sentido e portanto, a partir de 1984 o nosso posicionamento é claramente político. É claramente político. 

Se calhar não utilizamos as mesmas estratégias, mas… é assim: há uma intenção muito clara da nossa 

parte de influenciar o poder político na produção de políticas de educação sexual. Portanto… a primeira 

coisa… a primeira versão, digamos… estas conclusões de 84 apontam muito na transversalidade e 

depois, a partir de 1985, com o conhecimento do que estava a ser feito em termos do Québec em 

formação pessoal e social, nós convertemo-nos, digamos à Formação Pessoal e Social (30:00) 

E portanto, muito antes de ter existido a disciplina DPS, não é? E algum tempo antes da Lei de Bases do 

Sistema Educativo, já nós falávamos em Educação Pessoal e e uma componente desta formação era a 

Educação Sexual. Ou seja, nós posicionávamo-nos sempre na perspectiva da Educação Sexual ser uma 

componente [atende o telefone – 30:35]   

Quero dizer, a APF nunca mais parou até hoje de tentar influenciar o poder político na produção de um 

determinado tipo de ES…e portanto, assumimo-nos claramente, desde essa altura como actores dessa… 

 

E – E também não havia muito mais, não é?...  Ou seja, em termos de outros actores 

organizados…Não há em Portugal, outro que conheça… Assim um papel semelhante ao vosso… 

 

R – Em termos de ONGs, não. Porque mesmo… mesmo o MDV, o MDV na altura, apostava mais…. 

Deles próprios construírem o seu próprio conceito… Uma Educação Sexual católica e, eventualmente…. 

Não sei… poderia ter alguma ligação com sectores muito conservadores que existiam nessa altura e que 

eram obstáculos poderosíssimos à introdução da ES nas escolas, nomeadamente a CONFAP. E eu 

penso que o MDV e a CONFAP tinham ligações.  

 

E – Tinham uma aliança estratégica... 

 

R – Tinham uma aliança estratégica. Eu estou convencido de que sim. 

A CONFAP tinha posições incríveis…. 

 

E – Quem é que nessa altura liderava a CONFAP? 
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R – A Maria João     

 

E – Uma mulher dos movimentos católicos, não é? 

 

R – … do mais terrível que há… não é bem dos movimentos católicos…. do mais sectário… 

Portanto, em 1985 ela foi ao nosso Seminário e saiu aos gritos… a dizer que ia pôr os pais na rua e não-

sei-quê. Foi uma coisa incrível. Estava cá essa québèquois[e]… e lembro-me perfeitamente que a 

situação provocou nomeadamente uma situação de confronto com a assistência e depois saiu aos gritos 

da sala, a dizer que ia pôr os pais na rua e não-sei-quê, não-sei-que-mais e que nunca mais voltava a pôr 

os pés nestas poucas vergonhas. (…) A CONFAP foi efectivamente um factor de bloqueio das políticas 

de ES, sobretudo nos governos de Cavaco que eram governos muito permeáveis, portanto… na área da 

educação, as questões da igreja… mesmo que fizessem qualquer coisa, tinham que… 

 

E – Concertar… 

 

R – Exacto.  

 

E – Portanto, há a CONFAP, o MDV e pouco mais…alguns Centros de Saúde, mas isso é a nível 

local…e do sector governamental. Do sector não-governamental… não reconhece assim mais 

nenhuma… 

 

R – Olhe, é assim: com quem é que a gente se dava, na altura? O Movimento da Escola Moderna…não 

quiseram nunca pegar nesta questão. Nunca quiseram pegar nesta questão. Não sei porquê. 

Provavelmente porque viam a ES de um modo… Mas tínhamos gente… é assim: nós éramos um grupo 

de trabalho. A seguir ao seminário de 1984 criámos um grupo de trabalho…, em que estava a SPGL, 

estava o Movimento da Escola Moderna,  portanto, nós procurávamos criar uma frente… 

 

E – Uma aliança…. 

 

R – Uma aliança, não é?... pela Educação Sexual. E estavam pessoas a título individual… lembro-me de 

um tipo brasileiro que era um chato, mas que dizia que era preciso criar… que fizéssemos um terceiro 

grupo que era a Formação Pessoal e Social e na altura nós não queríamos porque era         e depois, 

portanto é assim… ao nível governamental havia um actor que eu acho que era importante que era a 

Saúde Escolar. Que em 1984, antes da         dar a indicação aos Centros de Saúde para começarem 

fazer Educação Sexual nas escolas ….Isto em 1984. A Fernanda Navarro é uma pessoa de referência, 

portanto, nesta área, porque o Ministério da Saúde…. O Ministério da Saúde através desta directiva, ou 

deste incentivo… mais que uma directiva, era um incentivo… que alguns Centros de Saúde começam a 
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fazer ES. Tipo Albufeira…por exemplo, e outros Centros de Saúde… o Cardoso Ferreira também… e 

outros Centros de Saúde… 

 

E – O Cardoso Ferreira é Gouveia?... 

 

R – No âmbito, portanto, da Saúde Escolar. E…a SPGL-FENPROF nunca se quiseram meter… 

 

E – Também não… 

 

R – Não. É assim: vamos lá ver… não é bem verdade. Mandaram sempre um delegado, não é?... que era 

a Cândida Calvário… e a Cândida Calvário ia fazendo a ligação de certa forma ao SPGL. Depois a 

Cândida tornou-se voluntária da APF… Às tantas a Cândida já era mais da APF do que do SPGL. Ela 

tinha também uma ligação ao Gostinho Especial e depois foi através dela que começámos também a 

fazer coisas nas festas. Mas… lembra-me que o SPGL e a FENPROF nunca foram, digamos, muito… 

muito… fans de fazer pressão política, por exemplo, sobre a Educação Sexual. Nunca foi, nunca foi. 

Depois mais tarde, irão ser, mas nesta altura, não. Depois, portanto, em termos de… de…da reforma do 

Roberto Carneiro… há essa primeira via do trabalho curricular… e depois há a segunda via do IIE, 

através dos programas de Formação Pessoal e Sócia… 

 

E – Vocês participaram? 

 

R – Participámos activamente. A… portanto…. Houve um encontro, lá em baixo na FIL, portanto… em 

que foram apresentados os programas e lembra-me na altura que nós achámos alguma piada ao 

programa do Primeiro Ciclo; alguma piada ao programa do Segundo Ciclo e depois… o ensino 

Secundário era uma seca dos diabos… 

 

E – Nunca saiu… era uma coisa experimental, mas nunca teve sequer… 

 

Exacto. Aquilo era uma coisa… nós criticámos aquilo de alto a baixo… e depois, numa segunda versão 

dos programas para a disciplina de DPS já aparece uma versão, digamos, dessa do ensino Secundário 

com muitas coisas que nós… é assim: nós já estávamos muito mais de acordo… 

 

E – Mas vocês eram… chamados a dar assim um parecer formal… escreviam mesmo?... 

 

R – Escrevíamos. 
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E – Vocês têm essas coisas arquivadas… ou não? Quer dizer… há quem arquive, há quem não 

arquive… é complicado… 

 

R – Temos. Temos, sim senhor. Não sei onde, mas temos. Mas há, de facto… quer dizer, há de facto um 

acompanhamento a par e passo da APF da reforma do Roberto Carneiro porque nós víamos com muito 

bons olhos o que é que  estava a acontecer… em termos… de política educativa, a questão do DPS, a 

questão da ES no DPS… 

 

E – em alternativa à Região e Moral católica… 

 

R – Na altura… na altura é assim: ficámos um bocado chateados com isso… 

 

E – …a disciplina era em alternativa… 

 

R – Exactamente. 

 

E – Levantou muita polémica… foi uma exigência da igreja católica 

 

R – Exacto. Mas, é assim: para já, não tomámos nenhuma posição, acho eu, formal, em relação a isso. E 

depois… porque até achávamos que o que era essencial era pôr a disciplina a mexer. 

 

E – …a funcionar… 

 

R – Desde que se pusesse a disciplina a mexer, os miúdos eram capazes de maioritariamente… escolher 

aquela disciplina. Coisa que tínhamos razão: aquela disciplina… havia um pequeníssimo grupo que 

escolhia a educação Moral e Religiosa e, portanto um grupo maior. Portanto, nessa altura da reforma 

Roberto Carneiro, foi digamos, um momento de grande esperança para nós, de envolvimento em termos 

de produção de documentos. Depois lembro-me que mais ou menos logo a seguir, portanto… e agora 

não tenho a certeza disso… mas, logo a seguir há um momento de revisão curricular… dos currículos. Há 

um processo de revisão curricular… 

Experimentação e depois revisão… eles foram experimentados, num conjunto de escolas… e depois, a 

seguir à experimentação, foram revistos. 

 

E – Mas não estamos a falar de DPS… 

 

R – Não. 
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Estamos a falar de todos os currículos. Não é?  E novamente aí, nós somos chamados a dar parecer. E 

então aí fazemos um parecer sobre a integração da ES, disciplina a disciplina, ou seja, numa perspectiva 

transversal…. Porque para nós a transversalidade nunca era oposta, digamos, à formação Pessoal e 

Social. Elas podiam coexistir e podiam, digamos, se reforçar uma à outra. Portanto, na nossa perspectiva, 

nunca houve, digamos:… ou transversalidade ou disciplina. Disciplina sim, nunca fomos desfavoráveis à 

disciplina, mas… ou componentes de disciplina. Aí tudo bem. (40:05) 

E, portanto, isto foi, portanto a reforma de Roberto Carneiro e foi assim que nós a vivemos. Fizemos um 

seminário nosso em 1990, em Outubro de 1990, no Instituto Franco-Português. Aí não houve conclusões 

porque… quer dizer, as conclusões já estavam feitas… quer dizer estavam a ser…. Nós posicionávamo-

nos muito era agora em relação ao IIE… aí é que era preciso trabalhar. E tivemos muitas reuniões com o 

IIE… lembro-me de uma última reunião que tive com o IIE que foi também com a Prevenção Rodoviária, 

com a Manuela pardal da Direcção Geral da Saúde, portanto, por causa das várias educações na 

Formação Pessoal e Social. Agora, depois… 

 

E – Eles consideravam, dentro do Ministério…havia em termos de educação e da saúde, de certa 

forma… diria, de uma forma, mesmo que não fosse formal, gente …que fosse mais aliada, que 

ouvia mais e outros que não… Como é que era? Sentiam que havia aí algum jogo político? 

 

R – O ministério da Educação? 

 

E – Sim, sim… 

 

R – No Ministério da Educação?... 

[telefone – 42:30  . ---o gravador foi desligado]… 

Portanto… estava eu a falar em quê? Estava… 

 

E – DPS…FormaçãoPessoal… , na altura… e eu perguntei-lhe se conhecia interlocutores 

privilegiados dentro do Ministério… 

 

R – O IIE. 

 

E – E esse aí… sentia um ambiente favorável… 

 

R – Não totalmente favorável. Não totalmente favorável. Sentíamos sempre… digamos que nós éramos 

uma ONG e que eles eram Estado e, portanto… eles é que iriam fazer as escolhas… Era um bocadinho 

assim… 
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E – Vocês eram escutados... 

 

R – Exactamente. E nós sentíamo-nos muito ofendidos com isso, às vezes, não é? Porque achávamos 

que devíamos ser muito mais escutados do que o que éramos. Mas de facto o IIE sempre nos tratou bem 

e a prova disso é que é assim: eles aceitaram bastante bem as críticas que nós fizemos, quanto ao 

programa do Secundário. Fizemos documentos, ponto por ponto, a propor coisas e não-sei-quê. Portanto, 

não eram só documentos de crítica. Eles perceberam também que da nossa parte não era só aquilo 

como uma coisa de crítica. Era uma tentativa construtiva de propor coisas. Mas… pronto, e 

portanto…conservámos sempre uma boa relação com o IIE, mesmo depois da experiência do DPS ter 

morrido. Ah, acabámos até, para o IIE, por construir uma pasta de materiais. E ter pedido um vídeo da 

APF com bastante polémica… não era da APF… era um vídeo sobre Educação Sexual… 

 

E – Ah, pois!...Havia uma pasta de materiais, não é? …Como é que se chamava?... “Maleta 

Pedagógica” 

 

Exactamente. Era a “Maleta Pedagógica”… E o que é certo é que eles pediram o vídeo à APF, que era 

um vídeo de Educação Sexual para o 1º Ciclo, mas foi tipo “a seco”, não é? E eles… não era um vídeo… 

e era assim daqueles que não eram assim totalmente fáceis de trabalhar… 

 

E – Vocês foram buscá-lo lá fora, ou era de cá? 

 

R – Era lá fora, portanto. Era uma coisa dinamarquesa, acho eu. Era uma tradução dinamarquesa… tinha 

lá umas partes um bocado mais ousadas, e tal… mas havia umas cenas esquisitas … umas pessoas que 

diziam: “ah eu vou lá e passo o vídeo, mas tiro o som”… Porquê?.... Porque, por exemplo os meninos 

riam muito. [45:00] E então havia pessoas que ficavam chateadas porque no vídeo ouviam-se muito os 

miúdos a rir… com medo que aquilo incentivasse o próprio barulho na aula… Foi assim. Só sei que o 

vídeo… Portanto, é assim: necessitava de uma maior explicação. Mas isto é uma prova de que havia uma 

relação de trabalho boa, entre a APF e o IIE. 

 

E – Não se lembra das pessoas que, na altura eram os vossos interlocutores? Ninguém?... 

 

Havia uma pessoa que era de formação de Filosofia que estava à frente de toda a questão dos 

programas… como é que ela se chamava?... 

 

 

E – Ana Carito?... 
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R – A Ana Carito era… 

 

E – Sara Abreu… Glória Ramalho… mas essa era do ISPA… 

 

R – Glória Ramalho… foi uma vez no IIE. Fizemos lá uma reunião… era de Antropologia, não era de 

Filosofia… 

 

E – Uma fulana mulata… 

 

R – Não me lembro… eu não era desse departamento… Queria eventualmente identificá-la… para as 

“maletas”… 

Tínhamos uma pessoa que tinha sido voluntária da APF que era a Teresa Fonseca… que era da APF e, 

portanto, dava-se muito bem connosco… mas, portanto… pronto… e depois começámos a ter também 

uns contactos com as ESEs… que começavam, um bocado também, na altura a aparecer… a estruturar-

se. Acabámos por ter uma pessoa depois… portanto… que era da ESSE do Porto; era presidente da 

APF; que é a Manuela Sampaio… que ainda hoje… que ainda hoje, não. Que é de novo presidente da 

APF!... Uma pessoa ligada à Educação e, portanto… digamos que há aqui também uma característica da 

APF que é o seguinte, que é: a APF quando se meteu em Educação Sexual era um bocado exterior à 

Escola, não é? Mas depois começou a captar voluntários entre os professores. 

 

E – E isso permitiu-lhe entrar na Escola… 

 

R – Não. Não permitiu entrar na Escola, porque as escolas sempre (    ) imensas coisas da APF. Não era 

preciso termos professores… quero dizer… agora o que nos permitiu fundamentalmente foi… a… 

assim… chegar aos professores e, sobretudo, digamos, irmos estando, digamos… as nossas 

propostas… a… com os professores… não sermos nunca, digamos, um agente exterior à Escola, 

completamente como éramos no princípio, não é? 

A partir do momento em que nós começámos a chamar voluntários professores, para a APF, a APF torna-

se também, digamos, entre aspas, um grupo de professores, também. E portanto, desse ponto de vista, o 

que eu senti foi que todas as propostas que nós íamos fazendo, iam sendo muito, muito discutidas com 

os professores que estavam nas escolas. Portanto, as propostas da APF não são exteriores à Escola, 

porque são muito discutidas sempre com quem estava na Escola. Portanto, é muito… foi muito este estilo 

de… é assim: houve várias componentes na formulação das nossas propostas. Uma era a discussão com 

as escolas; outra era a apresentação e a reflexão sobre experiências estrangeiras, não é? E a outra era a 

reflexão sobre as próprias experiências em curso, em Portugal. 
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E – A APF é inspirada em alguma organização que exista lá fora? 

 

R – Sim, sim, sim… 

 

E – Qual é a vossa fonte de inspiração? 

 

R – É assim: a APF faz parte da IPPF. IPPF é International Planned Parenthood Federation. Há várias 

APFs da Europa… A IPPF, como Federação Internacional, tem trabalhado, digamos, relativamente 

pouco, enquanto tal, na Educação Sexual. Na União Europeia que é o contexto mais próximo… a IPPF 

funciona por regiões… é como a OMS… 

 

E – Sim, sim… 

 

R – A IPPF é uma organização enorme, portanto, em termos mundiais… A seguir, se calhar, à Cruz 

Vermelha é a Organização Não-Governamental maior em termos de dinheiro, quer em termos de 

implantação no terreno. A IPPF tem em cada país uma APF. Em cada país existe uma APF. Ora, em 

termos europeus, existiam algumas APFs que estavam ligadas á Educação Sexual… Por exemplo, a APF 

do Reino Unido; por exemplo, a APF da Holanda; a APF da Suécia, não… nessa altura já não estava… ; 

a APF da Irlanda, por exemplo. E, portanto, acabámos por constituir aqui um grupinho de APFs que 

tínhamos um interesse especial na Educação Sexual nas escolas. 

 

E – E esse intercâmbio de materiais, vem por aí…? 

 

R – Não. Não vem só por aí. Era isso que eu lhe ia dizer. Portanto, é assim: é engraçado porque… há um 

outro intercâmbio paralelo que é muito importante. É muito mais importante, digamos, que as nossas 

APFs-irmãs, não é? Que é com a Espanha, portanto… é assim: nós trouxemos esse grupo da Catalunha 

que era um grupo que estava ligado à Câmara de Barcelona; fazia imensas coisas com jovens nas 

escolas; tinha um serviço de atendimento a jovens, etc. e fazia folhetos muito giros. E depois convidámos 

os fulanos a participar no nosso 1º Seminário de Educação Sexual e eles vieram cá falar, sobretudo de 

trabalho com jovens… não era só de Educação Sexual nas escolas… (51:30) 

Mas era  muito educação Sexual com jovens… nas escolas ou fora das escolas, mas era Educação 

Sexual com jovens. Portanto, a mensagem era essa. Depois… eu já não me lembro… porque é que… 

Ah, já sei!... Depois em Julho de 84… Isto foi em Abril de 84; eu fui a um congresso francófono de 

Educação Sexual em Toulouse e, em Toulouse encontrei os fulanos do Québec e então, quando 

organizámos o 2º seminário, quem é que a gente vai convidar? “Olha, os fulanos do Québec era giro”. 

Trouxemos os fulanos do Québec. Depois… e conservámos desde aí, portanto, alguma relação com os 

fulanos do Québec. Já os trouxemos cá três vezes… E depois em 1987 foi o 3º Seminário… Há aqui uma 
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discussão grande entre nós, e tal… Porque havia um grupo que queria trazer cá um grupo que tinha feito 

um programa de educação Sexual no País Basco e havia pessoas que não queriam. O programa não 

era… era assim um programa um bocado radicalão. Portanto. E aquilo deu um bocado de sururu, mesmo 

entre nós. E eu peguei no telefone e liguei para Barcelona… àqueles que tinham estado cá em 84, e 

disse: “então o que é que há de novo em Espanha, em termos de Educação Sexual?” 

E eles disseram: “o que há de novo em Espanha é o Colectivo Ary Maguara(?) que é o programa de 

Educação Sexual, nas Canárias e é o Professor Félix Lopéz de Salamanca” 

Ok. Ligámos aos dois e em 1987 tínhamos cá o Ary Maguara e o Félix Lopéz. Ou seja: nada disto tem a 

ver com as APFs. 

Só a partir de 1988, mais ou menos, é que nós começámos a construir mais coisas, portanto… com 

outras APFs europeias, mas prontos… sempre tivemos canais, digamos, que não passavam pela… por 

este tipo de coisas, quer dizer… convidámos uns; depois convidámos esses                     portanto, foi 

mais ou menos isso que foi…. mas, portanto, o que se passa é que é assim: o Ministério da Educação 

ignorava a APF e depois do IIE, que foi talvez o momento em que estivemos mais próximos de algum 

órgão do Ministério da Educação, acabou.  

A APF é a APF e, portanto, não há cá misturas. E então, nós começámos a tentar perceber como é que 

podíamos ir…                                     a APF tinha falhado; como é que se vai fazer agora? 

Havia muito… portanto, desde também finais dos anos 80, a ideia de fazer um projecto experimental 

numa escola… Hummm. Hummm…  para quê? Para mostrar que a Educação Sexual era viável, era 

fazível… portanto, era uma nov 

 

E – A estratégia da APF, portanto, para um projecto de Educação Sexual nas escolas. (57:53) 

 

R – Já tínhamos tentado fazer isso ali numa escola ao pé da Madre de Deus… como é que se chama a 

escola?... António Bernard… que era a escola da Teresa Fonseca. Já tínhamos tentado, mas as coisas 

chegavam à DECOS (?), perdiam-se sempre. Depois, portanto, voltámos a tentar fazer uma coisa com a 

Escola Secundária de Benfica. Também… é assim: a escola estava motivadíssima, mas depois, não sei 

porquê, nós nunca conseguíamos… 

 

E – Estava lá muita gente do DPS, nessa altura?... 

 

R – Sim. Estava, estava muita gente do DPS. (58:30) 

(?’?) a Concestel (?) e muita gente… Portanto… a escola estava muito motivada, mas depois nunca 

arranjámos dinheiro, porque isto também era uma questão de dinheiro, para irmos para a frente. Até 

que… nós resolvemos apresentar à Catalina Pestana que era a directora do PES, uma proposta. A 

Catalina conhecia a APF. A Catalina vinha da Casa Pia e a APF tinha trabalhado bastante na Casa Pia 

com grupos de jovens, nos diversos lares da Casa Pia e a Catalina chamou-nos… chamou-nos não; nós 
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é que fomos ter com a Catalina. E dissemos: ‘Catalina, está aqui um projecto; o que é que tu achas do 

projecto?’ O projecto era um projecto experimental, em cinco escolas, com objectivos de testar uma série 

de coisas, em termos de educação sexual. Era uma nova estratégia da APF para influenciar as políticas. 

 

E – E para se cruzar com esse programa que estava já em vigor.. 

 

R – Também. Mas era mais do que isso. Era partir desse programa para, novamente influenciar as 

políticas de Educação Sexual. E a Catalina disse: “Eh pá, tenho que falar com a ministra”. E a ministra, 

que era a Manuela Ferreira Leite, disse :”Sim, faça-se, desde que os pais sejam auscultados”. Ok. Os 

pais são auscultados. E ela aprovou um orçamento para três anos e fizemos um projecto de Educação 

Sexual. Em cinco escolas, nas cinco regiões educativas e nos vários graus de ensino. Houve uma escola 

do 1º ciclo em Gouveia. Era a escola onde estava o Miguel (?) Cardoso Ferreira, por via do Centro de 

Saúde; duas escolas EB2-3 uma em Évora e outra em Faro e duas escolas Secundárias uma no Viso e 

outra a Augusto Dantas na Maia que não era para ser essa, era para ser uma Filipa de Vilhena no Porto 

que tinha DPS, mas depois eles disseram: “Estamos fartos de ser escolas tipo experimental…” e não 

pudemos ser mais. E, portanto, há um projecto que se desenvolve durante mais de três anos, entre 1995 

e 1998, com uma coordenação tripartida entre a APF, o PES e a Direcção-Geral da Saúde, uma equipa 

relativamente grande, ao todo éramos para aí… eram cinco escolas, cada escola tinha pelo menos três: 

um APF, um PES e um professor operador da escola, mais a equipa central… para aí vinte pessoas. 

 

E – A Direcção-Geral da Saúde aparece como? Convidada… 

 

R – (gargalhada do DV) A Direcção-Geral da Saúde aparece porque o António Manuel Marques era da 

direcção nacional da APF.  

 

E – Pois, está bem. E estava lá. 

 

R – A gente queria que o António Manuel participasse na equipa do projecto e então o Tó disse: “O 

melhor então é ir pela Direcção-Geral…”. Portanto, a Direcção Geral é convidada porque o Tó fazia parte 

da direcção da APF. 

 

E – Pois… 

 

R – Eu acho que… e de facto ainda bem que assim aconteceu. Porque, quero dizer, sem intenção, 

envolvemos o Ministério da Saúde, também. Mas de facto isto tem um bocado a ver com… 

As filiações… as coisas informais… a maneira como as pessoas constroem as suas redes. Isso é… 

O que nós queríamos era que o Tó fizesse parte da equipa. Essa é que era a questão. 
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Portanto. Vai daí e… ele e nós, arranjámos este estratagema que acabou por se revelar, digamos, útil, 

não só para ele participar na equipa que participou, mas para envolver institucionalmente a Direcção 

Geral da Saúde. Que era engraçado… era um projecto de parceria entre a APF e o PES com o apoio da 

Direcção Geral da Saúde. Não era um tripartido. (01:03:00) 

E então o projecto decorreu. Acho que correu bem. Foi uma coisa também que foi muito construída, muito 

discutida assim passo a passo… 

 

E – E vocês inspiraram-se aí também em algumas coisas que trouxeram de fora… foi aqui 

construído por vocês…Como é que…? 

 

R – Não. Foi construído por nós. Aliás… 

 

E – Já tinham adquirido conhecimentos suficientes mais que suficientes… Já tinham construído 

ao longo deste tempo… 

 

R – Já. Já… Até porque, por exemplo, em 1992 nós tínhamos editado aquele livro Educação Sexual nas 

Escolas que era portanto, uma outra estratégia de a APF influenciar as políticas. 

 

E – Mas isso era editado pelo Ministério da Educação… 

 

R – Não, não… era editado pela Texto Editora.. 

 

E – Mas vocês…  

 

R – Pela Texto Editora 

 

E – Ah, sim. está bem. Sim, sim. Eu tenho uma ideia 

 

R – …Isso é talvez a primeira publicação assim de uma editora… 

Que é o Manual da Educação Sexual em português. Que eu saiba, é o primeiro. Havia uns livros da 

Bertrand, mas eram mais de educação sexual directa. Agora, Educação Sexual para professores: um 

manual didáctico e com instruções de actividades pedagógicas e tal… e com alguma teorização de 

Educação Sexual, foi o primeiro. 

E portanto, foi um bocadinho baseando-se portanto nisso, nos nossos exercícios, nos nossos esquemas 

de formação, mas foi tudo baseado na APF. A APF é que deu de facto o cunho técnico àquele projecto e, 

sem falsa modéstia, porque nós de facto éramos os únicos que tínhamos alguma competência técnica 

para o efeito.  
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E – O que é que vocês tiraram daí em termos de… balanço? 

 

R – Pronto. È assim: o projecto chega ao fim, a Catalina saiu do PES, entrou a Isabel Loureiro… A Isabel 

Loureiro com uma posição completamente diferente da Catalina… um bocado… A Isabel Loureiro pensou 

assim: “ o que me havia de ter calhado”… Porque é assim: a Educação Sexual é sempre um tema 

desconfortável. É. Um tema desconfortável. E portanto, o projecto acaba… com um documento chamado 

Orientações Técnicas para a Educação Sexual no Meio Escolar; que era um documento que a equipa do 

projecto fez no sentido de uma futura standardização da Educação Sexual nas escolas. O produto final do 

projecto era uma coisa que se chamava Orientações Técnicas para a Educação Sexual no Meio Escolar. 

Aquilo foi entregue… à coordenadora do PES… 

 

E – É isso que chega a ser editado pelo Ministério… 

 

R – Não… é entregue em fotocópias. Aquilo é entregue… e nós a vermos novamente a Educação Sexual 

a ir toda para a gaveta. Tinha chegado ao fim, a interlocutora não era assim tão favorável à coisa como a 

anterior… Ela esqueceu. Só não se pode esquecer desta vez, sabe porquê? Por causa do referendo de 

98. 

Há uma nova coincidência que é… o projecto acaba em Julho de 98. O referendo é em Julho de 98. E 

então, o Guterres, na altura… até para justificar as posições que teve na altura, cria uma comissão 

interministerial em que diz que vai promover o Planeamento familiar e a Educação Sexual nas escolas e 

não sei quê… E então, quem é que era a Secretária de Estado? Era a Ana Benavente. E a Ana 

Benavente… eu penso que a questão foi assim: o Guterres pressiona o Ministro da Educação que era na 

altura Marçal Grilo… acho que era Marçal Grilo e diz-lhe assim: pá… preciso de desenvolver aí a 

Educação Sexual nas escolas, o que é que vocês têm sobre isso? Ele fala com a Ana Benavente e a Ana 

Benavente: “o que é que vocês têm aí?”   Ah, não sei, mas espere aí… que eu vou ver. E a Ana 

Benavente chega à Isabel Loureiro e a Isabel Loureiro: “temos um projecto”. Óptimo. Tem algum 

documento? “ temos isto! Então, esse documento aparece de repente na primeira página do Diário de 

Notícias a dizer: o governo já tem o ABC do Sexo (?) E o ABC do Sexo era aquele produto 

 

E – Mas já tinha um tempo … depois que havia sido entregue?... 

 

R – Um mês!... Não, não tinha muito. Não tinha muito. Tinha um mês, dois meses. 

Eu acho que foi… Há novamente estes cruzamentos… coisas políticas mais gerais,… novamente a 

questão do aborto com factor… se o aborto já tinha sido há treze anos ou catorze anos antes detonador 

da educação sexual, aparece outra vez como detonador da educação sexual. Então, é assim: a partir daí, 

o governo tinha que fazer a lei da… tinha que fazer qualquer coisa em termos de Educação Sexual. È 

assim: em Outubro de 98 sai uma coisa que se chama Plano Interministerial, penso que conhece… em 
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termos de políticas de Educação Sexual é um documento importante; Plano Interministerial para o 

Planeamento Familiar e a Educação Sexual em que entra, portanto, a Saúde, a Educação, a Justiça, a… 

uma série de ministérios… Depois… portanto isto é em Outubro, em Maio de 1999 a Assembleia da 

República aprova a Lei nº. 120/99, por iniciativa política do PCP, novamente. Na altura… eu lembra-me 

de termos conversado… sabes o que é que acho?   propor uma nova versão da Lei 3/84. A 120/99 é uma 

versão… 

 

E – Pouco diferente, não é?... 

 

R – E houve uma série de deputadas do PS que falaram connosco e tal… “ mas o que é que a gente há-

de fazer?...” Não sei… mas votar contra, também não faz sentido. Quer dizer… isto é uma coisa que é 

positiva, mas agora… isto vai adiantar alguma coisa, também acho que não vai. Mas foi. Mas foi. Porquê? 

Porque a Lei 120/99 ao contrário da Lei 3/84 é regulamentada. E é regulamentada naquele Decreto-Lei 

259/2000. E, portanto, há aí um processo digamos de produção de políticas que se inicia com o Plano 

Interministerial e depois com essa nova lei, etc, etc… Portanto, o ano de 99 foi um ano muito positivo 

nessa matéria. (01:10:07) 

Já não me lembro o que é que a gente andava a fazer nessa altura… eu andava a acabar o 

doutoramento… mas lembra-me que nessa altura, entre 1998 e 1999 o que nós estávamos a fazer era o 

seguinte: pegámos nas Linhas Orientadoras para a Educação Sexual em Meio Escolar, divulgámos as 

linhas orientadoras… recolhemos mais de cem pareceres e depois demos origem ao novo documento 

que se chama Linhas Orientadoras [não se percebe bem]       Este documento é escrito… foi escrito, 

basicamente pelas pessoas que estavam mais ou menos à frente do processo de Educação Sexual em 

Meio Escolar… isto foi escrito por mim… isto foi escrito pela Célia… isto foi escrito pelo António Manuel 

Marques… isto foi escrito pelo António Cardoso Ferreira… isto foi escrito, já não sei por quem… isto foi 

escrito pelas pessoas que estavam nas escolas… a partir daqui estes três capítulos foram escritos pelas 

escolas experimentais do projecto. Este foi escrito por mim… este foi escrito pelo António Manuel 

Marques… este foi escrito pela Célia. Inicialmente. Depois há um grupo, grande, que pega, digamos, 

nestas orientações técnicas… A primeira versão disto chamava-se Orientações Técnicas e sai 

fotocopiado em 1998. E portanto… e depois em 1998-99 reúne-se este grupo, o António Manuel 

Marques, o Vasco, o António Pereira que era um médico do PES, o Duarte Vilar, a Fátima Forreta que é 

de Setúbal e que era da equipa do projecto… 

 

E – Do PES. Ela era do PES… 

 

R – Sim, mas antes de ser do PES era da APF. Porque a Fátima foi uma das APFs… a Fátima antes de 

ser do PES foi uma das APFs da Escola Secundária de  Benfica (???)[não percebo] (01:12:31)  
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Pois. Foi da tal experiência das cinco escolas… 

Das cinco escolas. Antes de entrar para oPES. A Fátima só entrou para o PES depois. A Joaquina, 

portanto… que era inquilina (???)  do PES… a Joaquina…  a equipa coordenadora do projecto 

experimental era: o António Manuel Marques, eu, uma Beatriz que depois foi substituída pelo António 

Pereira e a Joaquina. Éramos os quatro… os quatro da vida airada. Portanto, depois a este grupo juntou-

se o Vasco que não tinha participado no projecto e a Celeste Menezes que também não tinha participado 

no projecto, a Fátima tinha participado no projecto, na escola e… e o António Pereira que tinha 

participado já na fase final da coordenadora em substituição da Beatriz Silva… e é esta equipa que com 

base… 

 

E – E esse é o primeiro documento editado… isso é editado pelo Ministério, não é? Pelo Ministério 

da Educação. É o primeiro documento editado pelo Ministério? 

 

R – É. Com base nestes pareceres todos que aparecem aqui Augusto Brito, Beatriz Calado, Cecília 

Serrão,  Deolinda(???) Monteiro, Eduardo Sá, Emílio Salgueiro, Eva Gonçalves, (????) Lopez, Filomena 

Freitas, Poiares, (????) Gertrudes Garcia (??)    Isabel Agostinho, José Barbosa Pereira…,  ah, este era 

um dos da CONFAP de 1995… 

 

E – Então e nessa altura, a posição da CONFAP, como é que era? 

 

R – Era completamente diferente… 

 

E – Quando é que ela muda? Tem ideia de quando é que a CONFAP começa a mudar… 

 

R – A CONFAP começou a mudar em 1995-1996. 

 

E – Até lá foi sempre uma força… de oposição… 

 

R – Foi. A CONFAP só mudou…  

 

E – …Mesmo sem a Maria de Jesus… a…. Foi à (??)…Tomé   

 

R – …Tomé… em 95…. Ainda estava lá. 

Em 95 estava lá ou estava a pontos de sair. Pronto. Quem estava nessa altura na CONFAP era um 

fulano que era o Paulo Cruz. O Paulo Cruz que foi depois presidente da CONFAP. E o Paulo Cruz é o 

homem da mudança da CONFAP, porque, é assim… porque a CONFAP tinha um artigo… a CONFAP 

não mudava porque não podia mudar. É assim: a CONFAP tinha um artigo em que dizia: qualquer nova 
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direcção da CONFAP é proposta pela anterior. Não há cá eleições, nem listas, nem nada disso. E então a 

primeira coisa que eles aprovam na CONFAP é uma alteração de estatutos em que já pode haver várias 

listas; a partir daí a CONFAP nunca foi a mesma. A CONFAP sempre foi um organismo de suporte à 

Educação Sexual, a partir daí. E portanto, depois os diversos presidentes da CONFAP, todos eles são 

favoráveis sistematicamente à Educação Sexual. E a Maria João Romeu Tomé também não. A Maria 

João Romeu Tomé apareceu agora outra vez nos movimentos do NÃO no referendo… até julguei que a 

senhora… já não era viva.  

E portanto é isto. É assim… as Linhas Orientadoras… é assim… há aqui um momento político, muito 

importante que é o ano 2000… o início do ano 2000. No início do ano 2000, é assim: isto está a ser feito. 

Na Direcção Geral da Saúde existe uma equipa que está a regulamentar a Lei 120/99… e nós estamos 

em negociações com o Ministério, porque desde 98 que andávamos a chatear o Ministério para o 

Ministério fazer um protocolo com a APF. 

 

E – Todo esse trabalho foi assim sem protocolo…uma coisa… mesmo esse projecto experimental, 

nas cinco escolas?... 

 

R – Eu acho que houve um protocolo qualquer. Acho que houve um protocolo qualquer…, mas já não me 

lembra… mas acho que houve um protocolo qualquer… Mas o que é certo é que… nós em Outubro de 

2000, quando começa o ano lectivo 2000-2001, está tudo preparado para arrancar: há um protocolo 

celebrado com a APF que foi assinado a 31 de Outubro de 2000; há um… a publicação das Linhas 

Orientadoras e o envio das Linhas Orientadoras a cerca de 14 mil escolas (sic) no país; e depois começa 

a haver um processo, digamos, do PES… para o processo de generalização da Educação Sexual nas 

escolas. Em que está a Isabel Loureiro, está a Isabel Batista que agora é do PES, e está sobretudo a 

Manuela Cid Torres que é uma professora que está destacada no PES e que, digamos, fica com a 

responsabilidade de trabalhar com a APF em termos da Educação Sexual. Portanto, o ano 2000-2001 

correu muito bem. Ou seja, nós tínhamos dinheiro para fazer as coisas nas escolas; as escolas estavam 

motivadas para nos pedir coisas a nós; o PES estava no terreno com 70 ou 80 professores operacionais 

que estavam trabalhado portanto TPES – Técnicos de Promoção e Educação para a Saúde - ; também a 

Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde, também estava nisto… O ano 2000-2001 foi muito 

importante em termos de Educação Sexual nas escolas. Depois… e a APF a partir daí, trabalha nas 

escolas no contexto do protocolo com o Ministério da Educação. 

 

E – Já de uma forma mais distanciada, não é? Já de uma forma… 

 

R – Não. De uma forma muito… menos distanciada até. Porque é assim… ao fim e ao cabo nós estamos 

a trabalhar a par e passo com o poder. 
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E – Sim… 

 

R – Não, não. Menos distanciada. Porque é assim: mais distanciada era antes… 

Eu digo isto porque aquelas cinco eram um projecto experimental muito próximo… depois quando há uma 

rede… já são as Escolas Promotoras de Saúde… 

 

E – Distanciada, em relação às escolas? 

 

R – Sim. Em relação às escolas. 

Sim. Eu acho que sim. Com outra relação diferente. Mas mais próximos do Ministério da Educação. 

Digamos, uma forma perfeitamente articulada com o Ministério da Educação. Como nunca tínhamos 

estado, digamos… no projecto experimental houve imensa articulação, mas foi, digamos no âmbito do 

projecto experimental…  

Depois em 2002 a maioria política muda outra vez; entra a Mariana Cascais, não é? A Mariana Cascais 

no final de 2002 faz alguns ataques públicos à APF… é nessa altura também que ela diz que os 

professores têm falta de ética… Nessa altura, nós não sabemos o que é que vai acontecer em termos da 

renovação do protocolo. O protocolo já tinha sido renovado. Tinha começado em 2000; tinha sido 

renovado em 2001; e depois tinha sido renovado em 2002. 

 

E – E era anual? 

 

R – E era anual. Exactamente. E portanto, no final de 2003… não no final de 2003 é que ela faz umas 

afirmações na Assembleia da República… e em Janeiro 2003 ela praticamente acaba com o PES, porque 

a Isabel Loureiro… demite-se e não é substituída. E a partir daí, o PES entra, digamos, em processo de 

agonia. (01:20:45) 

Quem continua, em termos de Educação Sexual, no PES a trabalhar é a Manuela Cid Torres que é uma 

professora que agora está em Macau, e portanto, houve… aí houve outra vez um distanciamento da APF 

em relação ao Ministério. Não porque a APF quisesse, mas porque o próprio Ministério não tinha 

interlocutores. Nós entre 2003… mais concretamente, a partir de 2003 nós trabalhámos sem 

interlocutores no Ministério da Educação. Vamos fazendo as coisas nas escolas, não é?…  o Ministério 

da Educação chama-nos lá de vez em quando…. Cada vez que a gente lá ia era uma das assessoras do 

Secretário de Estado que não gostava nada do resumo… só faziam era más figuras… não sabiam 

mesmo nada!… Umas miúdas, mesmo! Miúdas!... Muitas delas era o primeiro emprego!... E vinham das 

juventudes partidárias… do PP ou coisa assim… a maior parte delas era o primeiro emprego que 

tinham… E… deixámos de ter interlocutores a nível central. 

Em 2003 há uma nova formulação política. Que é assim: que é a política de Educação Sexual do David 

Justino e da Mariana Cascais que é “isto da Educação Sexual é uma coisa muito delicada; o estado não 
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de ter, portanto, política; vamos fazer uns protocolos com…temos protocolo com a APF… os grupos 

conservadores todos a dizer «pois a APF tem o monopólio da educação Sexual»”. 

 Nós nunca tínhamos feito nada para ter o monopólio. O próprio estado tinha negociado com quem 

trabalhava bem. «pois, mas esses tipos têm o monopólio; esses tipos são do aborto» e não sei quê… 

Fizeram uma campanha desgraçada… 

 

E – É no contexto disso que aparecem aquelas notícias do Expresso?… 

 

R – Não, não… Houve uma primeira campanha contra a APF em que o João César das Neves diz que 

nós somos uma associação de malfeitores… e nos compara à rede pedófila da Casa Pia… 

sistematicamente somos vítimas dessa campanha… campanha profundamente orquestrada pela 

Federação Portuguesa pela Vida. Eles escrevem depois uma carta ao primeiro ministro, ao ministro da 

educação, ao Paulo Portas… porque ele era ministro de estado, ou não sei quê… a dizer mal da APF; 

que a APF é um modelo… queria impor uma moral particular à sociedade portuguesa; que a APF 

promovia as posições pró-aborto, nas escolas.  

Eles fazem essa campanha enorme, para, ao fim ao cabo, minar a posição que a APF tinha no Ministério. 

Aí a Mariana Cascais faz uma coisa que eu penso que foi inteligente que foi «vamos lá aqui reunir as 

ONGs todas». Chamou as ONGs todas a uma reunião… 

 

E – Quais ONGs? Porque a questão que se põe é: quem tem papel? 

 

R – Chamou as ONGs da SIDA e chamou algumas ONGs… por exemplo estava lá a Federação 

Portuguesa pela Vida, estava lá o MDV, e tal… e então é assim: nessa reunião a Mariana Cascais 

pergunta às ONGs quem é que está na disposição de fazer Educação Sexual nas escolas e, portanto, há 

um processo de selecção e dessas ONGs aparecem três ONGs que vão fazer protocolo com o Ministério 

da Educação, que é a APF, novamente; o MDV e a Fundação Comunidade contra a SIDA, do professor 

Machado Caetano… que tinha também lá estado na reunião… a Abraço disse logo que não fazia 

educação sexual nas escolas. (01:25:17) 

Portanto… houve ONGs que disseram que não faziam e houve outras ONGs que não mostraram 

interesse…Acho que apareceu lá uma que era a Fundação Família e Sociedade … Eles não tinham 

créditos nenhuns…. 

Há uns que aparecem e desaparecem com uma velocidade… 

Essa Fundação Família e Sociedade é uma coisa absolutamente tenebrosa.  E portanto… A Mariana 

Cascais acaba por implementar uma política que é… que é a política dela… que é   Dela e do Justino que 

é: Educação Sexual para todas as escolas. É assim: “vamos chamar os que são a favor da 

despenalização do aborto, que é o caso da APF; vamos chamar os que são contra a despenalização do 
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aborto, que é o MDV; vamos chamar outros que é sobre a SIDA; e, portanto, vamos ver”… E saem três 

protocolos com as ONGs. E isto continua, até 2005. 

 

E – Para fazer o quê? Protocolos para fazer o quê, concretamente? Enquanto no outro se notava 

que era um programa de formação… 

 

R – O protocolo com a APF era para fazer… sobretudo era para fazer a sensibilização da comunidade 

educativa, sobretudo com os professores. A nossa filosofia era pôr as escolas a trabalhar… Sensibilizar 

os professores, sensibilizar os pais, sensibilizar os auxiliares de acção educativa; dar-lhes alguma 

formação. Responder a pedidos de acções para jovens, mas. tentar negociar sempre os pedidos para 

que não fossem coisas avulsas. E fazer aconselhamento técnico e apoio técnico aos projectos que 

viessem a surgir nas escolas. Basicamente era isto que fizemos entre 2000 e 2005. Depois… 

E em 2004 e 2005 foi assim. Em termos de política educativa íamos mandando uns memorandos e íamos 

apresentando as nossas posições no sentido de dizer que aquela não era a política educativa que nós 

queríamos; que era um escândalo, como era por exemplo, a promoção da saúde estava no ponto zero 

nas escolas;  que era preciso retomar e reestruturar essas coisas, e então fizemos isso, quer em termos 

de opinião pública nos jornais, quer em vários memorandos que fomos mandando para os ministros, 

sobre a… é assim: cada ministro que aparecia nós tínhamos que fazer  esse trabalho, portanto… íamos 

sempre fazendo este trabalho… de apresentação de propostas, etc. etc. 

Com o David Justino nuca chegámos a reunir, mas estivemos várias vezes com a Mariana Cascais que 

nos chamou… acabou por nos chamar várias vezes. Se calhar foi o secretário de Estado com quem nós 

reunimos mais. É engraçado, não é? 

Ela tinha um bocado uma dupla atitude em relação à APF; eu penso que ela considerava-nos, digamos… 

percebia que a APF não era uma série de terroristas como os outros diziam, por outro lado, tinha uma 

posição própria, conservadora em relação a estas coisas. 

E portanto, as coisas foram assim até… por exemplo, o último sobressalto em termos de educação 

sexual e políticas de educação sexual foi em Março de 2004. Em que a Assembleia da República, devido 

ao julgamento de Aveiro, faz… novamente o aborto, tema de ouro, faz novamente uma recomendação 

para o governo voltar a iniciar uma disciplina de educação para a saúde, ou coisa assim, e fala-se na 

educação para a saúde, nessa recomendação da assembleia da República. E é aí que a Margarida 

Gaspar de Matos… aí não, o David Justino já tinha chamado a Margarida Gaspar de Matos porque a 

ideia era que a Margarida Gaspar de Matos substituísse a Isabel Loureiro. E depois, portanto, mudou o 

governo outra vez, houve eleições…portanto: Sócrates, Maria de Lurdes Rodrigues… Nós pedimos 

imediatamente uma reunião com a Maria de Lurdes Rodrigues. A Maria de Lurdes Rodrigues passou ao 

Valter Lemos, o Valter Lemos tinha uma reunião agendada connosco para 31 de Maio… primeiro tinha 

para aí para o início de Maio e passou para 31 de Maio… e em 14 de Maio, portanto… lembro-me 

perfeitamente desta data, uma data horrorosa… quer dizer, aparece essa campanha no expresso que é 
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uma campanha feita, novamente por grupos muito claramente hostis à APF… portanto, os Juntos pela 

Vida, a Associação das Famílias Numerosas, a Federação Portuguesa pela Vida, os do costume… 

Portanto são sectores extremistas, completamente… Mas o MDV…eu não considero o MDV extremista. 

Considero que o MDV tem uma perspectiva diferente, mas o MDV… pelo menos algumas pessoas do 

MDV são aceitáveis. Agora, estes grupos são absolutamente terroristas. Estes é que são mesmo 

terroristas. Aquela campanha está extremamente bem feita, surte algum efeito em termos de… “o que é 

que estes gajos andam para aqui a fazer?”; “quem é esta APF?”; “estes tipos são malucos!”; “andam a 

indrominar as criancinhas para se apalparem, para verem se gostam ou não gostam!” Portanto, coisas 

que… 

 

E – Mas aquilo é oriundo de alguns pais? Tem por base também alguma coisa de pais, de 

escolas?... Não? Tem expressão de pais?... 

 

R – Aquilo tem expressão de uma ou duas associações de pais. 

 

E – Pois, porque o que é dito é que aquilo também vem de uma associaçãos de pais que 

detectando a coisa terá… 

 

R – Não, não vem nada, porque é assim: nunca, nunca eles conseguiram provar que tenha havido 

alguma coisa, porque não houve. É assim: não conseguiram provar porque não houve. Mas é assim: não 

houve nenhuma associação de pais e a própria CONFAP na altura veio para os jornais a dizer que nada 

se está a passar nas escolas, daquilo; o Ministério da Educação também diz que nada se está a passar 

nas escolas. Só há uma associação de pais da Ericeira, não é? Que é movida por uma senhora que é 

das linhas de Raquel, que é uma organização ligada a retiros para mulheres –  

 

E – Nunca ouvi falar…(01:31:56) 

 

R –Para se arrependerem do aborto. É uma associação que toma e faz retiros com mulheres para se 

arrependerem daquilo que fizeram. 

Saem de lá perdoadas… 

Que é… como se chama? Já não me lembro, mas que é uma fulana que depois criou… naquela atura 

apareceu o MOV aquilo diz que tem 120 associações de pais, mas não tem nada, nada. Aquilo é, de 

facto, uma coisa muito bem montada… A CONFAP, quer dizer, não… 

 

E – A CONFAP aí toma uma posição muito favorável à APF… 
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E – Não. Eu não considerei isso. Não foi desfavorável. È assim: as primeiras afirmações do Albino 

Almeida, acho eu, que era o presidente da CONFAP na altura, foi “não sei o que é que se está a passar… 

mas se se estiver a passar coisas dessas, isso é horroroso e não sei quê”. A notícia do Expresso ele 

acabou por… por… Nós convidámo-lo imediatamente a ele vir cá e mostrou-se tudo, tudo… os tais 

manuais que tínhamos que tirar aqueles bonecos… são os manuais que existiam no centro da APF e 

foram referidos como bibliografia. Aqueles exercícios… alguns exercícios são absolutamente normais, 

mas se você tirar as coisas do contexto, você transforma uma coisa que é normal numa coisa tenebrosa, 

pronto. E o exercício que eventualmente era o mais chato de todos, que era um em que se questionava 

as crianças sobre se tinham sido tocadas e não sei quê, é um exercício que eu penso que está feito no 

sentido da prevenção de abusos… e não é um exercício para ser feito em turma. É um questionário que é 

para ser feito às crianças… Eu dá-me a ideia de que a gente entendia-se… É assim: isso é um exercício 

num manual que é feito há 20 anos aplicado em Salamanca, Espanha, pelo colectivo Arimaguara(?) e 

que nunca… quero dizer… ele aparece aqui, este manual aparece aqui e o que é que os tipos fizeram? 

Os tipos foram e viram bibliografia comentada e leram e sublinharam tudo, tudo, tudo… e depois 

cortaram, tiraram aquilo que queriam tirar, fizeram uma montagem… 

 

E – Mas como é que aparece no Expresso é que é…. Como é que se consegue chegar até um meio 

de comunicação pública?... 

 

R – A Rosa Contreiras, a Rosa Contreiras que é jornalista do Expresso é uma fulana que está muito 

ligada aquele movimento da Escola Livre, sabe? 

 

E – Não… 

 

R – É um movimento que defende… que é contra a escola pública 

 

E – Ah. Fórum Educação eLiberdade… 

 

R – Ela está muito ligada a  isso. Eu dá-me a ideia que a participação dela nisso é um bocado “estão a 

ver o que é que é a escola pública!” 

 

E – Sim. Faz sentido. 

 

R – Ela foi perfeitamente… É assim: o expresso foi condenado pela Alta Autoridade para a Comunicação 

Social. Elas foram condenadas pelo Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas, mas nada disto 

se soube; o que se soube foi o que veio na primeira página do Expresso. Pois nada disto se soube. Nisto 
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a APF tem uma capacidade muito limitada para dar resposta. A gente não escreve as primeiras 

páginas…  

Também tiveram a opinião dos opinion makers… Tem o João César das Neves e outras pessoas que têm 

assim algum impacto na opinião pública… 

Respondemos taco a taco, mas é assim… mesmo respondendo taco a taco… É importante ver que quem 

não lia o Expresso, por exemplo,… nós estávamos preocupadíssimos… as pessoas foram lançadas 

naquela polémica… 

 

E – As pessoas que não leram o Expresso passaram à margem… 

(01:36:00) 

 

R – Quem não lê o Expresso passaram completamente à margem… Agora é assim… falinal da história… 

 

E – Com tudo isso o que é que o Ministério da Educação faz?  

 

R – O Ministério da Educação não estava a pensar fazer nada. A Educação Sexual é uma coisa que eles 

haviam de discutir quando tivessem posto a escola e os professores na ordem, que era um bocado, 

digamos as prioridades políticas desta ministra e do Valter Lemos. Com isto tudo nos jornais, os tipos 

ficaram absolutamente…foram apanhados pelo clima. O Valter Lemos nos dizia a nós: “quem entra em 

Portugal, vindo do estrangeiro pensa que a principal questão da educação nas escolas é a Educação 

Sexual”, tal era, digamos, a coisa… Portanto… o que é que eles fizeram? Não sei, a mando de quem, 

nem sei por sugestão de quem… Eles nomearam um grupo de trabalho, coordenado pelo Daniel 

Sampaio… que era hostil à APF…, não me pergunte também porquê… porque não era antes… passou a 

ser. Eu acho que teve a ver com isso… 

 

E – Pois. Ele não participou… 

 

R – Não participou porque não quis. 

 

E – Não o chamaram?... 

 

R – Não. Não participou porque não quis. Ele não participou… aqui. Mas podia ter participado… 

 

E – Com pareceres… 

 

R – Duas vezes lhe enviámos o parecer e duas vezes ele não respondeu. Eu dá-me a ideia que aí… o 

homem considera-se um guru… não sei… começou a dizer disparates sobre as linhas orientadoras… 
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coisas mentirosas mesmo. Fazendo um bocadinho o que os outros fizeram no Expresso que era… pegar 

numa frase, por exemplo… há aqui uma frase…  

 

E – É bem mais para a frente. Essa parte é tão introdutória… 

 

 

E – Não, não… é  aqui. É sobre o quadro…  

Há uma frase que diz assim: “a educação sexual não é natural…” quer dizer, os professores passam 

sempre valores, sejam eles quais forem. E o Daniel Sampaio pegou nisso  e disse assim: “estão a ver? 

estes tipos querem que a Educação Sexual passe valores, sejam eles quais forem” ou seja, deturpa 

completamente o sentido da frase e mete-nos a dizer coisas… contrárias ao que nós dizemos.  A 

neutralidade moral é coisa impossível quando se abordam os comportamentos humanos, em especial os 

comportamentos sexuais. Uma pretensa educação sexual reduzida às componentes biológicas e 

primitivas da sexualidade não é desejável nem isenta de referências éticas e imorais… portanto… É 

preciso um quadro ético, um quadro ético,… aliás aparece aqui logo de seguida e depois aparece 

traduzido em objectivos. Mas pronto, é assim… Não me pergunte porquê… eu acho que o Daniel 

Sampaio viu a APF como uma concorrente e por outro lado como uma fonte de ruído. Ele, aliás, no outro 

dia foi muito claro nisso; numa exposição que fez, ao meu lado: “Quando nós chegámos ao DPES(?) 

havia muito ruído em torno da Educação Sexual. Nós fomos incumbidos de acabar com o ruído”. E como 

o ruído também tinha a ver com a APF, a APF foi posta de lado. Portanto, o facto… 

 

E – O que é que eles estão concretamente a fazer? 

 

R – Estão a fazer… um trabalho que eu acho que tem alguma valia. Que é reconstituir os temas da 

Promoção da Saúde em escolas… ou seja, o que eles propõem é que a educação Sexual seja integrada 

num processo mais vasto na Promoção da Saúde… 

 

E – E o projecto tem base na Rede das Escolas Promotoras de Saúde?... 

 

R – Não, não. Estão a trabalhar numa outra metodologia, mas estão com coisas interessantes como é, 

por exemplo… que o professor coordenador da promoção da saúde tenha três horas de redução de 

tempo lectivo, ou seja, eles estão a propor coisas concretas que eu acho que poderão, eventualmente, a 

prazo, de facto generalizar os processos de educação para a saúde e dentro disso, a Educação Sexual. 

Agora o que eles também estão é a deitar fora um recurso essencial na Educação Sexual. Desde o 

princípio que foi que acabassem os protocolos… Conseguiram este ano, há coisa de três semanas, um 

mês… 
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E – Não há protocolo neste momento, mas isso é uma coisa quase histórica porque segundo 

percebo, a partir de uma certa altura foi corrente, não é? 

 

R – Sim. Este ano 2007 é o primeiro ano que estamos sem protocolo; que a APF não tem protocolo com 

o Ministério da Educação. Em 2006 já não tinha um protocolo, mas tinha financiamento e fizemos uma 

outra coisa que é um projecto… no PES, na escola… que é tipo um pacote de formação, formação-

acção. Com 25 horas em que pomos as escolas a trabalhar. Basicamente é isso. Eu penso que o único… 

o último documento, digamos, político, sobre Educação Sexual foi a resposta ao parecer do Daniel 

Sampaio do Conselho Nacional de Educação. O nosso último. Foi isso, portanto… Basicamente é assim: 

nós não estamos em desacordo com um e com outro; o Conselho Nacional de Educação e com o DPES. 

Não estamos em desacordo com eles. O que achamos é que… as coisas devem ser muito mais 

clarificadas… faz falta aos professores não só a formação, mas uma coisa que são referenciais, não é’. 

Isto foi o único documento até agora sobre Educação Sexual. Este é o documento existente, público em 

Portugal, sobre políticas de Educação Sexual. É este aqui. Agora, eles estão a produzir outros. 

Eles estão a produzir outros, pois… ele fala… ainda na Pública de ontem fala do documento. No último… 

naquela crónica que escreve, no Público… Fala nele como sendo um documento que está iminente. Mas 

a produção de documentos pode ficar sem qualquer efeito nas escolas… não é só por isso. Depois eles 

têm aquelas três áreas curriculares não disciplinares, que não têm programa… o que se fala é que tem 

havido uma grande pressão para colocar um programa dentro, por exemplo, da Educação Cívica, mas 

isso não sei se… 

Há… Há. Há. Eu próprio estou a pertencer a uma equipa no fórum Educação para a Cidadania e estamos 

também a tentar     mas… nada tem a ver com nada. As coisas estão sempre desenquadradas, 

desarticuladas dentro do próprio Ministério. 

E pronto, é isto. A minha história de vida… 

A minha história de vida tem muito a ver com… 

 

E – É quase a história das políticas 

 

R –Tem muito a ver com as políticas… porque… metade das ideias que foram apresentadas fui eu que… 

mas… mas… E acabei por me especializar um bocado. O que eu sinto é que desde o princípio, a minha 

área de especialização, mesmo em termos académicos, acabou por ser … 

 

E – Pois é. Ganhou uma enorme coerência. Tudo isso se articula. Pois, eu tinha lido a sua tese de 

doutoramento… que está publicada. Pois…, eu tenho. 

 

R – Estou a orientar uma série de trabalhos em termos de Educação Sexual… 
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E – É do ISCTE, a sua tese?... Isso é que eu não sei… 

 

R – O doutoramento foi no ISCTE… 

 

E – Eu agora só queria pedir-lhe duas coisas. A primeira… é que é assim: isto segue uma 

estratégia mais ou menos de rede, e portanto… eu gostava que me indicasse três pessoas e três 

organizações que acha que é importante que eu oiça. 

Supondo que eu agora teria que recolher informação, quem é que me recomendava que ouvisse… 

 

 

R – Manuela Cid Torres, que está em Macau. 

É um bocado difícil. Só se lhe mandar por mail. Posso mandar por mail… 

 

E – E tem algum contacto dela?…De  mail ou… 

 

R – Eu vou-lhe dar um contacto… Mas está-me a falar de pessoas, digamos… 

 

E – Pessoas ou organizações. Porque às vezes as pessoas são mais importantes que as próprias 

organizações. Elas ganharam um destaque tão grande que vão além da organização a que 

pertencem. Outras vezes são as organizações… 

 

R – Em termos de política de Educação sexual? 

 

E – Exactamente, em termos de políticas de Educação Sexual. Tal como quase era óbvio que eu 

chegasse até si, não é? Agora, olhando assim… quem é que acha que eu poderia… 

 

R – Pessoas que tenham tido alguma influência, na produção das políticas… 

 

E – De alguma forma ligadas…a essa história também… cuja história também está ligada a isso. 

Como a sua está. 

 

R – O Daniel Sampaio… 

 

E – Pois…Duvido muito que eu chegue até ele, mas nunca se sabe…pode ser que sim. 

 

R – Mas, se não for o Daniel Sampaio, em alternativa eu poria a Margarida Gaspar de Matos. Que é mais 

acessível. E com quem eu me dou. O Daniel Sampaio, dou-me muito mal com ele. Eu nunca lhe fiz mal… 
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E – … Mais alguém? 

 

R – O António… já deve… 

 

E – O António, já ouvi. Foi dos primeiros que ouvi. Foi o primeiro, aliás, de todos.Também falei 

com a Manuela Pardal. 

 

R – Joaquina Cadete. 

 

E – A Joaquina Cadete onde está, agora? 

 

R – Está no PETI 

 

E – Está no PETI…Não temo contacto dela? Eu acho que tenho, porque ela parece que me pediu 

qualquer coisa… estagiários… acho que ela me pediu estagiários…que eu tenho estagiários de 

Animação. 

 

R – Eu vou-lhe dar, vou-lhe dar aqui… 

(01:48:00) 
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