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E – Vamos começar pela tua história, pelo percurso de formação e pelo modo como te ligaste à Educação 

Sexual…na vida profissional, cívica, etc 

 

R – Em geral, distinguir ainda antes da ligação, a apetência e a sensibilidade para esta área que sempre tive como 

pessoa, pela família ou pela história de vida…Na faculdade, as coisas da Antropologia, as questões da família, das 

mulheres, da sexualidade… sempre me interessaram bastante…Um mês depois de acabar o curso e no meu curso 

não havia opções, nem havia no departamento alguém muito virado para essas questões, era mais para a 

Sociologia Rural…que tinha algumas coisas, mas…a Antropologia era uma cadeira de introdução, que nem sequer 

era do nosso departamento, mas tinha como docente uma senhora, Manuela Fazenda Martins, que era Antropóloga 

que deu um bocadinho essa parte: a socialização das crianças, das mulheres, a sexualidade… mas penso que vai 

confirmar o que eu já trazia como área de interesse. E apesar de não haver opções nos cursos, eu sabia que na 

Faculdade havia uma cadeira que era dada pela Maria Belo que era “Estudos sobre as Mulheres”. E como eu não 

pedi o diploma, ainda fiz depois essa disciplina, mas serviu essencialmente para confirmar e perceber esse meu 

interesse. Isto foi em 1986/87…e nessa altura a minha mulher estava a fazer o curso de Serviço Social e no 2º ano 

foi fazer um estágio para a APF…porque a orientadora ou tinha sido voluntária ou tinha alguma sensibilidade 

especial…e ela foi para lá no ano em que a APF fazia um aniversário qualquer, creio que os 20 anos. E ela foi 

apanhada no estágio por essa questão dos 20 anos e de montar exposições, jornadas…e levava muitas coisas para 

casa, e eu via e aquilo soava-me bem…e houve um dia qualquer em que ficou lá uma noite inteira e eu fui e achei 

bom o ambiente…sei que isso foi antes do Verão, ainda durante o ano lectivo. Nessa altura ela apresentou-me ao 

Duarte Vilar e nesse Verão, em Julho, ia haver um curso de formação de professores nessa área, e ele mandou 

recado pela minha mulher se eu não queria ir fazer o curso. Era um curso de 5 dias do SPGL, e eu acho que foi 

mesmo aí o meu início formal, os formandos eram professores, eram médicos…e o curso veio confirmar a tal 

sensibilidade que eu trazia, algum pensamento que eu já tinha…mas foi também uma abertura muito grande a 

conteúdos que eu desconhecia e que não faziam parte da minha formação. Tive a sensação de me encontrar “em 

casa”, de encontrar ali uma identidade, de liberdade de pensamento…e penso que depois de uma forma algo 

impensada e ingénua fui logo em Outubro fazer uma sessão de formação com o Duarte, vim aqui ao Barreiro, creio 

que era uma CERCI…e de repente já estava completamente metido, por dentro…voluntário e altamente envolvido. 

E depois, logo em 1988, fui coordenador de um curso de formação de 400 e tal horas…E comecei a pensar cada 

vez mais nestas questões da Educação Sexual e hoje vejo-as mais como questões de igualdade, do género… 
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E – E depois, a nível profissional, também trabalhaste numa instituição que tinha funções nesta área? 

 

R – Isso demorou muito…do ponto de vista profissional estava a milhas de tudo disso…eu portanto até 1991 

trabalhava no tribunal tributário…que apenas estava próximo fisicamente da APF…mas era bem renumerado e tinha 

seis semanas de férias, não tinha grandes preocupações financeiras…e eu à hora de almoço ia à APF, se fosse 

preciso usava aquelas semanas de férias, portanto…só saí do Tribunal em 1991, fui para a Direcção Geral de 

Saúde. Nessa altura aquele trabalho já me era intolerável, era muito difícil viver no tribunal…já tinha começado a 

fazer uma pós graduação em Salamanca em Sexologia, comecei a dar muita formação…e já não dava! Comecei a 

dar formação em coisas da Direcção Geral…e toda a gente sabia que eu tinha um desgosto imenso, não aguentava 

mais aquela dupla vida, de estar durante o dia num registo que não tinha a ver com o que eu queria, com o que eu 

estava a trabalhar…e havia uma voluntária da APF que tinha sido convidada pela Dra Manuela Pardal para a 

Direcção Geral de Saúde e que na altura ela estava num Centro de Saúde e não lhe interessava aceitar, e disse-me 

que eu devia falar com ela, e assim foi. Portanto, para aí, em 1989, por via telefone, falei com ela. E foi assim que a 

fiquei a conhecer, embora tivesse tido a referência da outra voluntária…mas ainda demorou para aí dois anos. 

 

E – Ela era directora? 

 

R – Ela era chefe de divisão de Educação para a Saúde. E na altura já se tinha começado a falar do HIV Sida e ela 

também tinha essa área…já tinha ouvido uma ou outra referência sobre mim…mas as questões burocráticas foram 

demoradas, porque se tratava de uma transferência… 

 

E – E quanto tempo estiveste lá e o que fizeste? 

 

R – Estive de 1991 a 2000 ou 2001…quando vim para a ESE e depois para a Saúde. Sei que ainda estive um ano a 

fazer a opção de Educação Sexual na ESE e ao mesmo tempo na DGS. 

 

E – E então, entre 1991 e 2001, o que fizeste lá? 

 

R – Há vários subperíodos nessa fase. Eu ainda apanhei a Direcção Geral dos Cuidados Primários…em que a 

Direcção Geral assumia um papel que era como um polvo que se ramificava pelo país…até ao nível local. Na área 

da Educação para a Saúde, que era uma divisão a nível nacional que fazia a coordenação, tinha depois ao nível de 

cada distrito núcleos distritais de Educação para a Saúde - que depois se ramificavam nos núcleos concelhios. A 

divisão ainda tinha para aí umas 6 ou 7 pessoas e a lógica era que cada um de nós tinha aí uns dois/três distritos 

para “tomar conta”….e o “tomar conta” era apoiar, era escutar, era difundir a informação, reforçar a ligação entre as 

pessoas. Essa fase é uma em que a DGS tinha muitas pessoas ligadas e proximidade ao terreno, e encontrávamo-

nos duas a três vezes por ano, estávamos todos juntos e havia sempre a semana de Educação para a Saúde onde 

todas as pessoas dos núcleos partilhavam a informação, cada um falava do que andava a fazer ou escolhiam-se 

temas específicos para tratar. Foi a fase em que eu conheci o país com muita proximidade porque a ligação a estes 

sítios obrigava a alguma deslocação e que ainda hoje acabo por manter a ligação, porque tive Bragança, Beja, 
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Santarém, Setúbal. Por exemplo em Santarém ainda hoje mantenho muitas ligações, são pessoas que estão a 

trabalhar. Depois dá-se a unificação da Direcção Geral dos Hospitais com a Direcção Geral dos Cuidados Primários 

e aí a nasce a DGS e são criadas as grandes ARS (primeiro 18 e depois só 5), implantadas nos distritos, portanto a 

DGS fecha-se sobre si própria e perde mais o contacto com o terreno e o peso das ARS é maior…ela perde muita 

autonomia, porque embora os núcleos se mantivessem e pudessem contactar connosco, a DGS já não os podia 

contactar directamente sem passar pelo crivo da grande ARS, para depois chegar à sub região, para depois chegar 

ao Centro de Saúde…e aí a uma equipa específica. Houve este fechamento e virou-se mais para a produção 

teórica, projectos inovadores, coisas mais políticas…e que coincide também com a saída da Manuela Pardal e com 

a entrada da Emília Natário. 

 

E – Ela ficou lá ou foi para outro sítio? 

 

R – Ela ainda ficou por lá um tempo, mas depois foi a coordenação nacional de luta contra a Sida…Nessa fase 

ainda, de 1991 até 1993, e ela não acompanhou isso, começam as ligações…por um lado a emergência da SIDA 

como grande preocupação…e por outro lado a escola promotora de saúde, que sem sabermos porquê, estava na 

nossa divisão…o projecto piloto de Samora Correia, a rede europeia das escolas promotoras de Saúde…e portanto 

a ligação à Educação. Esse é um mundo paralelo que se vai organizando…havia na Educação 4 ou 5 cabeças a 

pensar isto na Educação, estava tudo muito pulverizado…mas ganha força e organiza-se melhor com a 

transformação do Projecto VIDA em PES, que passa a ser nosso parceiro de uma forma mais formalizado…na 

altura com a Catalina Pestana, e as coisas também se facilitam. 

 

E – Quer dizer, vocês tinham por um lado uma dinâmica própria…o que é que era a Educação para a Saúde 

para o Ministério da Saúde? Depois essa questão da articulação…mas quando pensavam em iniciativas de 

modo próprio, isso significava fazer o quê? 

 

R – Na lógica da Saúde?! Era sempre a lógica dos núcleos…o que me vem mais à cabeça é a ideia dos treinadores, 

nós treinávamos e suportávamos os médicos e enfermeiros, sobretudo os de Saúde Pública, que estavam nos 

NES…e nos Centros de Saúde…que por sua vez trabalhavam com os professores. 

 

E – Mas nos próprios Centros de Saúde, o que é que fazia?! Havia alguma dinâmica própria?  

 

R – A orientação era ao nível central…e a divisão Saúde/Educação também. Nos locais as pessoas trabalhavam 

muito em conjunto, a proximidade entre médicos, enfermeiros e professores era grande. E de facto houve uma 

época áurea de trabalho conjunto…portanto quando eu digo articulação, também é discutível que aquilo fosse 

mesmo articulação…o que havia era uma abundância de recursos, e portanto o que se passava era que havia muito 

pessoal de Saúde dentro das escolas a fazer o trabalho…as sessões. Mas em alguns casos já com algumas coisas 

inovadoras, com professores promotores…por exemplo aqui na região de Setúbal. O nosso trabalho era muito 

incentivar essas novas propostas: a parceria - já não os profissionais de saúde dentro das salas de aula mas 

justamente serem eles o suporte e portanto não os protagonistas...a ideia de que a escola é de quem lá está 
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dentro…e assim a Saúde seria sempre o suporte. Aliás o próprio conceito de escola promotora de Saúde, que foi o 

que fomos “vendendo” era um pouco isso…que era um pouco deixar a Educação Sanitária que estava presente nas 

tais sessões…e que era ainda o modelo dominante. Agora ao nível local, as coisas funcionavam nesse sentido. 

 

E – E nos centros de Saúde, sem ser ao nível de parceria com a Educação, o que é que se fazia? Por 

exemplo, em matéria de Educação Sexual? As consultas com jovens?... 

 

R – Essa discussão vem de 1984…em 1984 nasce essa ideia das consultas com adolescentes, alguma polémica 

também a nível regulamentar…nomeadamente saber em que idade eles têm autonomia para vir às consultas, 

depois o parecer de um tipo qualquer que contesta a ideia de eles virem sozinhos enquanto não forem 

maiores…portanto essa ideia do atendimento de adolescentes nessa altura era de facto uma coisa que não 

era…não vou dizer que era inovação…mas havia três ou quatro centros de atendimento de adolescentes…o centro 

de Saúde da Batalha no Porto com pessoas da APF mas dentro do CS, com Teixeira de Sousa…e depois dá-se a 

entrada dos psicólogos, ainda no final dos anos 80…e durante os anos 90 começa a haver para além da 

preocupação do “ir à escola” e de passar a informação, esta preocupação com a saúde…o desdobramento 

específico para adolescentes… 

 

E – Mas terá sido pelo país todo? Foi difícil? 

 

R – Não…era uma coisa muito nova, não foi pelo país todo… 

 

E – E quem é que fazia? 

 

R – Terão sido os clínicos gerais, com o apoio da enfermagem, a enfermagem nestes processos da Educação para 

a saúde era um grupo muito importante… 

 

E – Isso é muito engraçado porque várias pessoas dizem o mesmo, mas depois ninguém me indica 

enfermeiros para entrevistar… 

 

R – Por exemplo, os NESCs e os NESDs tinham sempre um médico, um enfermeiro e um administrativo…o único 

NESD que foi coordenado por uma enfermeira foi o de Castelo Branco. Nós percebíamos que o médico do ponto de 

vista da dinâmica não era a pessoa mais importante porque…quando eu te disse que a DGS era a cabeça do polvo 

era porque na organização do trabalho local, os núcleos existiam para tudo, esta cadeia…havia os NESD e os 

núcleos de Saúde Escolar…e os que funcionavam melhor ainda eram os que tinham elementos comuns…porque 

era como os elementos os elementos transmissores da administração central chegassem ao local por corredores 

completamente diferentes…e com alguma desconfiança entre só, porque se os de Saúde escolar faziam trabalho 

nas escolas, os de Educação para a Saúde também…e aquilo gerava ali umas confusões muito grandes…quando 

tinham pessoas em comum partilhavam os seus territórios e as suas temáticas…agora não tenho dúvida sobre a 
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importância e a sensibilidade da enfermagem para esta área, mas a subalternização é geral e ramifica-se nesse 

ponto de vista…depois as pessoas não escrevem, embora trabalhem arduamente, não escrevem, não publicam… 

 

E – Acredito…voltando a essa questão do Projecto VIDA, como é que vocês se articulavam com eles, a nível 

central… 

 

R – Há ali um movimento engraçado nessa altura…estamos a falar nos anos 90…porque de certo modo a 

desarticulação interna no ME, havia as da 24 de Julho, depois havia as da 5 de Outubro…A Madalena Pereira, a 

Ana Roque, a Maria Manuel Magro…e essa desarticulação favorecia a Saúde porque lhe dava protagonismo…a 

entrada da Catalina, ou pelo menos a criação do PES dá-se por alguma oposição a isto, que era: arrumar a casa. E 

isto também porque toda a gente entrava dentro das escolas, toda a gente fazia tudo, aplicavam-se questionários 

bárbaros…qualquer um convidava alguém que ia para lá fazer coisas…era a tal vulnerabilidade que a escola 

tinha…a Catalina produz algumas coisas, faz alguns despachos internos e formas de organização e tenta por um 

pouco de ordem…ela tenta dizer: tudo o que se faça nas escolas do ponto de vista da saúde passa por nós. E isto 

aos vários níveis não é fácil de gerir, porque ela agora chega e começa a mandar nisto tudo! Agora do ponto de 

vista da articulação, passada essa fase, que foi de facto uma fase de cada um bater com a sua porta, pode ter sido 

meio ano… 

 

E – A Educação tomou conta! 

 

R – Sim, e questionávamos porque é que aquele despacho não foi clarificado e o que é que aquilo queria dizer, 

houve ali a ideia de que eles queriam dizer que eram auto-suficientes…porque entretanto também se dá o fim da 

Medicina Escolar, que só estava em Lisboa, Porto e Coimbra e onde não havia NESD, a Saúde não trabalhava 

porque era território da Educação…ora as pessoas que saíram desse serviço algumas integraram-se no PES e 

outras na Saúde, veio reforçar essa situação, porque antigamente na Educação não havia médicos e foi: agora nós 

temos cá tudo o que queremos! Ainda por cima pessoas com uma longa história…e com lógicas um bocadinho 

diferentes da Saúde Escolar. Passada essa fase, que se calhar eu achei importante, o esforço foi mais da Saúde, 

penso que se dá uma fase importante em termos da colaboração….dá-se ao nível das cúpulas e ao nível 

ministerial…agora não consigo precisar…o PES tinha a figura de direcção geral e articulava directamente com a 

DGS. E o PES tinha lá os professores operadores, eram os parceiros das pessoas da saúde…as pessoas no fundo 

continuavam e as competências estavam lá…e as escolas estavam lá com as suas expectativas e as pessoas 

queriam trabalhar como antes, e aí talvez tenha mesmo havido pressão de baixo para cima…talvez tenham sido 

elas a forçar a articulação entre os dois ministérios…mas era também uma certa ligação informal entre as pessoas. 

 

E – E depois como é que surgem no Projecto piloto de Educação Sexual que é da APF mas também é do 

PES ou vice versa? 

 

R – Bom, eu quando entrei para a APF em 80 já se falava de um projecto piloto…aliás já havia um que vinha de 

1982…a ideia era, e espero não estar errado, mas no fundo havia ali uma tentativa de aplicar a lógica do projecto 
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das Canárias, do projecto Harimaguada em Portugal…foi uma estratégia bem sucedida em Espanha…as ilhas 

Canárias tiveram o projecto de Educação Sexual com pés e cabeça e mais bem sucedido dos anos 80 num contexto 

muito conservador…portanto a ideia era: nós gostávamos de demonstrar como isto é possível…e portanto temos 

uma escola interessada e portanto gostávamos de fazer para avaliar e mostrar como isto é interessante e pode ser 

feito…e o projecto ia sempre para o Ministério, numa fase foi o Gil Vicente, os que já tinham historial e houve uma 

outra fase em que foi a Luís António Verney…e o projecto ia sempre para o Ministério e vinha sempre chumbado. 

Daí que quando a Catalina vai para aquelas funções, a APF falou com ela, porque escusava de ir pela via 

ministerial, dissemos-lhe: como vocês agora têm uma série de escolas e coordenam isto tudo, não querem fazer isto 

a meias? E então a apresentação do projecto foi feita com o apoio da Catalina, ela disse: está bem, fazemos isto 

com vocês.  

 

E – Mas esse projecto teve uma lógica diferente do resto do trabalho do PES? Porque não eram mais as 

escolas a propor coisas? Como na lógica da rede promotora? 

 

R – Sim, na RNEPS era um contrato, era a escola e o centro de saúde assinavam mesmo um contrato com o 

ME…tinha muito o ar de “banco”…O PES não trazia muito de novo, rentabilizava dinâmicas que já havia dentro das 

escolas…e havia outros, o PEPT por exemplo. 

 

E – Era o tempo das candidaturas aos projectos para financiar o que se fazia nas escolas? 

 

R – Para muitos era “independentemente disto a gente funciona na mesma”…havia os recursos, e o poder mostrar 

trabalho, e os encontros onde se apresentavam os projectos…para outras era um trabalho construído de raiz…mas 

o PES não traz nada de novo, ele rentabiliza as práticas que já lá tinham… 

 

E – E o vosso é diferente porquê? Porque tem princípio, meio e fim? 

 

R – Porque tem uma lógica avaliativa, havia ali uma necessidade muito grande de legitimação e a lógica era 

“investigação-acção” …porque no fundo as questões eram: será que isto em Portugal funciona? Será que isto muda 

atitudes verdadeiramente? Será que os professores são capazes de fazer autonomamente ou não? Como é que os 

pais reagem? Isto vai tirar tempo para os programas no sentido tradicional do termo, será que isto pode funcionar 

numa lógica transversal? Tinha uma lógica de avaliação externa. 

 

E – Começaram com umas escolas e depois avançaram para outras? Como é que isso foi? 

 

R – Isso já estava tudo escrito e sabíamos que havia de ser do 1º Ciclo ao Secundário, no fundo estas hipóteses ou 

objectivos incluíam vários níveis de ensino…e várias zonas do país…para onde houvesse zonas já sensibilizadas, 

não eram territórios hostis. Penso que o PES aí influenciou bastante no sentido de escolher as escolas, dizer que 

esta ou aquela era dinâmica…e tem lá pessoas. Daí que tenha ficado a Secundária da Maia e o Viso em Setúbal, 

depois do 2º e 3º Ciclo era Évora e Faro e do 1º Ciclo era só Gouveia porque não se encontrou mais ninguém que 
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trabalhasse o 1º Ciclo. Depois, o Pré acabou por andar um bocadinho envolvido…O que é que se garantia: um 

técnico da APF local que fazia um apoio às actividades: alguma informação, alguma formação. 

 

E – Vocês nunca publicaram nenhum relatório sobre este projecto, quer dizer fizeram relatórios, mas 

publicaram? Isto para além das linhas orientadoras… que foram um bocadinho decorrentes... 

 

R – Que me lembre não. 

 

E – O projecto era para durar 3 anos e durou? 

 

R – Sim. Agora, por exemplo, a questão da Avaliação externa, aí já foi o próprio PES a fazer propostas de 

pessoas…e entrou a equipa do Domingos Fernandes da Avaliação, esses é que devem ter produzido coisas, 

porque no fundo eles viam tudo, iam ás escolas mesmo, tudo o que era produzido eles viam, quando nos 

encontrávamos eles estavam sempre lá…e essa informação nunca tive porque fazia parte da equipa. 

 

E – Como é que a DGS via essa tua participação, era conflitual….ou não gerava qualquer problema? Porque 

eras funcionário da DGS … 

 

R – NA verdade a DGS entra porque eu entro. O Duarte Vilar achava que eu era muito importante naquele projecto, 

a Catalina achava que eu seria importante…e eu não podia…havendo relações ministeriais…eu não podia andar a 

fazer voluntariamente aquele projecto pela APF, poderia fazê-lo livremente…mas não tão mergulhado, nem no 

tempo de serviço…por isso a estratégia foi: vamos fazer um pedido para a DGS mas logo vai a indicação: queremos 

este “fulano” aqui. E conseguiu-se gerir muito bem isso, de facto eu não misturava, eu ali era mesmo “DGS”, não 

tinha assim grandes contactos com as equipas locais, nem tinha que lhes dar apoio nenhum…No fundo era: neste 

núcleo de gestão, o Duarte apoiava os técnicos locais da APF, o PES apoiava o outro, o Professor 

coordenador/responsável…e eu não apoiava ninguém porque já não havia os núcleos na Saúde. Na DGS isso fez 

muito sentido, foi bem aceite. Mas não sei como é que a Gregória Von Amann sentia isso, porque ela era a 

coordenadora da Saúde Escolar…dentro da DGS, o director da DGS articulava com a Catalina…mas dentro da 

casa era preciso ver quem é que podia articular…teoricamente, dentro da casa seria a Saúde Escolar e não a 

Educação para a Saúde…só que isto já tem uma longa história…desde a Manuela Pardal…porque no fundo a 

Educação para a Saúde não tinha tema nem tinha populações específicas porque inclusivamente o núcleo de saúde 

dos adolescentes onde estava a sexualidade tinha pretensões, o núcleo de saúde materno-infantil também tinha 

pretensões…acho que eu acabo pelo meu modo de funcionar por reunir alguns consensos e então foi: está bem, se 

for ele, a gente não se importa. Por exemplo, a coordenação da saúde materno infantil dizia logo: se fores tu, está 

bem…mas se for o núcleo de adolescente, não! E com a Gregória ainda hoje nos damos muito bem um com o 

outro…não foi assim uma coisa conflituosa…o clima que se vivia na altura era muito o de agradar à Catalina e a 

Catalina punha e dispunha de tudo… 
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E – Mesmo a Saúde ser equivalente a uma direcção geral… 

 

R – E ela é uma mulher, dentro da assertividade, é uma mulher que não é propriamente meiga…e havia ali um certo 

servilismo…era o “vá lá” e “está presente, óptimo”…e “é preciso ir para Fátima, vá”…ela de facto tinha muito poder! 

 

E – Mas isso depois acaba, não é? Ela acaba por sair…como é que te lembras do “fim”? 

 

R – Agora estavas a falar da “produção”, de facto é triste…a gente na altura nem percebeu como aquilo era 

importante, aquela lógica do projecto…havia muitos relatórios parcelares, mas…eu próprio gostaria muito de aceder 

a essa informação…porque depois uma das avaliadoras foi para directora geral… 

 

E – A Anabela? 

 

R – Sim, a Anabela depois não foi directora… 

 

E – Sim, do Departamento do Ensino Secundário…mas o relatório existe. 

 

R – Sim, na altura nós sentíamos que andávamos a ser espiados, queriam tudo, pediam tudo…nós até brincávamos 

com isso…mas se nós perguntávamos qualquer coisa ou brincávamos com elas, mantinham aquele seu ar 

seráfico…mas pronto acho que se podia ter feito qualquer coisa, não propriamente em relação à Educação Sexual, 

mas até à própria metodologia de Projecto…aquilo mexeu a vários níveis: com o campo da mudança de atitudes, 

com classes profissionais, com idades, com níveis de ensino, e com áreas geográficas muito diferentes… Cada um 

aprendeu as coisas à sua maneira e guardou-as para si. Mas no fundo há um aspecto que penso que pode explicar 

o não se ter dado valor a isso, por outro lado não…que tem a ver com a questão do referendo…que foi 2000? Isso 

veio baralhar isto tudo… 

 

E – E há mudanças políticas também…creio que de governo… 

 

R – Mas, com o referendo, gerou-se o consenso, creio que da Direita à Esquerda, com a necessidade de Educação 

Sexual…o CDS que votou contra a lei 3/84 nessa altura votou a favor…até eles disseram que sim senhor…e 

portanto a coincidência da Maria de Belém estar no Ministério da Saúde tomam-se uma série de medidas em 

relação à Educação Sexual e o final do Projecto é apanhado no meio daquilo…e dizem-nos via ministerial que se 

nós temos informação…querem mais, e vem o pedido para nós fazermos as linhas orientadoras…porque na altura 

era só a legislação, regulamentar isto, regulamentar aquilo…eram as consultas para adolescentes nos centros de 

saúde, era… 
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E – Achas que havia um contexto muito favorável? 

 

R – Por isso é que eu digo, de uma forma muito ambivalente, que tudo aquilo se podia ter resumido a um relatório 

sem grande visibilidade, mas por outro lado ganhou pelo facto de ter se transformado em linhas orientadoras 

aprovadas pelos dois ministérios, por outro lado ao ganhar aquela forma esvaziou-se da forma…não houve tempo 

para pensar. E aí já entra a Isabel Loureiro, que tinha entrado mesmo aí 

 

E – E lembras-te do impacto da entrada dela? Do que ela trouxe…houve alguma relação com o trabalho 

anterior ou foi outra coisa?  

 

R – …(silêncio) 

 

E – No PES a ES ganhava relevo através do vosso projecto…como é que isso se manteve na RNEPS? 

 

R – Porque ela ainda apanhou o fim do projecto… 

 

E – Sim, ela é convidada pelo ministro Marçal Grilo… 

 

R – O próprio PES perdeu “a mãe”…sei que era um ambiente horrível, porque quem tinha ficado do PES era tudo 

contra ela…e portanto quem vinha de fora acabava influenciado por aquele clima. Por outro lado, ela sendo uma 

médica de saúde pública, e com alguma experiência, mas ela é eminentemente uma teórica, uma académica…ela 

vem da área da alimentação, ela é reconhecida pela parte da nutrição e amamentação…ela não tinha conhecimento 

prático nenhum, nem sequer do que era uma escola, nem de currículo, nem dos professores…a referência dela do 

trabalho local ainda vinha de Aljustrel, nos anos setenta. Depois, embora eu não tenha trabalhado com ela, a facção 

que dentro do PES estava calada ganha força…e há uma figura sinistra no meio disto que é a Eulália Barros, que 

supostamente é uma “filha” afectiva do João dos Santos…mas não é freudiana, nem é nada…que desatou a ser 

inimiga do projecto dentro do PES…e tudo passava por ela. A Paula Marques que era uma da área das Drogas, 

mas às vezes era um bocado confusa…foi tudo pessimamente mal recebido, o projecto e nós tínhamos grandes 

discussões com ela…e entretanto há aqui a entrada de uma outra figura, que é um interlocutor interno da DGS, e 

que não tinha estado no projecto… 

 

E – E que entra para o CAN… 

 

R – Sim, é isso mesmo…o CAN…era tentar a articulação, que antes tinha sido mais informal e que se tenta 

formalizar assim…eram não sei quantos da Saúde e não sei quantos da Educação. E sei que depois começa a 

haver choques entre o Vasco e a Isabel e creio que aquilo se tornou num ambiente péssimo. 
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E – O que se diz da RNEPS, e eu não sei se é verdade ou não, é que a Educação Sexual era menorizada, 

perdeu peso nos projectos…embora a rede tenha ganho cada vez mais peso… 

 

R – Bem, há um aspecto que se chega lá logicamente…e já tinha sido assim no DPS e na Formação Cívica…não é 

quando os alunos decidem, porque quando são esses há sempre “sexo, drogas e tal”, mas quando são os docentes, 

eles têm mais dificuldade em tratar, acham que é mais difícil de tratar… 

 

E – Tu com a RNEPS não tiveste propriamente nenhum trabalho, nenhum relacionamento? 

 

R – Ainda apanhei o fim…e depois como havia subalternização das escolas à rede, e às cúpulas e às distritais e aos 

não sei quê…e havia “vigilantes” do ponto de vista distrital que eram muito desconfiados em relação a isto…hoje 

são pessoas com as quais me cruzo muito e damos abraços e…mas havia ex.padres que eram PO (professores 

operadores), os coordenadores distritais da rede…e havia uma coisa muito engraçada…que era nos encontros 

deles, onde iam as escolas que dinamizavam, tinham medo de falar da Educação Sexual…porque essa Eulália 

levantava-se da plateia e atacava-os “de tudo”…porque, por exemplo, dizia que até aos 10 anos só se podia falar de 

histórias, era tudo simbolizado, nunca se podia dizer que o “pai e a mãe faziam coisas”, era uma coisa que iria 

marcar a criança para toda a vida…e aquilo gerava umas angústias, os professores ficavam com medo de abrir a 

boca 

 

E – E o que é que ela andava a fazer aí? Ela não trabalhava na Casa da Praia? 

 

R – Sim, ela vinha daí, da terapia, do trabalho com crianças altamente perturbadas. E eu perguntava pelo 

pensamento do João dos SaSntos nessa matéria, e o que me explicaram foi que ela aproveitou o pior que ele tinha, 

porque de facto o homem foi importantíssimo para a Saúde Mental e para a Educação, mas no fim já nem tudo batia 

certo…porque esta coisa de andar aos 10 anos com a história da Cinderela…nem pensar! E havia uma outra figura 

que era o Ângelo Sousa…que dizia que também partilha algumas dessas ideias, e também diz que não e pode 

mostrar as imagens às crianças…mas que gosta do nosso trabalho e que também andou ali em torno do projecto… 

 

E – Mas deixaram alguma coisa escrita sobre essa sua visão do que deve ser a Educação Sexual?  

 

R – Não…porque era tudo por oposição…eu não sei…penso que o próprio ME pressionou a Isabel, porque o pós 

referendo foi do ponto de vista até discursivo muito interessante…porque eles foram apanhados numa ratoeira, 

queriam dizer não ao aborto mas para o fazerem tinham que dizer sim á Educação Sexual…e até desapareceu 

aquele papão dos pais. Mas não creio que o problema da Isabel tenha sido de ordem ideológica, em relação à 

Educação Sexual era mais desconhecimento…mas não tinha clareza na abordagem destas questões…entrava nos 

seminários e intervinha sem muito fundamento, aconteceu uma vez no Algarve que ela entendeu mal o que estava a 

dizer o nosso delegado em Faro e tomou-o de ponta…comigo não, ela engraçava, achava-me muito 

equilibrado…com o Vasco era mais aquela questão de ambos serem médicos…e havia uma representante de 
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Setúbal que ela também gostava muito e que depois se integrou na rede e trabalhava com as escolas aqui do 

Distrito…mas depois ela tornou-se apaziguadora, apoiou as linhas orientadoras… 

 

E – Sim, mesmo quando sai, ela defende as linhas orientadoras, quando são atacadas naquele artigo do 

Expresso… 

 

R – Havia ali uma número dois no PES muito interessante que era a Joaquina Cadete. Eu não a conhecia de lado 

nenhum e lembro-me, por exemplo, de haver reuniões…e uma vez fomos de carro até ao Alentejo com ela e ela foi-

nos (a mim e ao Duarte) sempre perguntando tudo sobre a forma como nós trabalhávamos, fomos quase avaliados, 

porque ela deve ter ouvido coisas do género que na APF era tudo meia bola e força, era “pílula para todos”…vão 

para a cama uns com os outros…e hoje eu acho que depois ela vestiu a camisola mais do que nós, ela deu a cara 

pela SIM no referendo…deveria haver forças que influenciavam a Isabel no sentido de lhe dizer: tens que ter 

cuidado com esses tipos da APF 

 

E – E será que essas forças foram em crescendo até à notícia do Expresso? Como é que foi a notícia, foi 

terrível para a APF? O Duarte dá a ideia de que ela foi “conspirativa”…que ele também não consegue 

localizar, nem perceber inteiramente. 

 

R – Eu diria que as forças são mais ou menos as mesmas sempre, com outras caras…eu acho que há um aspecto 

que é decisivo e chegou até aos dias de hoje…que nós queríamos muito que as linhas orientadoras fossem muito 

consensuais e a Joaquina Cadete tinha essa preocupação…mas O Vasco tem muito esse pensamento, o Vasco 

tem muito essa estratégia de dar as coisas a ler e recolher pareceres…e na altura o parecer do Daniel Sampaio 

nunca veio…e foi-lhe dado prazo e tempo e foi insistido e nunca veio…tendo sido ele um teórico da ES e um 

histórico da APF, acho que tirou “férias” do Hospital para ir pelas escolas, levava linhas orientadoras, tirava frases 

fora do contexto e punha plateias inteiras a rir. E isso não se percebe…como é que ele não tinha outras 

preocupações na vida e andava a fazer aquilo…e havia alguns que o convidavam propositadamente, por exemplo, o 

sindicato dos professores licenciados…fizeram um seminário em Lisboa e aquilo foi uma coisa vergonhosa…eu 

acho que tenho guardado…e descontextualizado nada faz sentido. O Duarte falou com ele, e o Vasco 

também…portanto o que ele nunca assumiu foi que aquilo foi pelo facto de ele não estar lá…aquilo tem uma 

mancha enorme de nomes e ele não está lá. Portanto há esse protagonista e há um outro que é o Miguel Oliveira e 

Silva…que depois faz parte do GTES com ele. O Miguel é um tipo imprevisível, tem um ego enorme, foi director da 

revista da APF…e acabou por ser afastado. Imagina que nós tínhamos um patrocinador que era  a Shering e ele fez 

um editorial a deitá-la abaixo…e a tudo quanto eram empresas! Tinha ali um lado MRPP, do imperialismo e das 

empresas americanas…depois aparece a dizer que a pílula se devia vender no supermercado e que é pior fazer um 

aborto do que tomar a pílula sem prescrição…todos deviam receber tudo…um KIT…Por outro lado arqui inimigo da 

DGS na Saúde Materna… 
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E – Ele é médico no hospital, não é? 

 

R – É médico no Hospital em Sta Maria e também dá lá aulas…supostamente ele é o grande especialista em saúde 

reprodutiva nos adolescentes…a Purificação Aráujo foi a mãe do Planeamento Familiar em Portugal e na sua saída 

deixou a herança à Beatriz Calado que acabou por sair. Ele nunca ouviu a Beatriz Calado, ela sempre o odiou, o 

Vasco sempre odiou o Miguel e o Miguel sempre odiou o Vasco… 

 

E – Mas com algum fundamento teórico? 

 

R – Não…no fundo as propostas deles não saiem do que as linhas orientadoras propunham…e um dia num debate, 

ele disse-me “eu nunca hei-de estar ligado a essas coisas dos governos onde vocês andam metidos…”…fiquei com 

imensa pena de não o ter gravado. Bom, estavas a perguntar sobre a notícia…eu acho que estes dois não têm nada 

a ver com aquela notícia…embora o Daniel Sampaio, sem querer…sempre se assumiu como o guru dos pais, dos 

adolescentes, da saúde…sabe de tudo! Mas em várias coisas ele é muito ignorante…mas para as “massas” é 

assim…ele acabou por congregar a admiração dos católicos, das famílias numerosas…eu parece-me que eles são 

sempre os mesmos… 

 

E – Parece que quem escreve para a notícia é um pai, e acaba por congregar outras associações de pais 

 

R – Eu acho que estava numa fase muito intensa no doutoramento…mas a psicóloga que deu a entrevista ao 

Expresso, é a Manuela Calheiros, que é lá do departamento de Psicologia Social e que é amiga da Fátima 

Perloiro…e há ali uma coicidência com o processo da Casa Pia…e tudo fora do contexto, nós (APF) até podíamos 

ser entendidos como promotores da homossexualidade, da Pedofilia e sei lá que mais…mas eu escrevi-lhe a dizer 

que tinha imensa vergonha em estar num departamento em que uma pessoa fala sem saber, sem conhecer as 

pessoas que estão dentro do projecto…e dizer que eu próprio fazia parte. E enviei o e.mail mas ela nunca me 

respondeu, acho que disse um dia à Fátima para eu lá ir falar com ela, para me explicar que o que ela disse foi 

deturpado, mas eu passava muito à porta dela…a própria Luísa Lima era lá do departamento e era prima da 

jornalista e ela própria dizia que não se revia em nada daquilo…eu nunca mais comprei o Expresso.1 Na altura o 

que circulava era que havia notícias no Expresso que eram compradas. Agora, foi engraçado, que houve muita 

solidariedade de pessoas que até nem costumavam muito dar a cara, a Joaquina Cadete empenhou-se…isto é 

engraçado… 

 

E – Há quem diga também que a Isabel Loureiro tinha muito poder…e depois disso o que o David Justino faz 

é chamar outras associações para além da APF e celebrar protocolos… 

 

R – É aí também o papel da Mariana Cascais…ela era pólvora! A questão é que os técnicos da APF que trabalham 

localmente nas escolas eram pagos por este protocolo com o ME, o dinheiro que vinha era para isso...quem vê de 

fora as saídas de dinheiro, pensa noutras coisas…mas há técnicos que não são voluntários, são assalariados. 
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Lembro-me de um ambiente hostil, nem sequer propriamente da parte dela, era o clima…porque isto também tem a 

ver com as perspectivas ideológicas, uma coisa é se achar que a ES deve ser sobretudo informativa…e a escola 

deve assumir a passagem de informação segura…porque a informação pode ser importante…e deve ser um 

modelo não transversal…Os alemães por exemplo tinham a ideia do “Sex information”, o modelo deles começou 

assim e durou anos, ena Suécia também…Podemos pensar dessa forma assim e considerar que o resto se faz 

noutros sítios…mas agora quando me aparecem com estudos americanos para mostrar que desde que há a pílula 

há mais aborto, que há mais cancros…coisas alarmistas a nível do grupo… 

 

E – Mas diz-me uma coisa, essa concorrência entre organizações é uma novidade dessa altura, não? Porque 

até aí a APF era aquela organização reconhecida como de “Educação Sexual”…o aparecer das outras foi por 

aí…ou eles já tinham trabalho anterior, vocês conheciam-se…? 

 

R – Há dois mundos aí um bocadinho diferentes…havia a Associação dos médicos católicos, a Maria Jesus 

Bóleo…essa gente…agora a discussão do Aborto, a última…potenciou muito o aparecimento das organizações em 

torno de uma causa…a APF filia-se na IPFF…e havia o FNUAP (Fundo das Nações Unidas para a População)…e o 

Bush no meio desta coisa, que proibiu a FNUAP (…pelo que tu tens publicações americanas a falar do que a pílula 

faz mal à Saúde…mas tu és capaz de pegar noutro estudo e mostrar exactamente o contrário…portanto esta coisa 

de menorizar a APF vem deste diferendo do Aborto…mas a APF é o grande alvo! O MDV sempre houve…mas 

eram mundos que decorriam paralelamente…porque em 1988 quando a APF fez cursos para formadores 

aproveitando os fundos europeus, o MDV fez logo a seguir…isso era natural, agora as nossas finalidades eram 

diferentes, para eles a sexualidade aparecia ligada à conjugalidade e ao amor…mas a Graça Mira Delgado era uma 

mulher correcta, era mais nós vamos por aqui, vocês vão por ali…mas não nos chatearmos. Eu posso estar a ver 

mal, mas a questão com a Mariana Cascais, em que houve uma reunião em que a lógica era tipo “malhar na APF”, 

o único que mostrou algum bom senso foi o Machado Caetano da Fundação…outros disseram coisas bárbaras, de 

ataque pessoal, do género “não vamos pôr os nossos filhos nas mãos de assassinos”…e usavam artigos 

científicos… 

 

E – Mas para além do conteúdo do que vocês faziam, a questão dessa contenda não poderia ter a ver 

também com a questão do privilégio? 

 

R – Mas eu acho que é legítimo, acho legítimo que…a APF tem uma história, tem mais de 35 anos de 

história…mesmo nas ONG´s ligadas ao VHI, a APF era considerada um bocadinho “a mãe”. Mesmo aquelas que 

nos criticavam, por exemplo a Abraço dizia-nos “vocês não venham com o modelo transversal” porque isso não vai 

dar nada, isto tem que ser concreto, ensinar como é que se “põe o preservativo e mais nada”, portanto ali muito 

focados…e isso das atitudes é tudo uma treta…eu acho legitimo porque isso tem a ver com a própria liberdade da 

educação, porque isso tem a ver com outros movimentos relacionados com a escolha: e o direito a pores o teu filho 

numa escola da tua preferência, seja pública ou privada…e encontraram ali uma aliada…muito católica, mas 

confusa… com a ideia de que a escola portuguesa não é laica, e muito ligada à Direita…mas é engraçado que ela 

deu a volta depois, ela “entra a matar”, muito antipática...muito apertada por outras ONGS à volta dela, ligada a 
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esses movimentos, a um estrato social muito elevado, a nomes sonantes ligados a famílias especiais portuguesas, a 

colégios privados…e a ideia dela foi democratizar isto, ter em conta a APF mas também as outras, e entrou a 

Fundação e o MDV…mas a APF não aceitou mal isto, não era uma coisa contestada…o que estava em cima da 

mesa era uma questão de acesso… 

 

E – Pois, mas curiosamente os protocolos cessam com a entrada do GTES, não é? Com a nova equipa do 

ME? 

 

R – Eu tenho alguma curiosidade em saber…na perspectiva dos professores…porque no fundo o ME tinha dito: 

vocês têm aqui 3 ONG´s, podem contactar qualquer uma delas e pedir ajuda…eu não sei se aquilo que por ex. o 

MDV ensinava se aquilo era funcional…porque, por exemplo, para miúdos de 15 anos, não sei se o método das 

temperaturas é funcional, mesmo se do ponto de vista médico é aconselhado…porque as miúdas têm períodos 

muito irregulares, mesmo aquela coisa do amor e do afecto, não sei se faz sentido para grande parte dos 

professores…até porque em geral eles são mais virados para a esquerda…não tenho ideia se em termos das 

escolas, algumas estariam satisfeitas com o trabalho deles… 

 

E – De qualquer modo isso era uma escolha das escolas, não é? O que também é um pouco dsicutível, se o 

ME por aí não se demitia…porque, por exemplo, eu que sou professor e sou católico peço ao MDV, outro 

que não o é, pede à APF…quer dizer como é que isto era gerido pela escola? 

 

R – Mas como os professores começaram a ter que ir em “conjunto às compras”…porque já tinha que ser a 

escola…porque de facto antes tu podias ter o 9º A com o MDV, o 9º B com a APF…e outro com a mãe de um 

aluno…e toda a gente andava por ali dentro da escola a fazer coisas…nós no Projecto Piloto percebemos isso, 

porque na Maia, nós tínhamos as turmas piloto e havia outras pessoas a passarinhar lá por dentro…Nós não 

podemos ser ingénuos e pensar que as questões não são também de acesso aos bens…isto numa lógica marxista. 

Mas o que é verdade é que há vozes que ainda não se calaram… 

 

E – Mas ouve, as organizações acham bem esse modelo de protocolos, porque até as beneficia…a questão é 

se o Estado aí não se torna demissionário…se calha a crítica do Daniel Sampaio é por aí…se o ME não 

definir quais são as linhas, isso fica ao critério de cada um…? 

 

R – Mas também podemos perguntar se é uma área que não é curricular mas se é importante, se é obrigatória, 

porque é que o ME não tem os seus próprios recursos…porque no fundo, e era uma história muito engraçada…o 

ME e os próprios professores foram muito pouco os protagonistas deste processo…nunca foram eles a dizer: nós 

queremos assim…Ainda há pouco o Duarte queria alguém da Educação para ir a um seminário falar…e da 

Educação não havia ninguém…Quem é que na Educação sabe de Educação Sexual?! Havia umas pessoas 

engraçadas que diziam umas coisas, a Maria Emília Bredorede…acabou por ir a Céu Roldão, mas é ligada ao 

Currículo…com a saída da Isabel Loureiro, quem é que lá ficou? Havia uma Manuela Cid Torres, que era uma 

conservadora mas depois se tornou uma radical, e uma grande defensora da APF…Ela era…eu tive que negociar 
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com ela o grafismo das linhas orientadoras, era com ela que eu tinha que trabalhar, tornarmo-nos amicíssimos, deu 

entrevistas a defender a APF e tudo… Mas isto é assim, eles dizem que querem participar do bolo, mas no fundo é 

assim: só quem tem recursos é que pode participar do bolo…não podendo, ficaram à porta a ver, mas fizeram 

barulho…se calhar esta questão da “liberdade da educação” não é o resíduo mas o principal motivo disto tudo…é 

inscrever os miúdos no “colégio planalto”…eles não estão calados! E acho que estão numa de orfandade em 

relação ao Daniel Sampaio, porque eles colaram-se a ele, mas depois ele acabou a defender as linhas 

orientadoras… 

 

E – O que ele diz é simplesmente que as escolas devem fazer… 

 

R – E manda analisar os manuais e outros materiais…a uma médica e uma antiga professora operadora…tudo “da 

corda”…a Paula Marques é que dizia que nós éramos da “corda”, era uma expressão muito interessante dela…e de 

facto estas coisas são muito filtradas. O que é facto é que eles(da liberdade de escolha) não se calam: O César das 

Neves está sempre pronto, o João Carlos Espada está sempre pronto…quando não têm tema, lá vêm…E dentro do 

PETI estão uma série deles…a cunhada do César das Neves, mais uns católicos que têm muito pouco de 

progressistas…mesmo a Catalina…porque aquela onda do Guterres…era muito cobarde! 

 

E – Mas achas que os políticos têm algum poder nesta matéria, e não falo apenas do Guterres, se eles têm 

tido uma palavra, se a sua influência se faz sentir…ou se este mundo é mais dos técnicos, dos 

académicos…e eles vão um bocadinho por arrasto…ao longo destes 35 anos, especificamente na ES? 

 

R – Eu, da minha experiência…mesmo de algumas pessoas que eu conheço e que se aproximaram lá do poder 

político…a questão tem a ver com a ocupação do espaço, dos interesses partidários que superam tudo…acho que 

isso é que é a determinante de tudo…o que é que eu quero dizer? Quero dizer que eles como indivíduos pensam de 

uma maneira…e estou a falar de ministros, secretários de estado…se falares com eles, eles não concordam nada 

com as decisões…e não estamos a falar de coisas pequenas do tipo de se a estação do comboio vai para ali ou 

para acolá, mas com coisas fracturantes…ninguém está interessado em fazer ondas, em manchar o seu nome, em 

atear grandes rastilhos…e deixar que isso possa influenciar o voto em massa…porque de facto a Ana Manso, a 

Teresa Caeiro…e não interessa direita e esquerda, porque umas podem ser mais conservadoras do que outras…e 

uma coisa é o discurso deles e outra é “vamos ver na comissão política”…muitas cautelas…a Luísa Portugal esteve 

no Parlamento e ela dizia…e nós ingénuos cheios de esperança por ela lá estar, e ela não conseguiu nada, ela não 

mandava nada…e ainda por cima apanhou o Guterres lá…é mais a natureza do tema e o que isso mexe com as 

orientações de voto…e também obviamente com o poder de algumas chefias intermédias…e que às vezes estão 

bem infiltradas, porque o OPUS DEI existe…essas pessoas que vão andando na sombra, que são “poderzinhos” 

mas que influenciam a tomada de decisão: consultores, assessores…até pessoas que nós sabemos que deram a 

cara…a Ana Benavente foi voluntária da APF Lisboa, a Leonor Beleza tinha um pensamento de enorme 

modernidade, foi ela que nomeou o Albino Aroso…eu não duvido nada da modernidade daquela cabeça, mas no 

poder o que é ela pode fazer? Havia uma mulher, a mulher de um ministro da Justiça-o Fernando Nogueira-que 

ainda chegou a ser líder do PSD…estava metida na Saúde…e tudo passava por ela, e não passava de uma 
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assessora…ela influenciava mais que o ministro…e teve um ambiente depois do 1º referendo que foi altamente 

favorável para ela…Perguntavas: quem é que manda? Eu acho que…as ondas que vão por cima não mudaram 

nada cá por baixo…se calhar não se mudou assim tanto da ditadura para a Democracia. 

 

E – Isso também te queria perguntar, o que é que achas que mudou? 

 

R – Eu acho que a sociedade mudou, mas as instituições não…tenho nesse aspecto uma visão profundamente 

derrotista da Democracia…são duas ou três famílias relacionadas entre si, conservadoras na sua forma de pensar, 

mais do que do seu comportamento…que nos momentos logo a seguir se afastaram, mas que depois voltaram…e 

estão por aí espalhados, tem as suas malhas e influenciam a tomada de decisão. Acho que do ponto de vista dos 

valores…quando tu te aproximas das pessoas, elas estão receptivas a estas coisas, isso não tenho dúvida 

nenhuma…por isso a diferença entre o que a sociedade quer e o que algumas pessoas que dizem representar a 

sociedade querem, é imensa. Nunca houve ninguém que tivesse sido suficientemente pedagógico para explicar aos 

pais, aos educadores…o que é que são estas coisas…porque quando isto é bem explicado, nasce localmente e é 

explicado às pessoas, as expectativas são enormes e até há um exagero em relação ao papel da escola…e estou 

só a falar do ponto de vista da Educação Sexual, quer dizer eu não tenho nenhuma de oposição deliberada…as 

coisas que eu tenho de oposição têm a ver com coisas mal explicadas, com os pais não terem sabido…ou pessoas 

inseguras…que mandam papéis para casa sem sentido nenhum…No fundo, do ponto de vista do quotidiano, isto 

está uma bagunça…de facilidade de acesso a tudo pelos jornais, pela internet…porque os miúdos estão sujeitos a 

uma sexualização a toda a hora de tudo…de pornografia explicita da vida privada…Eu até sinto mais facilidade em 

trabalhar com as pessoas mais simples do que com as muito elaboradas, que depois intelectualizam, que fantasiam 

aquilo tudo…No outro dia estive em Foz Coa, era uma questão que se prendia com a Saúde Mental, vinha ao 

encontro das necessidades que eram sentidas…agora eu acho que há um divórcio muito grande, no fundo as 

instituições usam e manipulam um suposto conservadorismo que existe na sociedade portuguesa para justificar a 

sua própria inércia…e vai assim aos vários níveis, as próprias escolas usam os pais…se bem que agora até já 

temos o contrário, pais que vão à escola responsabilizá-la, dizendo: vocês é que têm que…os miúdos estão cá o dia 

todo, a gente não tem tempo e não sabe…porque a sociedade está muito diferente desse ponto de vista. Agora, 

quando vista de forma desagregada, mais segmentada, continuo a achar que há contextos em que estas coisas são 

pesadíssimas e que dá ideia de nada ter mudado. Eu lembro-me de umas entrevistas feitas nos bairros sociais em 

que havia mães e filhas, e que se eu não olhasse para o cabeçalho não conseguia perceber a que geração elas 

pertenciam…e eram mães novíssimas, que com 38 tinham filhas com 16…e eu não conseguia distinguir em termos 

de aspirações quase nada…e isto é que não consigo perceber…porque se é verdade que os miúdos a quem 

algumas coisas são vedadas, como os dos colégios como o Planalto, eles mais tarde têm hipóteses de o 

saber…agora isso não é assim noutros contextos…por exemplo, aqui há ano e meio fui ali à escola profissional, 

eles eram já do nível secundário…e elas só queriam era saber fazer as contas…e eu a dizer-lhes que deviam ter 

cuidado com as contas…porque para ser seguro era só muito pouco tempo…e às tantas já me interrogava porque é 

que tanta rapariga junta queria saber aquilo…e disse-lhes: isto é bom para engravidar. Imagina as nossas alunas, e 

elas dizem que não podem usar preservativo como anticoncepcional porque eles não gostam…e havia uma que 

dizia que escondia a pílula na caixa da luz do elevador…e estamos a falar de Setúbal!  


