
CONTROVÉRSIAS ASSOCIADAS 

Actor Categorias/marcadores registo 

AFONSO A favor 
Liberdade de escolha 
(motivação dos contra) 
 
A favor 
Contra a “Liberdade de 
escolha” 
(motivação dos contra) 

1.(…)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… 
 
2.(…) 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. 
 
 

ALFREDO  Sem referências 

CONSTANÇA A favor 
Autonomia da escola 
Crítica 

1.Mas a questão, a questão da autonomia aqui, está a ver que é aquele livrinho? Aquele livrinho, é 
um livrinho de auto-avaliação das escolas...E estes eram os Directores Regionais de Educação que 
quando viram o livro, primeiro não ligaram nenhuma, mas quando eu disse que ia, disse “Pronto, já que não 
se pronunciam, parto do princípio que estão de acordo, portanto vamos publicar!”. Nessa altura eles 
começaram a ler e “Ai não, isto não pode ir para as escolas!” “Mas não pode ir para as escolas 
porquê?” “Porquê?! Porque as escolas assim ficam a saber os direitos que têm e quem lhes ensina 
porque há muitas coisas que nós não podemos responder!”. Não, realmente Não, realmente a 
perspectiva da autonomia tem também, contém em si o conceito de responsabilização... e portanto 
eu tenho a certeza de que as escolas, ao receberem um material destes vão tentar fazer o melhor que 
conseguirem, sem irem pedir a, sem irem reivindicar, porque não é esse o espírito que está por detrás 
disso,... 

DINIS A favor 
Contra o “Curriculo 
central minimalista” 
 
A favor 
Pela defesa da escola 
pública 
 
A favor 

1.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 de ter, portanto, política; 
 
2.A Rosa Contreiras, a Rosa Contreiras que é jornalista do Expresso é uma fulana que está muito ligada aquele 
movimento da Escola Livre, sabe? É um movimento que defende… que é contra a escola pública…o Fórum 
Educação e Liberdade…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!” 
 

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 



IVG como fonte de 
atrito principal 

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 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. 

 

ROSA  Sem referências 

RITA A favor 
Outras motivações não 
especificadas 
 
 
 
A favor 
Outras motivações não 
especificadas 
 

1.E não tinha nada a ver com o nosso trabalho, é material que não era nosso, eu depois até estive na 
biblioteca da APF…a tentar perceber…porque eu reconheci aquele nome Harimaguada, o programa…tive 
com o Dr Duarte Vilar a tentar perceber onde é que as jornalistas tinham ido consultar, qual era a base…e 
fiquei convencida…que há outra parte da história que alguém, outros protagonistas, tem que contar e que 
eu gostaria muito de saber(…) 
 
2. (…) quando cai a notícia…pedem-me do gabinete da ministra, porque eu era a técnica que tinha as 
coisas nas mãos, se podia ir à TSF…e eu fui à TSF, veio uma senhora desses tais movimentos dos 
pais…que falou o tempo todo, não me deixava explicar…era um diálogo de surdos(…) há pessoas 
que não percebem nada do assunto mas conseguem falar como se percebessem muito, e depois 
aquilo é vazio…e sobre Educação Sexual houve imensa gente a falar que não sabia o que estava a 
dizer… Desmontámos aquilo tudo, e os primeiros pareceres foram negativos…esses materiais eram 
completamente inocentes…eu, ao princípio pensei, e durante aquele debate na TSF, que a senhora em 
causa estava contra a ES, que estaria eventualmente a confundir os materiais do Harimaguada com estes, 
porque estes foram efectivamente os que o ME trabalhou… 

INÊS A favor 
Factor direcção da 
escola 
 
 
 
A favor 
Autonomia 
 
 

1.(…) o que nós tentámos perceber era um bocadinho o que é que as escolas... Depois é engraçado que as 
escolas onde tudo funciona muito bem, se eu tivesse que pensar qual era a principal diferença entre 
umas e outras, acho que é o corpo docente em geral…e os Executivos! É uma coisa 
interessantíssima, quando o Conselho Executivo acha que isto é um projecto interessante e quer 
resolver o assunto, as coisas são muito bem resolvidas 
 
2. Nós não tínhamos que definir isso, a escola é obrigada a pôr estes conteúdos numa das áreas 
curriculares não disciplinares mas nós não tínhamos que dizer qual era…cada escola escolhia e podia 
dizer para o Ministério qual tinha sido a escolha da escola e pronto, e foi assim então que ficou. 

BEATRIZ A favor 
Influência negativa da 
transitoriedade dos 

1.A Educação Sexual, prevenção de comportamentos de risco de vária ordem, a luta contra a droga, luta 
contra isto ou aquilo não podem ser pertença de nenhum partido, da parte política ao mais baixo nível que é 
o partidário, baixo nível no sentido de mais restritivo...Tem que ser uma política generalizada para um país 



políticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
A favor 
Autonomia 
 
 
 
 
 

e que há coisas que não se podem fazer de um dia para o outro e de um ano para o outro, levam tempo! 
Portanto ai faria sentido para mim fazer pactos de regime... E este era um! Se tivesse havido este fio 
condutor ao longo dos governos, quaisquer que eles fossem, qualquer que fosse o espectro político 
de onde eles vêem, isso então, teríamos podido ver com certeza um avanço, não se teria perdido o 
investimento...  ...Porque isto é investimento do erário público, é nosso, dos nossos impostos! 
Quando se faz um projecto piloto em escolas é o investimento público que está em causa, quando se faz 
isto ou aquilo é investimento... 

2.(…) As escolas, eu não acho mal, acho que tem que haver o tal núcleo duro em algum lado para políticas 
de orientação, mas sobretudo as escolas têm de, no âmbito da sua autonomia...Vir a saber aquilo que 
precisam! E aquilo que é preciso na escola A, pode não ser preciso na escola B. Uma pode fazer um 
trabalho muito mais preventivo e numa tem que “atacar” o ponto negativo, porque está com, por exemplo 
dispararam X coisas, têm, por exemplo, jovens seropositivos ou declaradamente com SIDA na sua escola, 
ou têm um professor, ou têm um auxiliar de acção educativa, como é que se trabalha isto? Têm de o 
trabalhar! 

TERESA A favor 
Factor direcção da 
escola 
 
 

1.Quer dizer, mesmo escolas implantadas em meios degradados, transpomo-nos agora para outro tipo de 
problemáticas, escolas implantadas em meios muito complicados, escolas que são confrontadas 
constantemente com problemas da própria comunidade, desde que o Conselho Executivo tenha à frente 
gente de facto interessada em mudar a escola, consegue mudar a escola! 

CLAÚDIA A favor 
currículo global 

1.(…) e há uma corrente neo-conservadora que está a ganhar terreno…e se é sobre a escola em geral…é o ensinar e 
o instruir em vez desta educar…e ainda mais nesta área. Começa com o discurso sobre a autoridade do professor e 
depois… 

VITOR A favor 
IVG como fonte de 
atrito principal 
 
 
 
 
 
 
A favor 
IVG como fonte de 
atrito principal 

Depois, eu acho que se calhar os marcos que acabam por ser mais importantes têm sido os momentos de 
grande polémica em torno muito disto, alguns deles surgiram, por exemplo em torno da discussão da 
interrupção voluntária da gravidez, quer há uns anos, quer recentemente, quer aquilo que já tinha 
acontecido, exactamente na altura em que depois apareceu a Lei n.º 3 de 84. Esses momentos de 
discussão pública e de confronto de ideias têm sido muito ricos, porque regra geral têm gerado, não só 
novos dispositivos legais, ou o reforço de alguns dispositivos legais, mas têm permitido trazer à luz do 
dia, até pelos números que depois vão a debate pró e contra, o planeamento familiar e a educação 
sexual, visto que é difícil dissociar uns dos outros 
 
2. (…) Quando houve o primeiro referendo da interrupção voluntária da gravidez, e que se criou aquele 
documento de trabalho, e foi constituído um grupo de apoio à educação sexual a nível da rede de escolas 
promotoras de saúde, e que depois passado uns anos foi diabolizado na comunicação social, muito 



 
 
A favor 
Influência negativa da 
transitoriedade dos 
políticos 
 
 
 
 
 
 
A favor 
Laicidade 
 
 
 
 

 
 

incentivada por alguns grupos ideológicos, perfeitamente contra 
 
3. E depois isto funciona também muito ao sabor dos ciclos político-partidários e legislativos e, como é 
que se diz? As mudanças de poder, as maiores ou menores capacidades de pressão de algumas 
forças que socialmente são importantes, não é? O grande ataque que foi feito a este documento (linhas 
orientadoras) foi sempre muito, não no plano político, mas neste plano que eu neste momento estou a 
falar...Foi muito no plano ideológico! E alguma comunicação social foi manipulada no meio disto tudo… 
inclusive invocavam mentiras! Era, não só, mas era principalmente isso onde portanto se propunham que 
era um dos que estava, como outros, e portanto diabolizar as coisas depois é muito fácil! É muito difícil é 
desconstruir esse processo de diabolização! Porque é que as coisas avançam e recuam? Por isso, por um 
conjunto de jogos de poder e de interesses… que não são obscuros! 

4. (…) as balizas do Estado Democrático, com os princípios da Democracia a presidirem à sua intervenção! 
Nomeadamente a laicidade, é assim que se diz, estou a dizer bem? Laicidade? Não interessa, 
pronto! E isso é uma regra de jogo básica! Ou seja o Estado, claro que pode apoiar outras 
organizações na sua actividade, mas não pode apoiar apenas uma orientação ideológica, não quer 
dizer que não haja uma orientação ideológica, não pode é apoiar apenas uma! Agora o Estado 
assume isso! Se as outras organizações perfilharem aquele conjunto de princípios que lá estão, acho que o 
Estado deve apoiar! Se não perfilharem, eu acho que não deve apoiar! Não é proibi-las. Não pode é ser 
com o dinheiro do próprio Estado! Não deve! E esse jogo é que se calhar nem sempre é muito claro! 

ISABEL A favor 
IVG como fonte de 
atrito principal 
 
 
 
 
 
 
Liberdade de escolha 
 
 
 
 
 
Liberdade de escolha 

1.E o distintivo em que o movimento trabalhou nessa altura foi muito fazendo divulgação contra o aborto, 
porque preparava-se a primeira lei... que foi discutida em 84 como sabe, e até lá foi muito mobilização, 
campanhas, etc... abaixo assinados, aliás, conseguiu-se um abaixo assinado com cerca de 50 000 
assinaturas, que era uma coisa que nunca tinha sido possível antes, e em 84 é aprovada a lei e o 
movimento faz uma reflexão no sentido de dizer o que temos vindo a fazer é uma coisa, a lei está aprovada, 
neste momento o que é necessário é trabalhar na formação das pessoas. Na formação de técnicos, 
formação de pais, formação de jovens e adolescentes no sentido de viverem a sua sexualidade de uma 
forma plena, integrada, etc., sempre pela promoção da vida, claro! . 
 
2.Exacto! E eu julgo que, até porque é a maneira como eu veria a educação sexual, era que efectivamente 
houvesse várias correntes dentro de uma mesma escola... e que os pais pudessem escolher aquilo 
que queriam para os seus filhos…E pronto, e poderíamos perfeitamente coabitar e trabalhar numa 
mesma escola, várias instituições, que não fossem 20, mas duas ou três...com perspectivas diferentes! Que 
pudessem escolher! 
 
4.Sim, porque... vamos lá ver, acho que têm todo o direito aqueles que não querem que se trate na 



 
 
 
 
 
Liberdade de escolha 
 
 
 
 
 
IVG como fonte de 
atrito principal 
 
 
 
IVG como fonte de 
atrito principal 
 
 
 
 
Liberdade de escolha 
 
 
 
Liberdade de escolha 
 
 
 
 
 
 
 
 

escola, para que os seus filhos não tenham... enfim, não entrem nessas abordagens! No entanto 
achamos que é... isso tem que ser muito bem conversado com os filhos, quer dizer, os pais podem ter uma 
visão, mas efectivamente se os filhos o desejam... se calhar isso tem quer ser... mas enfim, isso é a um 
nível particular... 
 
5.Eu não gosto de dizer que há demissão dos pais, porque quero acreditar que os pais não se demitem, 
mas há dificuldades! E concretamente nesta área, não só, mas concretamente nesta área os pais sentem 
que são rotulados como, pela sociedade em geral, por alguns professores, por alguns ambientes escolares, 
são rotulados como os incapazes, os que se demitem, os que não se interessam, etc., e às tantas entram 
em pânico e dizem: “Não, o melhor é eu não mexer aqui porque isto é muito complicado! 
 
6.E não temos por uma razão, é que toda, até pelo próprio nome do movimento, sempre que nós 
aparecemos “Lá vêm eles falar contra o aborto! E efectivamente isso foi uma coisa que passou há 
muitos anos das nossas preocupações! Nós estamos efectivamente interessados na educação da 
sexualidade, e cada vez que há um referendo, vem tudo outra vez atrás!  

7.(quais os momentos chave?) Olhe, infelizmente eu acho que foi muito quando foram os referendos  Os 
Referendos são marcantes! Porque depois é um assunto em que não se mexe, ou quanto muito mexe-se 
do ponto de vista médico, de investigação, agora a história das engenharias genéticas, etc.. 
Mas é um assunto em que a sociedade não mexe, e o poder político não mexe. Só realmente nestes... E eu 
digo infelizmente porque a questão do aborto divide as pessoas! 
 
8.Porque a liberdade não é isto! A liberdade é a pessoa ter a capacidade de ter conhecimento de todas 
as opções, das vantagens e inconvenientes de qualquer uma das opções e a capacidade de escolha, 
e aos adolescentes, muitas vezes isso está-lhe limitado...! 
 
9.(O Estado) Não tem que ter uma política própria porque se não entramos num regime ditatorial! Quer 
dizer, hoje em dia esta palavra é horrível, mas a verdade é que andamos na Educação única! Só há uma 
visão que é a total ausência de valores, e isso não é verdade que seja neutralidade! Isso não é 
neutralidade, isso é ausência de valores! Eu acho que a obrigação do Estado é propor várias, fazer 
várias propostas para que as pessoas possam escolher! Eu acho que sim, isto é que é a mensagem 
que defendo. Até porque repare, outra questão que pode parecer um bocadinho à margem, mas que tem 
que ver com a Educação também, que agora se põe do cheque ensino, etc., no fundo é um bocadinho isto! 
Quer dizer, o Estado tem que dar possibilidades à sociedade civil para que ela possa escolher, não tem que 
impor um determinada…uma determinada visão! 
 



CATARINA  Sem referências 
 

SARA  
A favor 
Currículo Global 

1.Para que é que serve uma escola? O que é que uma escola tem de ser? Todos os anos sinceramente fico 
completamente doente quando sai o ranking das escolas e fazem o ranking das escolas que levam meninos 
para a faculdade… e fico zangadíssima sempre, porque enquanto for assim e as escolas tiverem essa pressão, os 
professores tiverem essa pressão, eu acho que a escola não está a fazer aquilo que deve, que é integrar as pessoas 
todas e independentemente da função social que elas tiverem, dar-lhes dignidade, conhecimento e cultura!  
 

NUNO A favor 
Currículo Global 
 
 
 
 
 
 
Influência negativa da 
transitoriedade dos 
políticos 
 
Currículo global 
 
 

1.(…) Que toda a intervenção ao nível da promoção e educação para a saúde surgisse integrada nos 
projectos curriculares das escolas, ou seja, que não fosse uma coisa “que caísse de páraquedas”, uma 
actividade pontual e isolada, mas, que fosse uma temática integrada nas dinâmicas curriculares, através de 
projectos que os miúdos, os alunos, e os professores pudessem desenvolver. A lógica é: acreditar que a 
escola é que é o motor da promoção da saúde. E tem que ser. Utilizando as dinâmicas da própria escola, 
dos currículos das disciplinas, das dinâmicas de trabalho que os miúdos têm, que se pode trabalhar esta 
temática. 
 
2.Sabe que, se bem me lembro, chega uma altura de novela política, de governo, e que tinha a ver 
com o processo, uma reestruturação política…de mudança política…de reestruturação dos 
serviços, estruturação de políticas… 
 
3.A escola tem a função de educar, globalmente, e já tem o desenvolvimento pessoal e social, mas já 
tem também o objectivo de passar conhecimento e de ajudar os miúdos a adquirir conhecimento. Estas 
duas tarefas, que às vezes, se nós olharmos podem parecer incompatíveis, não são 
incompatíveis, 
 

ANDREIA Currículo global 
 

1(…) Tinha uma visão pedagógica, mas era uma visão mais rígida da escola, a escola como organização – 
onde só os professores é que devem estar e os outros são figuras mais secundárias(…)mania que a 
escola é uma coisa isolada. Mas não é uma coisa isolada, tem que ser uma coisa aberta 

BARBÁRA A favor 
IVG como fonte de 
atrito principal 
 
 
 
 
 

1.Pensamos que a leitura pode ser essa, os movimentos anti-escolha aproveitaram uma brecha para 
poderem efectivamente atingir a APF, mas isso calhou bem ao Governo, são coisas que realmente… 
calhou bem ao Governo porque o Governo queria acabar com os subsídios, quer os que davam a nós, quer 
os que davam aos movimentos anti-escolha, digamos o Governo aproveitou aquela oportunidade… se 
calhar acabaria por nos retirar na mesma os subsídios sem precisar daquela condicionante, mas deu jeito e 
aí seguiu-se todo um conjunto de acções. 
 
2.As nossas propostas são norteadas por dois aspectos. São norteadas por uma perspectiva humanista, 



Laicidade 
 
 
 
 
Laicidade 

pelos direitos humanos, pelos direitos sexuais e reprodutivos, não é? E por outro lado pelos avanços da 
medicina e da psicologia, portanto temos uma base científica por um lado e temos por outro lado 
uma base ideológica ligada aos direitos, portanto isto e temos a perspectiva laica, ora isto num 
Governo que é laico, que em princípio é um Governo de direito, de estado de direito. 
 
3. Eu por mim comparando aquilo que se passa no nosso país com aquilo que se passa noutros países que 
vivem, Europeus não vamos pensar noutros, que vivem problemáticas semelhantes às nossas e em que 
isto é pacifico, eu acho que isto tem muito a ver com a nossa sociedade católica, pela preponderância 
que a igreja católica tem tido, com mesmo muitos, alguns dos nossos regimentos muito ligados há 
igreja católica e isso é quanto a mim, o grande problema 

   
CARLOTA  Entrevista registada por meio de notas do investigador 
ÂNGELA A favor 

Factor económico 
Responsabilidades do 
Estado e dos cidadãos 

E portanto, acho que há um papel que compete ao Estado na sua responsabilidade neste domínio de 
promotor da saúde, isto é uma questão de promoção da saúde. Isto é uma questão de promoção da saúde, 
habilitando as pessoas a fazer as escolhas saudáveis. Adoptarem as práticas que defendem a sua saúde. 
Porque isto é assim: se eu tenho um sistema de protecção social que vive em função da solidariedade 
colectiva, eu tenho que perceber que adoecer não é uma coisa que diz respeito só a mim; diz 
respeito a mim e diz respeito aos outros. Não só àqueles que vão pagar a minha conta, mas como 
àqueles que eu posso infectar se me comportar de uma maneira disseminadora de doenças. 

 


