
OPINIÃO MANIFESTADA PELOS QUE ESTÃO A FAVOR DA ES SOBRE OS QUE ESTÃO CONTRA A ES 
 
 

Actor Categorias/Marcadores Registo 

AFONSO  
Outros 
Contornos do conflito 
Noticia Expresso 
 
 
(des) legitimação de 
sentido 
Só informação 
 
 
 
des) legitimação de 
sentido 
componente afectiva 
 
 
 
 
des) legitimação de 
forma 
Opção da família 
 
 
Privilégio de algumas 
ONG 
 
des) legitimação de 
forma 
Liberdade de escolha 
 
 

 
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 
Beatriz empenhou-se…isto é engraçado… 
2.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 
3.(…) 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 Presidente 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… 
4. 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 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… 
(…) a Andreia 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 progressista. 

ALFREDO Contornos do conflito 
Fim do PPES 
Fim RNPES 
 

Mas não há dúvida de que depois de sair a Carlota do PES e de terminaram tb outros investimentos 
como o PEPT, os núcleos de Educação para a Saúde, etc…houve uma certa travessia do 
deserto…em que quem já tinha feito coisas e tinha laços, por exemplo, com os Centros de Saúde ou 
junto da APF, esses conseguiram continuar a fazer alguma coisa, agora os meios…o investimento 
financeiro e a possibilidade de usar tempo…isso desapareceu 

CONSTANÇA Contornos do conflito 
Fim da RNPES 
 
 
 
Contornos do conflito 
Fim da RNPES 

12.Pois, o que não se percebe muito bem é o que é que incide, em que é que incide exactamente, 
em que é que incide a crítica, porque parece que lhe dizem que não se podia apoiar só porque vinha de 
trás, portanto, não é dada mais nenhuma questão em relação ao conteúdo! Portanto ao final da “Rede”, a 
justificação do ponto de vista do conteúdo, não há justificação, não é?  
3.Houve uma perfeita, que eu diria uma perfeita incúria! Que eu considero criminosa! Considero 
criminosa, porque acho que isto faz pagar caríssimo...o país, fez-se um progresso enorme em 
determinadas áreas em que as pessoas estava tão contentes, os profissionais de saúde estavam 
tão motivados, e é difícil conseguir isto, não é? 

DINIS  
 
 
 

1.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. 
 
2. O MDV na altura, apostava mais…. em 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…Tinham uma aliança 
estratégica. Eu estou convencido de que sim. A CONFAP tinha posições incríveis….A Maria João Bóleo… 
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…concertar… 
 
3.Quem estava nessa altura na CONFAP(1995) 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(…) 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 
Boléo Tomé apareceu agora outra vez nos movimentos do NÃO no referendo… 
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 
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… 
 
4.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. 
 
5.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 
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. 
 
6.(…) Lembro-me perfeitamente desta data, uma data horrorosa… quer dizer, aparece essa campanha no 
expresso que é 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! 
 
7.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 –  
Para se arrependerem do aborto. É uma associação que toma e faz retiros com mulheres para se 
arrependerem daquilo que fizeram…Que é… como se chama? Já não me lembro, mas que é uma fulana 
que depois criou… naquela atura apareceu o MOVE aquilo diz que tem 120 associações de pais, mas não 
tem nada, nada. Aquilo é, de facto, uma coisa muito bem montada…  
 
8.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… 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… 
 
9.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 [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!”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 a APF tem uma capacidade muito limitada para dar resposta. A gente não 
escreve as primeiras páginas…  
 



10.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… 
 

ROSA Favor/Contra 
Contornos do conflito 
Notícia Expresso 
 
 
 
 
 
 
 
Favor/Contra 
Contornos do conflito 
Diferentes posições dos 
pais 
 
 
 
Favor/contra 
Desligitamação de 
forma 
Missão da Família 

1.Por aquilo tanto quanto me foi dado a perceber, aquilo estava efectivamente nos livros do 
ARIMAGUADA), não é? “Se tens algum lugar onde sentes prazer, ou não sei o quê?” assinala os lugares. 
E depois acho que eram algumas perguntas... o objectivo era para detectar eventuais abusos.... sexuais, 
ou eventuais situações de pedofilia, etc.! Tanto que aquilo foi descontextualizado! Quer dizer, pôs-se 
a imagem assim sem a menor explicação! Ora, isso é desvirtuar completamente! Atenção que eu 
também não vi no seu contexto real! 
 
2.Se bem que depois por exemplo nas escolas, quando nós íamos visitar as escolas, estavam lá muitos 
pais muito satisfeitos, nos pedíamos inclusivamente pais, alunos e professores e funcionários, os pais 
que iam às escolas visitar-nos e falar connosco eram muito favoráveis a estas questões! Os pais 
que nós recebemos no âmbito da comissão, é que apareceram cinco ou seis asociações, cinco ou 
seis agrupamentos muito refractários em relação a isto e com argumentos muito violentos, não é? 
Muito violentos, desde a ameaça quase, até à questão da ameaça jurídica e essas coisas todas 
3.Não há um movimento organizado, porque nós depois, a seguir à saída do relatório preliminar, não é, 
que esteve para discussão pública...eu tive ali a caixa cheia completamente de pais contra 
justamente, o que já se preconizava no relatório preliminar! Portanto, a todos respondi, ninguém ficou 
sem resposta, não é? E a todos agradeço as melhores...Nós também recebemos, são um Movimento Pró-
Católico, ao que parece... de filiação religiosa... no fundo não sei porque é que os outros, pelo menos eles 
identificam-se assim, não sei... será que os outros não são? Olhe, perguntei-me! Na reunião do GTES, 
eles afirmaram que quem deve tratar da sexualidade dos seus filhos são as famílias! É a posição 
que eles defendem! Coisa que concordo teoricamente, não é? Pois, aí estou como a Sra. Ministra, não 
é, “Eu tenho é que pensar nos outros também!”, não é? Aqueles cujos pais efectivamente não têm 
capacidade para trabalhar esses temas! E é difícil... não sei se é se não é, mas... 

RITA Favor/contra 
Contornos do Conflito 
 
 

1.(…) porque eu tenho a minha opinião muito pessoal…eu não percebi porque aquela notícia foi 
montada, que aquelas duas jornalistas…eu pensei muito em ir falar com elas, se calhar um dia ainda 
vou…para tentar perceber que pessoas são e porque é que fizeram aquilo…ou para elas me verem e 
também perceberem que no fundo podem estragar anos de trabalho com uma notícia, podem prejudicar 

 



 
Favor/contra 
Privilégios das ONG 

muito as pessoas… 
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, por mais que 
eu lhe tentasse explicar…que eu era técnica do ME, que como o programa Harimaguada era citado 
na bibliografia das linhas orientadoras, a senhora entendia que nós defendíamos o programa e a 
APF…eu, a certa altura, disse-lhe que a APF era uma organização com um percurso de muitos anos…e 
que não é qualquer pessoa…neste país é assim, 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… 
 

INÊS Favor/Contra 
Contornos do conflito 
Pessoas informadas 
 
 
 
 
 
Favor/Contra 
Contornos do conflito 
Grupos de pressão 
 
 
 
 
Favor/Contra 
Educação com valores 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sentimos (a pressão contra), portanto na altura, durante a primeira parte do relatório sentia-se de facto 
bastante, nós sempre tentamos entrevistar, no seguimento do que tínhamos falado com a Sra. Ministra de 
entrevistar várias partes da sociedade civil...... e foi tão estranho porquê, eu na altura tinha a ideia, talvez 
um bocadinho lírica, mas isso a gente não nasce ensinado nestas coisas, de que os pais que 
estavam contra esta questão da educação sexual eram pessoas que estavam pouco informadas do 
que se passava e que estavam com medo de realmente os filhos fossem utilizados por qualquer 
professor assim mais desajeitado, não sei, uma coisa assim desse género! 
2.Exactamente, uma orientação do estilo “rogeriano” com o Professor Carlos Caldeira, e nunca tinha 
ouvido falar desse Sr., e esse Sr. então que dizia coisas bizarras, não sei! É estranho como é que a 
opinião pública se consegue organizar para fazer frentes de luta que não fazem sentido(…) Na 
minha opinião pessoal, eu deu-ma a ideia de que não era uma coisa que existisse…que se criaram 
as associações para depois falar connosco…assim tipo lobby. E é uma coisa assustadora! E eu 
ainda me lembro agora, foram várias, portanto ninguém se retratará no que eu estou a dizer... Quando nós recebíamos associações da sociedade civil, eu dá-me ideia de que as associações deviam ter sido criadas de véspera. E portanto, e eram associações que vinham muito compostas, com advogados com isto e aquilo, assim 
bocadinho  
3.E é uma coisa assustadora! E eu ainda me lembro agora, foram várias, portanto ninguém se retratará no 
que eu estou a dizer...naquela reunião porque... e depois diziam todas exactamente a mesma coisa que 
era a questão dos valores, como se não sei que mais... mas depois uma grande confusão, porque 
quando diziam os valores, e depois os valores, e depois os nossos filhos ficam sem os valores, 
mas no mesmo grupo em que se dizia que os nossos filhos ficam sem os valores, eram aqueles horrores 
lá do livro do Dr. Félix, enfim, que não tinha nada de mais, era tudo um problema que é tão falso problema 
que me mete impressão estar a falar nisso! Mas depois numa mesma reunião, em que os pais falavam 
que tinham medo que os filhos perdessem os valores, havia um pai que dizia que se alguma vez 
descobrisse que o filho era homossexual teria todo o gosto de esborrachar “com estas minhas 
mãos”, dizia ele, a olhar para as mãos! E dizia que não ia permitir que nenhum professor ignorante 
dissesse ao filho dele que um homossexual é uma pessoa normal,...... porque um homossexual era 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favor/Contra 
Contornos do conflito 
 
Grupos de pressão 
formados por pais 
 
 

um monstro, um bicho, um ser abjecto, dizia ele! E que ele, que se algum filho fosse homossexual que 
o matava! Portanto, eu pergunto a mim própria onde é que está esta história dos valores, com pais a dizer 
que matavam o filho?! É muito complicado! E portanto nós ficámos, eu pessoalmente fiquei assim um 
bocadinho... mas também, de facto nós temos que perceber que a Educação Sexual é uma medida, há 
pessoas que podem estar de acordo, há pessoas que ficam entusiastas e vão apoiar aquela medida, há 
outras que precisam de um bocadinho e vão-se entusiasmando ou que vão ficando mais ou menos numa 
certa passividade mais activa ou menos activa… e depois há pessoas que têm desconhecimento em 
relação aquilo e que têm dúvidas concretas e digamos, “honestas” e que nós só temos é que ajudar a 
formar, e dar informação e descansar… de facto a notícia sobre aquele manual assustou tudo o que era 
pais neste país… 
4.(…) e depois há aquele grupo de pessoas que são reduzidas, porque é evidente que vieram muitas 
associações falar connosco exactamente com o mesmo discurso, mas não eram muitas…Pronto, eu 
estou a falar de muitas, porque a mim pareceu-me uma violência…mas eram capazes de ser só 
essas…Eram capazes de ser ai umas três ou quatro! E no país são 10 milhões de portugueses! 
Portanto três ou quatro associações, cada uma de cinco pessoas, portanto estamos a falar de 50 
pessoas…Eram só pais! Eram associações de pais, sim! Foram associações de pais que se criaram 
para vir falar connosco, e portanto digamos que eram cinco associações com dez pais, digamos 50 pais! 
Portanto, não há 50 pais no país, há muitos mais! Mas estas associações de pais, o que eu acho é que os 
pais que estavam a favor acharam, não se organizaram porque pensaram: “Finalmente alguma coisa vai 
acontecer!” e não se organizaram! E os pais que estavam contra organizaram-se! Acho que tivemos 
os 50 pais que estavam contra do país todo!  
 

BEATRIZ  Sem referências 

TERESA Favor/Contra 
Deturpação das 
intenções da ES 

1.Nós quando começámos a fazer esse tipo de materiais brasileiros tivemos a reacção daquele grupo das 
famílias numerosas...Pronto…o livro e não sei o quê e tal, mas pronto, depois ultrapassou-se, dá 
impressão que ultrapassou-se porque teve que se ultrapassar, não é que elas estivessem de acordo, não 
é? Aliás, há uma confusão que muitas vezes as pessoas fazem injustamente é a história da educação 
sexual! È que a educação sexual vai dar como a verdadeira expressão, vai dar orientações 
determinadas, o pró-aborto, o pró-preservativo, o pró uso da pílula e não sei o quê, e não, isso não é 
fazer educação sexual, não é? 

CLÁUDIA Favor/Contra 
Contornos do Conflito 
Fim da RNEPS 
 
 
 

1.…e acontece o que normalmente acontece no nosso país…quer dizer, nós tínhamos ligação a uma rede 
europeia de escolas promotoras de saúde, tínhamos intercâmbios…tínhamos contratos, articulação 
com os Centros de Saúde, tínhamos tudo, foi um trabalho muito engraçado…para começar tudo de 
novo…sempre a partir do zero! E tiram as pessoas que davam apoio ao terreno! Neste momento em 
termos legislativos obrigam as escolas a fazer projectos na área da Educação para a Saúde, nas vertentes 
prevenção das toxicodependências, na Sexualidade, na alimentação…só que não há ninguém a 



 
 
Favor/Contra 
(Des) legitimação de 
sentido 
Incentivo Iniciação 
Sexual 

acompanhar as escolas! Ora se já no nosso tempo era difícil porque estas áreas são muito difíceis de 
implementar…neste momento…é meramente para em termos políticos dizer que existe!  
2. (…) outro falso conceito e que noutros países já está um bocado ultrapassado: é que trabalhar a ES é 
promover as relações sexuais, ainda está muito na cabeça das pessoas…É preciso tirar isso da 
cabeça das pessoas: que se os meninos tiverem ES, vão ter relações mais cedo! E é precisamente 
ao contrário…quando ninguém os apoia… 

VITOR Favor/Contra 
(Des) legitimação de 
sentido 
Contracepção é anti 
natalidade 
 
Favor/Contra 
Diabolização das 
intenções do outro 
Base católica na origem 
dos que estão “contra” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contornos do conflito 
Protocolos com as ONG 
se elas podem assumir 
objectivos idênticos aos 
do Estado. 
 

1.Agora, claro que isto tem sido um movimento nesta década, um movimento de vasos comunicantes 
entre as forças a favor da intensificação e da facilitação do planeamento familiar e forças contrárias a 
essa efectivação, e isso, se nós complicarmos isto… entrando pelos métodos e pela “luta de 
guerrilha” entre padrões de anticoncepção, isto tem a ver com posturas religiosas e morais em relação ao 
próprio planeamento familiar, nem sempre tem sido simples! 
 
2.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! Quer dizer, eu acho que nós podemos perfeitamente 
identificá-los! Eu acho que não vale a pena estar aqui a identificá-los como sempre! Não é fácil 
depois é assumir-se integralmente… dar-se um ar de modernidade e dizendo que se vai pegar na 
matéria e que agora é que vai ser! Depois quando se percebe as implicações que isso tem no 
próprio sistema, então aí as coisas começam a emperrar porque há resistências a diferentes níveis. 
Digamos que historicamente, esta área da Educação Sexual esteve centrada, por um lado na A.P.F, por 
outro nas organizações ligadas a Igreja Católica! Podemos dizer que é só uma perspectiva e depois 
ele pulverizaram-se em não sei quantas organizações, que é a melhor maneira de potenciar a voz, não é? 
São cinquenta organizações, no fundo são as mesmas pessoas, são o mesmo grupo, com a mesma 
ideologia, por um lado há esses grupos… por outro os que sempre têm estado contra a APF! 
 
3.É evidente se o Estado se demitir de dar uma orientação política, de grande política à intervenção em 
matéria de educação sexual, isto significa que, isto não significa que o Estado não assuma as suas 
responsabilidades, significa que algumas organizações ideologicamente muito mais balizadas 
tenham plenos poderes para intervir, não é? E isso aí sem sombra de dúvida, por exemplo em relação 
a A.P.F não há uma ideologia... Marcada por detrás disso, ao passo que outras organizações tem muito 
mais marcado! E portanto, as balizas para a intervenção do tipo da A.P.F. são as balizas do Estado 



Laicidade como valor 
essencial que o Estado 
devia assumir na 
contratualização com as 
ONG 
 
 

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! É por isso é que o Estado tem que assumir, e naquela altura assumiu, quando foi produzido aquele documento, assumiu uma orientação ideológica! E que, aliás curiosamente um dos grandes ataques logo de início que foi feito ao documento, 
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 Contornos do conflito 
Protocolos com as 
ONG/deve haver lugar 
para diferentes 
orientações 
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gerais do ME 
(mais do lado dos que 
estão contra) 
Defesa do pluralismo e 
não de uma orientação 
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1.Contactos, que foram difíceis, porque enfim, embora houvesse outra associação que já tinha esses 
acordos e esses financiamentos, o nosso movimento foi sempre visto como “persona non grata” 
porque tinha uma, era conotado com a Igreja, com o aborto, etc., que não correspondia à realidade, 
agora tinha realmente uma orientação diferente da,...... de outras associações. Entretanto criou-se uma 
comissão, presidida pelo Professor Daniel Sampaio, que fez vários relatórios, etc., mas à partida, quer 
dizer, quase independentemente dos relatórios, o objectivo era cancelar os protocolos! 
 
2.Confesso que nós acreditamos que realmente houve uma vontade de, ideologicamente pôr de lado 
determinado tipo de valores, de orientações, etc., pelo menos de não os valorizar! E disse “Se as pessoas 
particularmente quiserem é uma coisa, agora o Ministério propor não!”Propor como alternativa! Agora é 
evidente que nunca nos passou pela cabeça que houvesse uma orientação obrigatória e geral. E 
isto vai resultar em que há, quer dizer, porque na realidade existe uma orientação num sentido de 
ausência de educação no verdadeiro sentido da palavra... 
 
3. Mas nós achamos que efectivamente já não se faz educação sexual! Porque a educação sexual 
ultrapassa muito tudo isto, claro que isto tem que fazer parte...! (É uma dimensão) muito, meramente 
informativa e a dimensão formativa continua a faltar... 
 
4. 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!  
 
5.(Tiveram algum, ao longo do tempo algum tipo de relação com as organizações de pais) Tivemos 
dificuldades também, sempre! Porque como deve saber, a CONFAP concretamente tem uma ideologia 
também muito vincada, muito própria! (…) Quando entrou uma nova lei da Educação Sexual entrou, foi 
2002... em que foi aquele o assunto mais, que veio mais a lume era a questão das máquinas de 
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preservativos nas escolas, etc., havia as associações de pais que o defendiam, e como nós não o 
defendíamos...... portanto houve…Não, nós trabalhávamos muito com pais, mas directamente nas 
escolas, com as associações de pais nas escolas! 
 
6.Nós temos é que ajudar as pessoas a serem capazes de tomar as suas próprias decisões! Da mesma 
maneira que se aparece uma gravidez numa senhora que já tem cinco ou seis filhos e dizem:  
“Inconscientes ou não sei o quê! Não vê que não têm possibilidades de ter mais!” A vida não é assim! As 
pessoas são pessoas reais que têm desejos e que nós temos é que lhes dar meios para elas poderem 
optar em liberdade para... e assumirem os comportamentos que efectivamente desejam ter, não aqueles 
em que se vêem encurralados e que depois não têm saída! A partir daí! E a partir daí, lá está, como se 
criam os tais grupos, há o grupo a favor do aborto que é liberal, permissivo, etc., e há o grupo 
contra o aborto que é o restritivo, que é o que impõe normas, etc. E também aqui há os extremos 
em tons suaves, mas depois há muito pelo meio que é preciso trabalhar, e qualquer um deles tira a 
liberdade às pessoas, e tira a liberdade aos jovens! Não é verdade que dizer aos adolescentes 
“Vocês tenham cuidado, usem o preservativo para não apanharem doenças!” que isto seja 
educação sexual, nem conferir liberdade! 
 
7.(…) porque lá está, se nós entramos a criticar os outros com muita facilidade se criam os tais “uns de um 
lado e outros do outro”! E não queríamos essas divisões! Agora, é evidente que somos pessoas 
diferentes. E portanto temos efectivamente posturas diferentes, e queremos assumir marcadamente 
a nossa diferença, isso sem sombra de dúvidas, não...! 
 
 9. Nunca encontrámos esses materiais! Achamos que há provavelmente materiais que são bons versus 
os que são maus. O pôr uma imagem num jornal, como aquelas que puseram é evidente que é 
chocante! “É evidente que ninguém concorda com aquilo! Agora, não podemos atacar aquilo que 
não conhecemos! E a única coisa que nós podemos dizer é que nunca vimos essas imagens nas 
escolas!” E foi pena, porque quem levantou essa polémica... vamos lá ver, eu acho que as pessoas se 
devem manifestar... muito concretamente acho que eram pais, portanto agrupados... que ao levantarem, e 
estas questões têm todo o direito, se efectivamente isso aparece de... posicionado! Não contesto isso de 
forma nenhuma. O que eu contesto é o carácter político que a coisa adquiriu! Lá está! Quer dizer porque 
uma coisa, sim, senhor, é um assunto que podia ter sido trazido para a discussão pública, e podia ter sido 
orientada uma reflexão da sociedade em geral sobre o que é que se faz nas escolas, como é que se faz 
de uma maneira séria e não foi! Foi os a favor, os contra em posições extremadas! E no MDV nós 
estamos no meio 
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!  
 

CATARINA  S/referências 

SARA  S/referências 

NUNO Contornos do conflito 
Motivos religiosos 
como origem da 
clivagem entre prós e 
contra 

1.Nas questões da sexualidade é mais complicado. E, também, as Organizações Não Governamentais 
que aparecem, elas próprias, também são conotadas, de certa forma, com isso – as religiosas, as 
não religiosas… 
 

ANDREIA Contornos do conflito 
Acusações de Privilégio 
a uma ONG 
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1.Quando entrou o David Justino ele tentou quase dizer que a gente tinha uma espécie de, um conluio 
mafioso com a APF. Na altura não havia era mais ninguém que fizesse nada. E como a gente, nalgumas 
coisas… por exemplo, não tínhamos - no princípio e ainda durante o primeiro e segundo ano do início de 
toda esta historia da educação sexual - não tínhamos “know how” suficiente para produzir - «Oh pá, e eles 
tinham…qual é o problema?… eles foram os primeiros a ter…e eram uma IPSS, uma ONG, a quem a 
gente pagava, é verdade, para ajudar a fazer os cursos» - que a gente não tinha, nem tempo, nem meios. 
 
E tinham materiais – que eles trabalhavam muito com os espanhóis - um material que eles chamavam a 
“Educação Sexual nas Canárias”. Ora, aquilo tinha dez anos nas Canárias e cá gerou uma “berraria”… 

BARBARA Contornos do conflito 
Acusações de Privilégio 
a uma ONG 
 
 
 
Contornos do conflito 
Abstinência sexual 
como factor de 
divergência 
 
 
Contornos do conflito 
Alguma clivagem entre 

Os movimentos contrários, não é? Ligados portanto os anti-escolha sempre achavam que não estavam 
tão bem tratados como nós, não tinham as mesmas… e claro não tinham os mesmos apoios à sua 
causa… porque as próprias escolas não solicitavam tanto como a nós, porque realmente temos que convir 
que os tempos não são muito a favor do que eles pregam, não é? A realidade é um bocadinho ao contrário 
daquilo que eles fazem crer… portanto digamos a… abstinência, nós nunca fomos contra a abstinência 
para quem quisesse segui-la, mas a abstinência como modelo está um bocado a contra-mão da 
realidade, não é? E pode levar a sérios problemas, portanto não são tão, a mensagem deles não passava 
tanto, pronto havia talvez um momento político relativamente favorável a que pudessem exigir mais e 
tentar desacreditar a APF. 
 
E aí [2005, depois da notícia] seguiu-se todo um conjunto de acções e depois o movimento do Manuel 
Sampaio e do Miguel Oliveira e Silva que foram ainda mais prejudiciais porque eram pessoas que tinham 
trabalhado connosco, que tinham feito parte da APF, que eram muito próximos, o Sampaio mais próximo, 
mesmo o Miguel Oliveira e Silva tinha trabalhado connosco e que se apresentaram também bastante 
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críticos, depois mudaram… 
 
 
Provavelmente, provavelmente podem ter sido pais, os pais também fazem parte dos movimentos anti-
escolha isso não quer dizer que não tenham sido pais, mas aquilo deu ideia que estiveram ali à lupa à 
procura de alguma coisa que pudesse de algum modo ser polémica e trazer uma… porque o 
momento era favorável…Houve alguma instrumentalização, portanto deixa ver se agora desacreditamos 
estes e tal… e no fundo isso deu jeito, deu jeito… 
 
Eram os movimentos anti-escolha, era o movimento da defesa da vida, só que eles tinham menos, 
porque digamos assim tinham menos aceitação, eram menos solicitados, portanto o subsídio era 
menor. 
 
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 porque quando eu fiz o 
meu trabalho em 85, 84/85 eu cheguei a resultados que hoje se repetem. 

CARLOTA  Entrevista registada por meio de notas do investigador 
ÂNGELA Contornos do conflito 

Motivos religiosos 
como origem da 
clivagem entre prós e 
contra 

O problema não está nos partidos está nas pessoas que os partidos indicam para ter determinadas 
funções e que as pessoas acham que isto é um problema muito delicado, por causa da religião, etc. 
Eu não deixei nunca de ser cristã, nem fui excomungada por dar prioridade a matérias que acho 
absolutamente essenciais. 
 

 



 


