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R Eu acabei o curso de Psicologia no ISPA em 1976. Depois fiz o mestrado em desenvolvimento 

curricular na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Fiz a parte curricular em 94/95 e a 

dissertação só depois de sair do Gabinete, fiz com o Albano Estrela. Fiz a história da democratização da 

Educação, estudando o processo da criação do ensino secundário unificado. 

 

E Vamos voltar um bocadinho atrás, vai dizer-me como é que acha que se cruzou com as 

políticas da educação e, depois, vamos às políticas de educação sexual, conte um bocadinho o 

seu percurso. 

 

R Eu entrei na função pública em 1975, para uma coisa chamada gabinete de sociologia do 

ministério do trabalho, e o meu trabalho era fazer o levantamento dos conflitos sociais e dos conflitos de 

trabalho: greves, ocupação de empresas, formas de auto-gestão…era um trabalho solitário, não era muito 

interessante, mas foi também o ano em que eu terminei o curso, serviu para ganhar experiência, foi útil. E 

a partir daí, em 1978, sou convidada pela pessoa que vai criar o secretariado nacional de reabilitação: a 

Maria João Allen de Vasconcelos. Era uma estrutura nova, que tinha por objectivo fazer a articulação das 

várias políticas sectoriais em função das necessidades das pessoas com deficiência. É absolutamente 

fascinante montar uma organização daquela natureza que aliás reportava a nível de conselho de 

ministros, foi uma organização criada ainda no 1º governo de Mário Soares, aliás já no segundo. Eu 

aprendi muito, tinha acabado de fazer o meu estágio no centro de saúde mental infantil, ainda na equipa 

do João dos Santos e portanto estava bastante vocacionada para trabalhar com as crianças e jovens. 

Começa assim o meu contacto em força com a Educação Especial, é o princípio das políticas de 

integração dos meninos com deficiências na escola regular com a Ana Maria Benard da Costa que está 

entretanto no Ministério da Educação e que tinha criado as equipas de ensino especial que eram equipas 

itinerantes que davam apoio aos meninos que estavam nas diferentes escolas. Mas simultaneamente 

estava a nascer o movimento das CERCIS que é uma resposta organizada pelos pais, totalmente 

organizada pelos pais e que consegue ter apoio público…por todo o país vemos nascer organizações de 

base que se estruturam para dar educação, educação e não “assistência”, não “guarda” exclusivamente, 

tratava-se de propor um conjunto de actividades organizadas do ponto de vista educativo… mesmo para 

as crianças com deficiência mental. Esta política choca fortemente com a que estava instituída a nível da 

Segurança Social, que na altura se chamava assistência social. Havia na altura uma instituição, eu não 
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sei se vou ser capaz de dizer o nome direitinho -que era o INFAS, instituto nacional da Família e da 

Acção social…e para nós era um grande “inimigo” porque era a instituição que geria os asilos, os 

internatos e semi-internatos da Segurança Social para os meninos deficientes e se opunha à integração. 

Eram eles que tinham as instituições: o Adolfo Coelho, o Feliciano Castilho, o Jacob Rodrigues Pereira 

(que embora fosse da Casa Pia, tinham grande comunicação). Eram eles que decidiam a forma como os 

meninos deviam ser educados nessas instituições, que deviam ser educados lá dentro e só nos casos 

possíveis haver relação com a escola regular…Este tempo coincide com a saída do relatório da Mary 

Warnock, é um relatório que dá uma força imensa, que vai mudar completamente o paradigma de 

atendimento das crianças ao nível da educação especial, das crianças com deficiência. Ela diz que todas 

as crianças ao longo do seu percurso escolar apresentam necessidades educativas especiais, umas são 

permanentes e provavelmente uma criança que é cega precisa de um apoio permanente porque tem que 

aprender Braille, ter alguém que lhe traduza os textos, etc, etc. portanto, tem algumas necessidades 

permanentes e outras têm necessidades temporárias, com algum apoio elas são ultrapassadas, por 

exemplo uma dificuldade de aprendizagem. E digo que isto é um novo paradigma porque os referenciais 

deixam de ser referenciais médicos definidos pelos défices físicos, mentais…que os meninos 

apresentam, para passar a considerar-se que a criança perante o seu processo educativo, na 

aprendizagem…uma criança, por exemplo, que é paraplégica pode não apresentar nenhum problema 

educativo mas pode precisar de alguém que a ajude a empurrar a cadeira de rodas, que a ajude a ir à 

casa de banho, etc…isto é uma revolução absoluta, passaram-se muitos anos, trinta anos…e eu ainda 

considero que foi o momento mais importante, com maior força transformadora das concepções que eu 

vivi. E portanto durante o meu tempo todo no Secretariado Nacional de Reabilitação foi a trabalhar com 

as políticas públicas, a tentar articular a Saúde com a Educação e com a Segurança Social…e desenvolvi 

um projecto piloto fantástico de criação das equipas multiprofissionais para a detecção, diagnóstico, 

encaminhamento e intervenção junto das crianças deficientes, que não era mais do que criar uma 

estrutura informal que juntasse o professor de educação especial, a assistente social, o médico do centro 

de saúde, etc…programar a resposta melhor para as necessidades da criança. Eu saí em 1989 do 

Secretariado, para ir para assessora do secretário de estado Pedro d´Orey da Cunha, precisamente para 

a área da orientação educativa e para elaborar o primeiro projecto para os serviços de psicologia e 

orientação, que é ainda hoje dos poucos decretos-lei que vigora, deu-me muito trabalho, estudei muito, 

tive o meu amigo Bairrão sempre ali, os dois muito empenhados e persistiu. Portanto a minha relação 

com as políticas públicas é de sempre. 

 

E E o IIE, depois vai para o IIE… 

 

R Com o professor Pedro da Cunha, estávamos em pleno lançamento de reforma e eu tenho essa 

tarefa particular da criação do modelo dos SPO…e o mais interessante foi criar o modelo. Esse modelo 

teve a oposição feroz das 3 faculdades de psicologia do país porque eles tinham apresentado um 
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primeiro projecto em que criavam os serviços com psicólogos dependentes das próprias faculdades. E 

portanto, eles reagiram mal…mas hoje acho que toda a gente aprecia o modelo que foi criado e só é 

pena não ter havido formação… 

 

E E mais gente a entrar… 

 

R Mas mais tarde, como chefe de gabinete do ministro Oliveira Martins consegui fazer o diploma 

da carreira do psicólogo na Educação. Acabou por acontecer! Pronto, estávamos em plena reforma, havia 

a reforma educativa do ministro Roberto Carneiro…desenvolveu-se a vários níveis, tocou os aspectos da 

administração da educação, como tocou a parte curricular, como tocou a parte da formação dos 

professores…Na administração é a altura em que se inicia a regionalização, quer dizer, a 

descentralização dos serviços do ME, é uma coisa muito importante. Nessa altura, estávamos, também 

ao nível do gabinete, a fazer as leis orgânicas dos serviços que tinham a ver com a reestruturação. E eu 

tive que trabalhar na lei orgânica do IIE. 

 

E Como é que essa ideia surgiu, a própria ideia do Instituto? 

 

R A ideia do Instituto já existia, a ideia do instituto foi do ministro João do Deus Pinheiro. E o IIE já 

tinha uma comissão instaladora, que era presidida pelo professor Manuel Patrício, mas não tinha uma lei 

orgânica e o Professor Pedro da Cunha pediu para eu trabalhar nessa lei, o IIE integrava também o 

Aurélio da Costa Ferreira. Eu tinha sido professora nos cursos de especialização de professores na área 

da Deficiência Mental que funcionavam lá, e estava por dentro da instituição, gostava muito dela, embora 

tivesse a consciência de que ela tinha chegado ao seu fim, não fazia mais sentido…a confusão era muito 

grande com a criação das escolas superiores de educação …e pronto fui trabalhar nessa lei orgânica. 

Acho que as duas ideias fortes que tive para o Instituto foram: tinha que ser uma instituição de 

pensamento sobre a Educação, não existia nada…Nos outros países já existiam…e eu achava que tinha 

que ser uma instância muito virada para a elaboração dos currículos, o seu acompanhamento…sempre 

achei que os currículos em Portugal eram uma coisa muito misteriosa, ninguém sabia quem os fazia, 

nunca tinham nome. E outra coisa era que tivesse uma forte vertente de investigação, uma investigação 

aplicada, mas de investigação. E outra ideia era que devia também prestar serviço à Educação Especial, 

na altura eu angustiava-me muito por não existir nenhuma sistematização do modelo da integração 

escolar dos meninos, e muitas vezes a integração significava abandono. Eu achava que era preciso 

“saber mais”. E o Professor Pedro Cunha quando eu lhe apresentei o projecto, disse: não, tem que ter 

também avaliação. Com aquela lógica e aquele saber que ele tinha, que não era possível estar-se a 

aplicar uma coisa sem ter acompanhamento, que fosse capaz de fazer a reorganização desses 

programas. Ele explicou-me que não havia desenvolvimento curricular sem existir também avaliação. E o 

professor juntou ainda a questão da “inovação”, eu não percebia muito bem qual era a questão da 
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inovação e ele disse uma coisa muito simples que foi: Ó Teresa não tem dificuldade nenhuma, o Instituto 

tem que ser capaz de fazer o enquadramento de projectos experimentais e veja, nós temos aqui o ECO 

que é tão importante, e temos a Maria da Luz Leitão com o Ensinar é Investigar…nós temos que ser 

capazes de capitalizar este saber, para depois o difundir…E assim se elaborou a lei orgânica (LO), com 

alguns aspectos inovadores em termos de administração, nomeadamente a criação de equipas de 

projecto, uma grande flexibilidade interna…não sei se lembra, mas a primeira LO do IIE só tinha duas 

direcções de serviço, era uma de inovação e investigação e outra de avaliação, e depois as equipas de 

projecto…isto era muito novo! Só que na altura havia um secretariado da modernização administrativa 

com umas pessoas também muito abertas… 

 

E E como é o que o resto da administração aceitou este projecto? 

 

R Aceitaram muito bem, não houve problema nenhum…com a aprovação…quer dizer, dentro da 

Educação havia alguns ciúmes como é natural, nomeadamente da Direcção Geral do Ensino Básico e do 

GEP, particularmente até do GEP, que até aí eram os únicos de “estudo”, primeiro, encararam-nos como 

uma instituição directamente saída do poder político, os “yes man” do ministro Roberto Carneiro e do 

secretário de estado Pedro d’Orey da Cunha…e por outro lado fizeram-nos alguma guerra interna. A 

Direcção Geral do Ensino Básico não gostou que o IIE tivesse o currículo e tivesse a avaliação. É 

nomeado presidente o Joaquim Coelho Rosa, eu como vice-presidente nós éramos desconhecidos no 

mundo da Educação, o nosso único currículo era termos estado no gabinete no ministro e do secretário 

de estado. Estivemos 3 anos…foi pôr de pé, não foi pôr de pé uma lei orgânica, foi limpar uma instituição 

velha que tinha deixado muitos restos, mas com uma história que precisava de ser preservada, com 

material muito importante, nomeadamente o material Decroly ou o material Montessori, que estava ao 

deus dará, completamente…com arquivos de todos os meninos que tinham sido observados 

ali…imensos! Para mim era importante preservar aquela memória do que tinha sido o Instituto Aurélio da 

Costa Ferreira, e ao mesmo tempo, fazer coisas novas…Havia muito trabalho a fazer! Tivemos muita 

sorte porque éramos muito poucos…  

 

E Entrando mais na questão da Formação Pessoal e Social, porque é que coube ao IIE essa 

incumbência? E o que é que se lembra de mais relevante em relação aos debates que se fizeram 

em torno das mesmas? 

 

P Eu acho que o ministro Roberto Carneiro é uma pessoa que sabe muito de Educação e ele fez 

parte da comissão da reforma que elaborou os planos, as orientação curriculares, depois da LBSE…era 

ele, o Marçal Grilo e o Fraústo… A LBSE tem uma artigo onde se diz claramente que deverá existir uma 

área de FPS e discrimina os domínios que essa área deve incluir, entre os quais se encontra a Educação 

para a Saúde, a Educação para os valores, etc…esse artigo tem uma autora, que é a professora Odete 
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Valente que no momento em que a comissão parlamentar estava a redigir a lei, comissão essa que tinha 

o Bartólo Paiva Campos, o Lemos Pires…eram todos deputados do PRD, a Odete faz chegar a essa 

comissão a preocupação de incluir uma área destas, ela acabadinha de chegar, com o seu doutoramento 

feito na América ou no Canadá, não tenho a certeza…com as teorias do Kolberg todas fresquinhas…esse 

artigo da lei tem ali uma origem muito clara. Eu penso que a grande preocupação do Marçal Grilo, do 

Roberto Carneiro e do Fraústo quando vão fazer o trabalho dos planos curriculares é, em primeiro lugar, 

como é que vão fazer a articulação dos 3 ciclos, numa escolaridade básica e obrigatória, que pela 

primeira vez passa a ser de 9 anos. Ainda só passaram 20 anos, só passou uma geração de quem tem 

que fazer os 9 anos. Portanto, em Agosto de 1989, publica-se o decreto-lei com os novos planos 

curriculares e esses novos planos curriculares seguem bastante de perto as ideias do que tinha sido 

proposto pela comissão de reforma, mas não seguem tudo, porque não era possível meter tudo num 

horário circunscrito. E aí eu penso que o Pedro Cunha tem esse mérito de pensar e criar uma área 

transdisciplinar para a FPS, na Área Escola aí ele segue todas as orientações da comissão de reforma. 

Mas por outro lado, a LBSE falava da tal área de FPS e a ideia dele é que uma disciplina de DPS podia 

ser alternativa à Educação Moral e Religiosa porque era uma forma de todos os meninos terem o que 

hoje se chama uma formação ética. Mas estas coisas eram muito novas em Portugal, um país que estava 

muito dividido ideologicamente e que tinha ainda montanhas de fantasmas. Mesmo a Educação 

Cívica…mesmo com a Educação Cívica, tinha discussões terríveis sobre isso com os meus amigos, e eu 

dizia: os meninos não podem sair do 9º ano sem saberem como é que é o sistema democrático em que 

vivem, como é que se processam as eleições, o que é o método de Hondt, como é que funciona a justiça, 

como são os partidos…e eles diziam: não, a cidadania pratica-se, não se ensina. E portanto em 1989 é 

publicado o decreto, com uma decisão polémica…a criação da AE não é polémica, mas a criação de uma 

área de FPS dentro da qual existe uma disciplina de DPS obrigatória é o fim da picada! 

 

E Mas o que é polémico é ela se constituir como alternativa, não é? 

 

R É…exactamente. Eu vou-lhe contar aquilo que eu sei, não foi assim que o decreto-lei foi para a 

Presidência da República, era Presidente da República o Dr. Mário Soares…que queria que existisse 

uma disciplina de Educação Cívica. E, portanto, o arranjo que é feito de criar um programa obrigatório de 

Educação Cívica durante o 3º Ciclo do Ensino Básico e a disciplina de DPS em alternativa à EMR são 

soluções negociadas e encontradas entre o gabinete do ministro Roberto Carneiro e o gabinete do 

Presidente da República, resultado: não funcionou. As coisas podem ser consensualizadas do ponto de 

vista político, mas se elas não têm o sentido da realidade, o enraizamento na realidade pedagógica…não 

funciona. O decreto-lei saiu assim! O 1º ano foi de experiência curricular, de forma a dar alguma formação 

de professores, e lançar tudo o resto que era preciso fazer. E em Dezembro de 1989 nós vamos para o 

IIE e a Direcção-Geral tem a elaboração dos novos programas, só as áreas novas é que ficam no IIE: a 

FPS e a Área Escola. Relativamente à Área Escola, com a equipa que tínhamos já lá…conseguimos 
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fazer muito bem, acho que foi muito claro, muito orientador…já para a FPS, porque estava altamente 

politizada, foi constituída uma comissão…com pessoas muito diferentes, o coordenador foi o professor 

Mário Pinto, mas tem desde o Dr. Guilherme d’Oliveira Martins, à Emília Nadal, à Dra Júlia Formosinho… 

a Zita Magalhães que coordenava a área da Educação para a Cidadania no Instituto de Defesa Nacional. 

E este grupo ouviu muitas pessoas…e é este grupo que diz que a FPS se deve disseminar como 

preocupação geral de todo o Ensino Básico e Secundário, a Área Escola será um tempo (que não tinha 

tempo) de concretizações particularmente importantes em termos da FPS…e definem no fundo as 

matérias que devem integrar a disciplina de DPS…onde entra a Educação para a Saúde e dentro dela a 

Educação Sexual. Esta comissão tem esse mérito, conceptualiza como é que devem ser encaradas quer 

a disciplina, quer a área. Tem que ser uma oportunidade dos miúdos se conhecerem a si próprios, 

desenvolverem uma ideia mais racionalizada das suas relações uns com os outros e da sua relação com 

o mundo. 

 

E Mas eles estudam o que está a ser feito ou é um estudo preparatório? 

 

R Não, é preparatório. É a partir daí que há um despacho…para se começar a elaborar os 

programas para a disciplina de DPS, bem como o programa de Educação Cívica. Resolvemos fazer um 

grande seminário, no CCB, em 1991, em que vêm alguns estrangeiros, vem o Kevin Ryan da 

Universidade de Boston…vem o José Ibañez Martin da Complutense de Madrid…é um seminário muito 

“tenso”…havia uma grande oposição à FPS! 

 

E Mas era uma oposição “politizada”? 

 

R Era politizada…mas fortemente marcada também por uma corrente das Ciências da 

Educação…achavam que a escola devia ser neutra, a Educação para os valores dependia dos “valores”, 

e portanto seria facilmente manipulável… 

 

E Mas havia uma espécie de marcação à direita e de marcação à esquerda?! A direita se 

calhar com a Igreja Católica… 

 

R A Igreja Católica nesta altura era se calhar mais progressista, mais moderna…em termos de 

entender…do que a outra corrente, que assentava ferozmente em fantasmas…tinham medo, muito medo. 

 

E E depois diminui essa oposição? 

 

R Sim, vai diminuindo…porque se juntam pessoas muito interessantes, desde a Filosofia para 

Crianças com a Ana Maria Vieira de Almeida, que é uma entusiasta absoluta ao método que nós criámos 
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para a disciplina que é um método socrático: colocação de temas, dilemas…essas coisas todas vão-se 

juntando…surgem pessoas mais abertas, mais interessadas, que atenuam as divisões ideológicas…que 

sinceramente me pareciam muito retrógradas. A primeira coisa que sai é o desenho curricular que já é 

aprovado pelo secretário de estado Joaquim Azevedo, já tinha saído o ministro Roberto Carneiro. E no 

despacho que o aprova diz: fico a aguardar os programas! 

 

E E tiveram a colaboração de outros ministérios ou isto era muito alojado no ME? 

 

R De associações…diferentes! Colaborou desde o princípio a APF, esteve sempre…a Sociedade 

da Filosofia para Crianças…o Ministério da Saúde… 

 

E Como foi com o Ministério da Saúde? Porque eles já tinham algumas coisas… 

 

R Na altura havia já umas coisas chamadas…acho que ainda não era bem Projecto Vida, depois é 

que a Catalina vai tomar conta do programa, mas havia já umas equipas itinerantes que andavam de 

escola em escola e que escandalizavam os professores, as turmas…era uma galhofa 

desgraçada…porque levavam um modelo de pénis e ensinavam a introduzir um preservativo…e aquilo 

era o fim da picada… 

 

E Era já a questão da Sida? 

 

R Já havia as questões da Sida…e das doenças sexualmente transmissíveis…por isso é que no 

DPS, no 3º ciclo, aparece um módulo sobre isso…Mas participaram outras organizações…o Instituto de 

Defesa do Consumidor…a disciplina e a área tinham aquelas diversas componentes… e nós 

chamávamos gente…por exemplo, o João Reis que estava no IDN vinha aqui, era um dos elementos do 

grupo da Educação Cívica… 

 

E E a formação? Porque para a disciplina de DPS só podiam leccionar professores com a 

formação? 

 

R Pois foi…fizemos protocolos com as ESES…a ESE de Lisboa, do Porto, penso que Setúbal e 

Coimbra também… 

 

E Mas há quem diga que nas escolas quando não havia professores formados, a disciplina 

não se leccionava e que isso foi caindo assim progressivamente…terá sido?  
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R Eu acho que não houve vontade de generalizar a experiência! Mas isto foi andando…foi-se 

avaliando, tenho aqui um relatório de avaliação de 1993…agora isto foi sempre levado a pulso…com as 

ESE´s, a troca de experiências entre os professores que estavam a leccionar…uma certa rede…o IIE 

ainda publica a experiência de uma escola do Porto, que era acompanhada pela ESE do Porto… mas 

faltava muita coisa, faltavam materiais…nós fizemos o grande esforço das maletas 

pedagógicas…comprámos umas pastas e dentro delas ia um conjunto de materiais para as áreas, vídeos 

para ilustrar, por exemplo, os métodos de discussão…lembro-me de um sobre as questões da 

multiculturalidade, era um professor negro e uma professora branca e meninos de várias etnias, um era 

homem, outro era uma mulher…e aquilo ilustrava muito bem o modo de estar no DPS…mas era preciso 

ter continuado, ser alimentado…não era por haver meia dúzia de professores formados que eles iam 

desmultiplicar as coisas…Curiosamente, é a altura em que as ESE começam a ter quase todas CESEs, 

formação especializada em FPS…as universidades também…a Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação de Lisboa…tinham os diplomas de estudos especializados.  

 

E Mas como é que isso é um balão que enche e depois se esvazia… 

 

R Depois de sair o ministro Couto dos Santos, porque com ele sai o Joaquim Azevedo que tinha 

tido uma linha de continuidade…a partir do momento em que eles caem…sai o Couto dos Santos e vem 

a ministra Manuela Ferreira Leite….não há ninguém a puxar a carroça, não há uma ideia para as 

coisas…o professor Bártolo faz os seus esforços, mas também… sente-se sempre um bocadinho 

comprometido com o assunto…e é assim em Portugal! 

 

E …ou seja, as coisas acabam por cair por si próprias…não têm sequência…qual é a visão 

que a Teresa tem disso? 

 

R A minha própria experiência pessoal é marcada por um grande voluntarismo e provavelmente 

estas coisas todas foram lançadas também por pessoas com uma concepção muito voluntarista mas 

acho que as coisas têm o  seu tempo para se fazerem, para se disseminarem… 

 

E Mas quer dizer, houve uma solução muito pragmática para isto…hoje em dia existe a Área 

de Projecto que é herdeira da Área Escola… 

 

R Mas demora tempo, demora muito tempo… 

 

E E existe a Formação Cívica que todos os professores podem leccionar…não existe um 

programa e todo e qualquer professor pode fazer… 
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R Com algum bom senso, ela é geralmente atribuída aos directores de turma…e os Conselhos 

Executivos das escolas têm procurado que os DT sejam professores seniores…mas não é em todo o 

lado! Claro que o balanço é que este esforço, tanto esforço e estamos sempre a recomeçar…as coisas 

que hoje fazemos são coisas que há muito deviam ter sido integradas …de qualquer das maneiras eu 

acho que temos um grave problema ao nível do ensino básico e precisávamos de olhar para ele…com 

muita seriedade! A última reorganização curricular do Ensino Básico, do meu ponto de vista, não dá valor 

às aprendizagens, não dá valor ao estímulo dos meninos para aprenderem…acho terrível… 

 

E Mas sente-se sempre que estas áreas estão sob ameaça… 

 

R Não! Ao ser-lhes atribuído tanto tempo…, foi-lhes atribuído 18% do tempo lectivo e não foram 

definidos conteúdos...é muito tempo comparando com o atribuído às aprendizagens nucleares…Acho que 

uma explicação possível é que foi um grande desafio para a escola portuguesa ter incorporado tanta 

gente no primeiro nível do ensino secundário …durante muito tempo ninguém se preocupou com o que 

se aprendia na escola, o que importava era garantir que todos lá estavam…só nos últimos anos é que se 

começaram a preocupar com o facto de os meninos saírem analfabetos…quando se entra no 2º ciclo sem 

se saber ler e escrever, há um problema gravíssimo aqui. Eu acho que é preciso memória, só com 

memória é que a gente consegue entender o presente. Eu acho que é possível reorganizar o currículo do 

1º ao 9º ano de escolaridade de uma forma diferente, acho que é possível fazer uma gestão 

diferente…objectivos claramente definidos para as áreas curriculares e depois disciplina a disciplina…os 

espanhóis fizeram nestes últimos anos uma grande reforma…com este governo socialista, com 

Zapatero…tinham tido uma lei da qualidade da educação que era vista pela sociedade espanhola, pelos 

professores, como uma coisa bastante retrógrada…e fizeram uma nova lei que ainda está em fase de 

implementação…mas o ano passado foram publicados no DR deles os objectivos de todas as disciplinas, 

do 1º ao 10º ano…eles têm 10 anos de escolaridade obrigatória…e está lá…o que se deve aprender em 

língua…em literatura…e nós é tudo escondido… 

 

E De qq forma há hoje esta coisa para gerir que são os diferentes pedidos feitos à 

escola…pede-se muita coisa…e entre elas está a Educação Sexual…continua-se a dizer que após 

30 anos não existe, que não é feita…e que a escola a devia fazer…o que é que a Teresa acha 

disso…que sim, que não…o que é que a Teresa acha disso? 

 

R Eu acho que na Educação Sexual nós temos duas coisas, por um lado informação científica nas 

disciplinas de Biologia, de Ciências, de História…há uma informação científica que é extremamente 

importante que a escola veicule, pois só ela tem essa capacidade de fazer a transmissão desses 

conhecimentos de maneira estruturada e sequenciada. Depois, há um outro aspecto da sexualidade que 

não está desligado de valores e do desenvolvimento afectivo e emocional das pessoas e essa parte 
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também é importante que a escola trabalhe, do meu ponto de vista. Eu não defendo que exista uma 

disciplina de Educação Sexual, sou completamente contra…acho que têm que existir momentos de 

seminário, de trabalho reflexivo…isto fora da informação científica…Um menino não consegue perceber o 

que é um vírus se não perceber o que é uma célula…mas deve existir também a possibilidade deles 

discutirem questões que têm a ver com o seu desenvolvimento, que têm a ver com a relação com os 

outros, com o aprender a defender-se…porque a escola funciona com jovens adolescentes e pré-

adolescentes e essas coisas são muito importantes no crescimento…nós não crescemos apenas na 

cabeça…é necessário um crescimento harmonioso e desenvolvimento global…pelo que a escola tem que 

o abordar, tem que o fazer com um enorme respeito pelo que cada um é e pelo que as famílias de cada 

um são…mas tem que o abordar, seja ir à escola alguém que vai falar das doenças sexualmente 

transmissíveis e dos riscos…como nos prevenimos em relação a isso, e a esse propósito se fala de 

intimidade, de sentimentos, de respeito pelo outro, penso que não deve ter uma excessiva carga moral, 

tem que ser assente sem dúvida nenhuma na etapa de desenvolvimento emocional e afectivo que as 

crianças atravessam…e a família tem que ser chamada, tem uma palavra a dizer. 

 

E E o ME deve chamar a si isso, ou deve ser mais a sociedade civil, as suas organizações? 

 

R O Ministério…desde que faça parte do currículo nacional, e que essa temática seja 

expressamente incluída no currículo…não defendo que seja uma disciplina. Há dois anos, o CNE deu um 

parecer sobre Educação Sexual…a pedido da ministra. A metodologia foi muito interessante porque 

ouvimos muitas organizações, movimentos…acho que passou aqui por esta sala a panóplia de correntes 

de opinião sobre esta matéria, desde os especialistas, aos pedopsiquiatras, aos movimentos “Juntos pela 

Vida”, Comissão Nacional de Luta contra a Sida…foi extremamente interessante ouvir todas as opiniões e 

eu fiquei completamente convencida de que a escola pode e deve tratar as questões da sexualidade quer 

de um ponto de vista académico/científico, quer de ajuda aos adolescentes para perceberem as suas 

relações com os outros. E vou dizer-lhe ainda porque é que acho tão importante, porque fora os meninos 

que têm famílias muito alargadas e muito sustentadas, o espaço de socialização que as crianças têm é o 

da escola. É muito raro encontrar uma criança ou um adolescente que não goste de ir à escola…pode 

não gostar das aulas, agora da escola! Por isso a escola tem cada vez mais importância no processo de 

socialização das crianças e dos jovens e por isso não pode ficar de lado e abster-se de se preocupar com 

o modo como os meninos desenvolvem a sua parte emocional e o seu desenvolvimento afectivo. Repare 

que eu ponho sempre muito as questões neste enquadramento - do seu desenvolvimento emocional e 

relação afectiva 

 

E Como é que a Teresa caracteriza este lugar do ponto de vista das políticas públicas…que 

lugar é este? Vocês têm aqui quase toda a gente… 
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R Provavelmente demais, provavelmente é excessiva a composição…é um órgão muito alargado… 

por vezes com ausência sistemática de muitos representantes… O Conselho acho que tem uma posição 

estimável….tem um papel ao nível da concertação socioeducativa….penso que já foi mais importante do 

que é hoje em dia… 

 

E Mas ninguém faz nada sem de certa forma vos escutar? Isso é um meio de legitimação ou 

é mais de causar impacto? O que quero dizer é que o poder hoje precisa de auscultar, mas às 

vezes parece ser uma escuta mais aparente…ou sentem que há efeitos? 

 

R Há alguns efeitos….no ano passado apareceu um diploma do governo que acabava com os 

exames terminais no Secundário, só ficavam os das disciplinas específicas. O Conselho foi contra isso, 

achou que o exame nacional de Português deveria manter-se no 12º ano…e manteve-se… 

 

E Mas nem sempre há uma dinâmica de parecer prévio…há escolhas que eles próprios 

fazem 

 

R Não…nem sempre nos consultam, há escolhas…e há situações desagradáveis… os pareceres 

do CNE não são vinculativos…no entanto o CNE vem formando alguma opinião, faz isso sobretudo 

através de seminários… 

 

E Vocês também tentam marcar a agenda? 

 

R Pois…pomos na agenda temas que nos parecem importantes, como por exemplo este tema da 

educação das crianças dos 0 aos 12 anos. É uma coisa que é sugerida no Debate Nacional sobre 

Educação, aparece bastante referida a questão da transição do 1º para o 2º ciclo, do pré escolar para o 

1º ciclo, e o CNE resolveu pegar nesse tema e aprofundá-lo Para responder directamente à sua pergunta, 

o CNE tem um papel estimável mas não tem um papel crucial e determinante. 

 

E Bem, não tenho assim mais nada…tenho que lhe perguntar três pessoas que eu devesse 

ouvir sobre as políticas públicas em Portugal e, concretamente sobre esta área. Quem nos 

recomendaria? 

 

R Com o Joaquim Coelho Rosa, pelo modo como viveu esta área…sem dúvida. Penso que era 

interessante ouvir a professora Odete Valente...acho que também era útil falar com a Zita Seabra… 
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