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Ser do contra: o direito à recusa em participar na educação sexual nas 
escolas posta à prova

José Manuel Resende1

David Beirante2

Luís Gouveia3

O que é “ser do contra”?

“Aquele é do contra!” – disse-me em surdina. Sorri e tomei nota. Lembro-me 
de ter pensado que a expressão idiomática usada pela professora dava um bom 
título para um texto que tocasse os dilemas da participação. Ora aqui vai!

O local onde nos encontrámos – a uns três ou quatro metros da pessoa a 
quem a apreciação era dirigida – parecia suficientemente distante para salva-
guardar o sigilo daquela apreciação sussurrada em jeito de desabafo. O “homem 

1 Sociólogo, Doutor em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa, UNL, Portugal, mem-
bro integrado do CICS.NOVA polo de Évora, Professor Catedrático da Escola de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade de Évora. Membro Colaborador do Observatório Per-
manente da Juventude do ICS da Universidade de Lisboa e é consultor externo do INCT/
InEAC da Universidade Federal Fluminense em Niterói, RJ, Brasil, Membro colaborador do 
PPGS da UENF, R.J. Brasil; consultor externo do Instituto Vladimir Herzog de São Paulo. 
Membro do coletivo Pragmaticus.pt. josemenator@gmail.com

2 Sociólogo. Membro do CICS.NOVA (Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Univer-
sidade Nova de Lisboa). dbeirante@gmail.com

3 Sociólogo. Membro integrado do CICS.NOVA (Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais 
da Universidade Nova de Lisboa). lcgouveia86@gmail.com
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do contra”, aparentemente mais velho4 do que a maioria dos participantes do 
Conselho de Turma5, professor de História, conduzia um discurso eloquente, 
sacando da sua prosápia um acervo de justificações que dirimia com a mestria 
e a autoridade de um martelo de juiz. Apesar de aparentar ser uma pessoa de 
temperamento pouco caloroso, não deixava de causar a impressão de ser apre-
ciado pelos colegas.

Tentei ler nos rostos dos restantes professores do Conselho de Turma 
algum sinal de discordância ou enfado. Mas os semblantes revelavam nada a 
não ser sinais de aquiescência ou comedimento. É um pouco como observar 
pessoas adormecidas. Para o observador, elas adquirem facilmente um com-
portamento absorto e inescrutável, apesar de, como aliás veremos, tal compor-
tamento possuir um manifesto interesse na presente pesquisa. 

Enquanto o professor de História expunha as suas razões, a maioria dos 
colegas limitava-se a ouvir em silêncio, no máximo conseguia-se identificar 
um sussurro aqui ou ali, mas nenhuma intervenção audível, nem mostras de 
animosidade pessoal para com o orador. Eis que o cenário mudou. A profes-
sora que há pouco me havia segredado sobre o a atitude do colega de História 
tornara agora aquele juízo audível perante o Conselho de Turma. 

“És sempre do contra!” – atira com firmeza. 
Aparentemente sem receio de falta de apoio apreciativo dos pares, pois, 

reforçamos, não havia até ao momento nenhuma demostração de relutância 
ou hostilidade para com o discurso do colega, a professora quebra uma certa 
linha de adesão ao mesmo, e fá-lo com ênfase e aprumo6 (Goffman, 2011), 
de forma convicta, sem subterfúgios nem hiperbolizações, apenas o suficiente 
para despoletar uma discussão participada.   

4 A palavra “aparente” é aqui usada no sentido literal. Ficamos a saber mais tarde que não era o 
indivíduo mais velho daquele conselho de turma, não obstante ser um dos professores com 
mais anos ao serviço daquela escola.

5 O conselho de turma é um órgão de coordenação pedagógica que organiza, acompanha e 
avalia as atividades a desenvolver com os alunos e faz a articulação entre a escola e as famílias. 
Constituem o conselho de turma o diretor de turma, os professores da turma, um represen-
tante dos alunos, no caso do 3.º ciclo e secundário, e dois representantes dos encarregados 
de educação. 

6 Ervin Goffman aplica o termo “aprumo” para se referir à capacidade de suprimir e esconder 
qualquer tendência de ficar com a fachada envergonhada na presença dos outros. Ver Go-
ffman, E. (2011). Ritual de interação: ensaios sobre o comportamento face a face. Petrópolis: 
Editora Vozes.
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Antes de avançar, elucidemos o leitor. O objeto da discórdia versa a parti-
cipação num projeto de educação sexual escolar. O propósito do professor de 
História é justificar a razão pela qual recusa participar do mesmo. A professora 
qualifica o comportamento do colega como “ser do contra”. E o caldo, esse, 
estava definitivamente entornado!

Mas afinal o que é “ser do contra”? De que forma este tipo de conduta pode 
estar associado à recusa em participar num projeto que se quer comum?  Que 
argumentos são convocados pelos docentes para justificar a recusa em partici-
par nos projetos de educação sexual? 

“Ser do contra” é a manifestação mais popular e expressiva para agir deli-
beradamente por oposição a convenções, regras, hábitos, opiniões, gostos, 
padrões, etc. Mas esta expressão toma aqui um outro sentido. Pode ser tida 
como uma “competência” (Boltanski, 1990), recorrendo ao termo cunhado 
por  Luc Boltanski, para assinalar a habilidade ou qualidade socialmente 
adquirida pelos atores necessária para performar uma determinada ação (Sen, 
2001); ou como a ação que convém (Thévenot, 1990), desta vez atendendo 
à formulação de Laurent Thévenot,  por forma a justificar o sentido de uma 
ação conveniente à desmobilização, recusa ou autoexclusão perante um pro-
jeto que requer um fazer comum (Resende, 2010a; Resende & Gouveia, 
2013); ou ainda como um estratagema (Breviglieri, 2004), colocando, desta 
feita, a tónica no sentido de uma ação engendrada, em prol de uma desvincu-
lação tática perante o incitamento em participar num projeto a contragosto, 
e para a qual a pessoa fabrica um conjunto de justificações que pretende ver 
legitimadas pelos interlocutores. 

Ora, ainda que procuremos dentre as diversas significações mencionadas 
um conceito sólido para a expressão “ser do contra”, esta continua muito vaga. 
Não obsta, porém, constituir um bom ponto de partida para encetar uma aná-
lise sociológica sobre os dilemas da participação, tendo precisamente a recusa 
como causa primeira, o que permite colocar a problemática da participação 
de forma mais ampla, aberta a um questionamento sobre os custos e os gan-
hos que daí possam advir (Charles, 2012b). Dito de outra forma, se de uma 
perspetiva geral, podemos considerar que a participação constitui um compo-
nente primário de qualquer comunidade política (Charles, 2012a; Resende 
& Dionísio, 2005; Resende, 2010a; Resende & Gouveia, 2013; Resende & 
Caetano, 2015), é igualmente necessário entender os desvios de um modelo 
convencionalmente colaborativo, não apenas pelas falhas numa ordem esta-
belecida por convenções e dispositivos de participação, mas também pelas 
suas eventuais qualidades enquanto formas complexas e multimodais de fazer 
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o comum, tendo ainda em conta as formas de divergir (Thévenot, 2014). 
De facto, um forte acento é hoje colocado justamente nas diferenças e nas 
formas de divergir, aqui observado a partir da recusa em participar em pro-
jetos de educação sexual escolar, mas cujo sentido é muito mais abrangente 
atendendo à diversidade de figuras que hoje povoam o mundo da escola (re)
definindo não só os sentidos da participação em projetos escolares comuns, 
como também os próprios sentidos da escola (Resende, 2003, 2010a; Resende 
& Gouveia, 2013).

O objetivo desta comunicação é contribuir para um melhor entendimento 
dos limites da participação quando em causa estão projetos escolares de edu-
cação sexual – afastando à partida a ideia amplamente difundida de que a 
participação se tem como garantida por meio de dispositivos de coordenação 
de ações organizadas e pelas normas e regras que as convencionam –, para 
nos centrarmos na análise daquelas situações localizadas onde aparecem jus-
tamente entraves e limites à participação. Aliás, os mencionados dispositivos 
podem ser demasiado opressivos para os atores que não estão preparados para 
as exigências que uma determinada ação coordenada requer (Charles, 2016). 
É por isso que a solicitude e o voluntarismo, por vezes solicitados aos pro-
fessores para levar a cabo a participação nestes projetos, não é suficiente para 
afastar atitudes de recusa ou retraimento, que por vezes declinam no conflito, 
ameaçando qualquer entendimento em torno de um propósito comum. Neste 
caso concreto, muitos professores sentem-se inseguros para participar em ati-
vidades e projetos no domínio da sexualidade e dos afetos; inseguros face ao 
que devem ou não dizer e fazer, às possíveis reações dos públicos escolares, ou 
ainda face à vigilância exercida pelos pais e encarregados de educação ou pelos 
próprios colegas (Matos et al., 2014; Resende & Beirante, 2018).

Neste sentido, é útil questionar as competências necessárias e as motivações 
suficientes para participar nestes projetos, sem descurar que os dispositivos de 
participação seguramente pesam sobre a decisão dos participantes: dos hábi-
tos e vontades pessoais à emergência de uma crítica orientada para o interesse 
comum. Ora, tal questionamento levanta, por sua vez, a importante questão 
dos limites da participação e a própria recusa em participar que, como aliás 
veremos, tanto pode operar como um recurso quanto como uma restrição. 

Abordamos ainda outra questão relevante e que concorre igualmente para 
o entendimento desta problemática, desta feita diretamente relacionada com o 
problema da assimetria de estatuto dos atores e das desigualdades que daí advêm 
na distribuição de funções e cargos. Esta questão é particularmente percebida 
na discussão destes projetos, sendo que o direito à recusa ou à participação não 
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está distribuído da mesma forma, tampouco ao alcance de todos, fragilizando 
ou quebrando os laços de colaboração. Devemos a um levantamento etnográ-
fico, realizado em três agrupamentos de escolas7, no âmbito de um projeto de 
doutoramento em Sociologia8, a possibilidade de examinar detalhadamente 
as ações entre pessoas mutuamente presentes em Conselhos de Turma, nos 
quais projetos de educação sexual são colocados à discussão e aprovação dos 
elementos constituintes. Outros dados foram retirados de excertos de entrevis-
tas semiestruturadas, produzidas no mesmo âmbito, e cujo objeto de pesquisa 
versa o mesmo assunto. É a mescla entre pessoas e atividades interacionais a 
que estão acometidas que a observação destes Conselhos de Turma pretende 
alcançar, por forma a revelar os dilemas da participação, a partir de compro-
missos, disputas e altercações que vão surgindo e se revestem de significado 
político que, não fosse o mergulho etnográfico empreendido, ficariam certa-
mente abaixo do limiar da percepção. 

7 Cada instituição tem um perfil específico bem diferenciado. A primeira é uma escola não 
agrupada do ensino secundário situada no coração da cidade de Lisboa (Escola A). O corpo 
docente desta Escola é estável e experiente. Os docentes que exercem funções na escola per-
tencem, maioritariamente, ao Quadro de Escola (QE), sendo o mesmo constituído por 107 
docentes. Cerca de 27% tem 30 ou mais anos de serviço, encontrando-se cerca de 75% na 
faixa etária acima dos 40 anos. A segunda é um agrupamento de escolas (Escola B), locali-
zada num concelho do interior-centro do país. O corpo docente da Escola é composto por 
um total de 251 professores, dos quais 169 são quadros do agrupamento (67,3%); 37 são do 
Quadro de Zona Pedagógica (14,7%) e os restantes 45 professores são contratados (18,0%). 
Mais de 20% do corpo docente tem 30 ou mais anos de serviço e cerca de 70% está na faixa 
etária acima dos 40 anos. A terceira é uma escola Secundária com 3º ciclo (Escola C). A escola 
situa-se numa zona periférica de Lisboa na margem sul do rio Tejo. O corpo docente da Es-
cola é bastante estável, composto por um total de 246 professores, dos quais 72% pertencem 
aos quadros do agrupamento; 9,8% pertencem aos Quadros de Zona Pedagógica e os restan-
tes 18,2% dos professores são contratados. Mais de 24,3% do corpo docente tem 30 ou mais 
anos de serviço e cerca de 79,3% está na faixa etária acima dos 40 anos.

8 Os dados constam da tese de doutoramento As temperaturas que convêm à educação sexual 
escolar: o dilema da proximidade entre o excesso e o défice. Recorrem-se a diferentes suportes, 
métodos e técnicas de recolha e análise de dados, numa abordagem essencialmente qualitati-
va, de raiz etnográfica, combinando a observação participante com uma gama de entrevistas, 
informais e semiestruturadas. A realização de observações etnográficas no terreno, teve lugar 
num período de tempo compreendido entre abril de 2013 e maio de 2017 nos três agrupa-
mentos de escolas que constituem os cenários de investigação.
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A participação que (não) convém e a conveniência em não participar

Retomamos o episódio com o qual abrimos este artigo. Consta do ponto sete, 
último da Ordem de Trabalhos, a “Planificação da Educação Sexual”9. Assim, 
volvidos mais de noventa minutos de reunião, eis que chega a vez de negociar 
(porque é de negociar que se trata e não de uma mera delegação de tarefas) de 
quem faz o quê, como e quando, no projeto de educação sexual da turma10.

Antes de continuar abrimos aqui um parêntesis. A “negociação” a que nos 
referimos assenta em princípios que colocam em tensão a obrigação legal em 
cumprir um projeto destinado à educação sexual escolar e a participação opta-
tiva e, portanto, voluntária, dos docentes em tal projeto. Ou seja, o apelo à 
participação é feito segundo uma matriz que integra, ela própria, o direito à 
recusa, ao mesmo tempo que não admite a hipótese de que a desmobilização 
tome proporções tais que sejam impeditivas da sua realização. Entendamos o 
paradoxo. O intercurso social destas negociações abarca num mesmo disposi-
tivo de participação11 (Charles; 2012a, 2012b), o direito à recusa e a obrigação 
em participar   – uma espécie de jogo de contrários tantas vezes fadado ao con-
flito. Daí ser necessário entender a dialética entre ações de mobilização e de 
recusa neste tipo de negociação, pois as condutas opostas carecem de ser inte-
gradas, de alguma forma, num mesmo dispositivo de participação (Ibidem), 
sob a pena de não se chegar a um acordo. Fechamos o parêntesis. 

9 Notas de observação etnográfica a um Conselho de Turma, escola B2, janeiro/2015.

10 A Lei 60/2009 de 6 de agosto, dispõe a obrigatoriedade da existência de programas regulares 
de educação sexual em todos os ciclos de ensino, com uma duração mínima de 6 horas nos 1º 
e 2º ciclos do Ensino Básico, e com uma duração mínima de 12 horas no 3º ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário. A lei clarifica também a estrutura organizativa em que se deve 
basear a educação sexual nas escolas, assente numa equipa dinamizadora e nos gabinetes de 
educação para a saúde.

11 Utilizamos o conceito de dispositivo destacando a sua multidimensionalidade associada à 
importância que possuem, na vida social, certos agenciamentos de elementos heterogéneos 
que englobam, pessoas, objetos, regras, normas, interações, linguagem, etc.
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A certa altura da discussão do ponto sete, António12, professor de História 
de 54 anos, do quadro de nomeação definitiva da escola, atira em tom auto-
ritário (talvez ainda assim salvaguardando as devidas proporções de altivez):

– Comigo não contem! Os colegas que como eu andam aqui há mais tempo 
sabem a minha opinião acerca da educação sexual […] se há coisas que me 
recuso a fazer é dar educação sexual. Aliás, sou completamente contra o facto 
de a educação sexual ser dada nas escolas. Isto é coisa para se fazer na família e 
se as famílias não cumprirem com esse dever, por que razão temos de ser nós, 
os professores, a incluir no nosso reportório mais essa tarefa? 

De súbito – e para manifesto desagrado de António –, a professora de Filo-
sofia, Fernanda (44 anos, quadro de nomeação definitiva), insurge-se quanto 
à opinião do colega e decide colocar o Conselho de Turma a corrente daquilo 
que me havia dito, ainda há pouco, em surdina: 

– És sempre do contra! Não estamos aqui para saber com quem não contamos, 
mas exatamente para o contrário. Se todos fossemos assim não íamos a lado 
nenhum... sabes bem que temos de cumprir o projeto de educação sexual e 
se todos tomassem a mesma atitude, ficava por cumprir... Podes até ter razão 
naquilo que estás a dizer, mas tens de entender que essa é a tua opinião, e a 
tua opinião pessoal não pode ser a de todos. Aliás todos temos um compro-
misso para com os outros na programação pedagógica de várias atividades, e a 
programação da educação sexual não é diferente de qualquer outra [...] olha, 
eu ofereço-me desde já a dar 2 ou 4 tempos para a educação sexual. Não é a 
primeira vez que o faço e tenho tido bons resultados...

A professora de matemática e diretora de turma (Carla, 47 anos, quadro de 
nomeação definitiva) intervém em tom cordial:

– Pois, já todos sabemos a posição do António em relação à educação sexual. 
Também já todos sabemos que gosta de ser do contra [esboçando um sorriso], 
mas em contrapartida a Fernanda já se ofereceu para dar 2 ou 4 tempos ...

12 Por forma a garantir o anonimato das pessoas envolvidas na pesquisa, todos os nomes são 
fictícios. No entanto, outros elementos caracterizadores como género, idade e disciplina que 
lecionam são mantidos.
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A professora de Desenho, Mariana (37 anos, quadro de zona pedagógica), 
dirige-se à colega nos seguintes termos:

– Tens razão Carla, mas também temos de admitir que opinião do António 
é válida. Afinal não somos todos obrigados a participar, podemos recusar, ou 
não? Não podemos nem devemos esquecer que há famílias que reclamam obje-
ção de consciência, e nós os professores também podemos fazê-lo, não é? Ou 
estamos sujeitos a cumprir tudo aquilo que nos impõem?

A diretora de turma, responde a Marina:

– Pois é Marina, esse é um assunto complicado para o qual podíamos iniciar 
aqui uma discussão sem fim e não chegar a lado algum. A resposta é simples: 
temos de fazer o que nos mandam. A escola de hoje não serve apenas para 
transmitir conhecimentos científicos ou para aprender português ou outras 
línguas. A escola é onde devemos formar cidadãos nas suas várias vertentes. 
Não é por acaso que no projeto educativo do Agrupamento está inscrito o 
propósito de termos uma escola humanizada e humanizadora.

O professor António interrompe a colega a fim de justificar a sua posição:

– Mas não é a objeção de consciência que me leva a tomar esta posição. E tam-
bém não é uma questão de ser do contra, mas sim de não concordar com mais 
esta tarefa que nos dão. Como se não bastasse já todo o trabalho que temos que 
fazer, atas, relatórios, grelhas, sobrepondo-se ao trabalho que realmente importa, 
a preparação das aulas, dos exames, etc. [...] já tive oportunidade de o dizer aqui 
que só ensino aquilo para o qual fui preparado e isto já não é para mim. Se me for 
dado tempo e formação gratuita aqui na escola talvez mude de ideias.

António recusa prontamente participar em quaisquer projetos de educação 
sexual na escola. O seu discurso aponta para uma predisposição que já vem 
detrás e que pretende manter intocável, ou seja, “[…] se há coisas que [se] 
recusa a fazer é dar educação sexual” – deixa claro.  Mas a sua atitude não vem 
desprovida de fundamento: não só se declara “completamente contra o facto 
de a educação sexual ser dada nas escolas”, como ainda atira essa responsabili-
dade para fora da escola, nomeadamente para as famílias.

De início, tece a sua argumentação a partir de considerações éticas e 
morais a respeito da educação sexual escolar que perecem ditar a bitola que 
rege a maioria das opiniões dos restantes colegas ali presentes, ou seja, o que 
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reivindica para si parece estar, aparentemente, alinhado com a perspetiva dos 
demais – pelo menos assim o davam a entender pelos gestos de anuência, de 
quem se dispõe em aceitar o status quo. Como corolário, forjado a partir de 
uma posição de recusa pessoal, o professor influi assim um primeiro momento 
que fica marcado pela aparente desmobilização do grupo. 

O segundo momento é de rutura. A professora Fernanda começa por 
denunciar a posição do colega como sendo “do contra”. Seguramente, tal asser-
ção advém da existência de uma história de interação entre ambos, suficien-
temente longa para permitir que tal juízo fosse emitido sem aparentemente 
ter causado grandes melindres. Ademais, Fernanda denuncia a impertinência 
do discurso do colega, pois o propósito da discussão desse ponto da ordem 
de trabalhos é precisamente arrolar um conjunto de professores ao projeto de 
educação sexual e não desmobilizar as pessoas para o mesmo. Deste modo, a 
professora torna claro que o conjunto de argumentos que António emprega 
para justificar a posição de recusa não pode ascender em generalidade (montée 
en généralité) (Boltanski & Thévenot, 1991) por forma a instigar a desmo-
bilização coletiva, pois como afirma “se todos tomassem a mesma atitude, 
[o projeto de educação sexual] ficava por cumprir”. Para Fernanda, o colega 
António postula uma conjetura imperfeita (ou inadequada) da representação 
(Foucault, 1991), com o prejuízo de afetar as negociações quanto à partici-
pação num projeto de educação sexual que se quer comum e tem caracter 
obrigatório. A participação nestes projetos depende, portanto, de um compro-
misso mantido para com os outros participantes, que apesar das dificuldades 
e dos entraves que possa acarretar, a recusa não é bem aceite, pois torna-se 
tão mais onerosa para o grupo quanto mais pessoas tomem essa orientação. 
Como, aliás, ajuíza Fernanda, todos têm “(...) um compromisso para com os 
outros na programação pedagógica de várias atividades, e a programação da 
educação sexual não é diferente de qualquer outra”. 

No geral, fazer o comum não requer necessariamente, como aliás veremos, 
um alinhamento de opiniões e ideias, pois a divergência, assim como o conflito, 
não têm de estar associados a um quadro de ação negativo instigador da desor-
dem e do desarranjo. Aliás, nas situações analisadas, o conflito figura como um 
dos motores da ação social, tantas vezes indispensável na confeção do comum 
(Resende, 2010a). O que neste caso a professora Fernanda denuncia é o facto 
de fazer o comum não ser conciliável com a recusa em participar nestes projetos 
cuja obrigatoriedade de concretização demanda precisamente um entendimento 
comum. Com efeito, ainda que a recusa seja um direito pessoal alienável, não 
serve o propósito deste empreendimento, o que gera, facilmente, conflitos e 
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dilemas entre as pessoas em interação com opiniões divergentes. Como resolver 
este impasse? É o que tentaremos descodificar nas próximas páginas.

Fernanda toma a decisão contrária daquela evidenciada pelo colega, volun-
tariando-se para “dar 2 ou 4 tempos de educação sexual”.  Esta decisão surge 
tão espontaneamente ancorada à crítica que fizera à posição tomada pelo 
colega que aparenta ser mais um impulso, uma resposta emocional – con-
quanto política –, do que um desejo pessoal em participar no projeto. 

A diretora de turma reitera a adjetivação empregada pela colega de Filo-
sofia em relação ao temperamento do colega António. Mas fá-lo num tom 
cordial, sorrindo, como quem tenta suavizar um diálogo que parece a qual-
quer momento vaticinado a resvalar para o conflito. Num ato contínuo, usa o 
voluntarismo evidenciado pela colega Fernanda como um bom exemplo para 
concretizar o objetivo daquele ponto da ordem de trabalhos – angariar profes-
sores para levar a cabo o projeto de educação sexual. 

Um terceiro momento fica marcado pela dúvida. Ou seja, a professora 
Mariana traz à discussão um elemento perturbador: o direito à recusa. Fá-lo 
por associação ao direito constitucional de objeção de consciência. Quer 
com isto dizer que se é possível encontrar exemplos entre pais que reivin-
dicam o direito à objeção de consciência – considerando que educar para a 
sexualidade na escola é inconveniente e inadequado   e assim pretendem fazer 
valer a escusa dos seus filhos em participar em sessões de educação sexual 13–, 
os professores têm a mesma legitimidade de reivindicar o direito à recusa, 
usando um argumento similar. 

Ora, o direito à objeção de consciência autoriza, em casos especiais de 
exceção, à escusa de determinadas obrigações legais em probidade de convic-
ções de natureza religiosa, moral, humanística ou filosófica. O que quer dizer 
que é admissível que o objetor não cumpra o dever se a sua consciência assim 
o ditar. Aliás, esta questão tem sido várias vezes debatida no domínio público, 
mas sem nunca chegar a um consenso. A professora Mariana lança mão de jus-
tificativas públicas, neste caso perpetradas por pais objetores de consciência, e 

13 A título de exemplo, destacamos o famoso caso do pai de Famalicão que impediu os filhos 
de frequentarem as aulas de Cidadania e Desenvolvimento. Aproveitando a conveniência 
da posição deste pai, um grupo bastante homogéneo de pessoas, fez uma petição exigindo a 
possibilidade de objeção de consciência (dos pais) a estas aulas. Disciplina que, refira-se, o 
Comité das Nações Unidas para os Direitos das Crianças em 2019 aplaudiu e recomendou 
que o Estado português aprofundasse. Ver: Maria João Marques, 9 de Setembro de 2020, 
0:05 Quem tem medo da educação sexual? E da igualdade de género? Jornal O Público.
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há neste intento uma intenção de gerar a dúvida sobre o direito à recusa por 
parte dos docentes quando incitados a integrarem estes projetos. Estarão os 
professores reféns daquilo que a tutela lhes impõe? – questiona.

Ora, mais do que uma oposição entre a obrigatoriedade da implemen-
tação de um programa regular de educação sexual nas escolas e o direito à 
recusa por parte dos docentes em participar nestes projetos, há todo um 
espaço devidamente formatado para garantir um acordo legítimo, ainda que 
provisório, em torno de um propósito comum que é o de cumprir o que é 
ventilado pela lei. Assim esclarece a professora Carla. Ademais, o Conselho 
de Turma não pode acolher uma discussão sobre o direito de recusar a parti-
cipação nestes projetos, sob pena de lesar um dos propósitos atuais da escola 
portuguesa: educar os alunos não só no seu desenvolvimento intelectual, 
como também no seu crescimento enquanto cidadãos e pessoas.

Mas estará o direito à recusa ferido de morte? Existirão outras justificações 
que não se prendam diretamente com a objeção de consciência e que legiti-
mem o direito à recusa?

Um quarto momento fica marcado pela apresentação de um conjunto 
de motivos a partir dos quais o professor António pretende clarificar a sua 
posição. Sem ligar a recusa à objeção de consciência, aponta outros motivos 
que se prendem com a falta de tempo para atender a outros intentos que 
qualifica como o “trabalho que realmente importa”, e faz desse repertório 
a medida da sua justificação. A participação no projeto de educação sexual 
está, para ele, ligada a uma injunção destituída de sentido no exercício da 
sua atividade. A lógica que compõe o seu argumento é robusta, pois apesar 
das atividades escolares serem hoje mais diversificadas e abrangentes, e não 
exclusivamente relacionadas com a planificação de aulas, ou a transmissão 
de conhecimentos, a conexão de uma fração significativa dos professores 
com a escola é fundamentalmente orientada por envolvimentos marcados 
por estas tarefas (Resende & Caetano, 2015). 

Talvez desejando afastar o epíteto de “ser do contra”, e ao contrário da 
sua disposição inicial, António deixa agora em aberto a possibilidade de 
participar na educação sexual caso lhe seja atribuído tempo e formação gra-
tuita – condições que sabe à partida dificilmente serão satisfeitas . É desta 
forma que opera o direito à recusa, apresentando-o como garantia de que 
continuará a fazer o “trabalho que importa” e para o qual, segundo diz, foi 
preparado. Este argumento volta a ganhar expressão no conselho de turma, 
suspendendo a decisão final sobre a participação no projeto, que entra nova-
mente num impasse. 
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Perante este cenário, a diretora de turma, apercebendo-se que muitos 
colegas nutrem da mesma opinião de António cuja justificativa toma uma 
certa centralidade reconhecida como evidente, e por tal, difícil de desfazer 
por contraposição à gramática14 usada (Boltanski, 2014), decide não correr 
o risco de enfrentar o colega. Talvez reconheça que qualquer movimento 
nesse sentido comportaria o risco da falta de apoio apreciativo pelos demais, 
afetando a sua autoridade. Em contrapartida, não deixa de desatar o dilema 
colocado pelo direito à recusa, fazendo do apelo à lei a justificação plausível 
e verosímil para a necessidade de se concretizar o projeto. 

– Pela minha experiência pessoal, e tal como o António, também eu já ando 
aqui há muito tempo e não posso deixar de concordar com os motivos aqui 
invocados, mas não podemos esquecer que a educação sexual é obrigatória 
por lei, por isso temos de arranjar aqui 12 horitas. Há voluntários? Eu própria 
assumo alguns tempos, mas preciso da vossa ajuda. Vamos lá arrumar este 
ponto, por favor, e acabar com a reunião de uma vez por todas! Caso contrário, 
se não chegarmos a um consenso, marcamos uma reunião para a semana para 
resolver este assunto...

Assumindo a diretora de turma a participação no projeto, faz apelo ao 
voluntarismo dos demais ao mesmo tempo que invoca a obrigatoriedade 
ditada pela lei para levar a cabo um projeto que parecia, ainda há pouco, 
ditado ao fracasso. Faz, portanto, uso simultâneo da “sensibilidade jurídica” 
(Geertz, 2007)15 – a obrigatoriedade do cumprimento do projeto –,  como 
também à “sensibilidade prática” – a necessidade de chegar ao consenso –, 
assim como refere ainda as consequências que deste impasse podem surgir – 
marcar nova reunião. Ora, o apelo feito através destas “sensibilidades”, com-
partilhadas por todos, norteiam as classificações e categorizações do justo e 
do razoável nesta situação, e tendem, por isso, a experimentar uma resposta 

14 Na perspetiva da sociologia pragmática francesa, o termo gramática concerne em um con-
junto de regras que permitem aos atores convergirem os seus juízos e ações partindo das suas 
experiências e da relação que mantêm com essas experiências (Boltanski, 2006). 

15 Desse modo, aquilo que Geertz designa como “sensibilidades jurídicas” revela que o direito 
constitui e é constitutivo da ordem social, sendo as mesmas fruto de uma realidade local na 
qual os atores exprimem as suas crenças, as suas moralidades, valores, códigos e significados 
compartilhados (Mota, 2009).
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positiva. Nesse momento, todos, ou quase todos, se tornam conscientes de 
uma realidade imutável. Senão vejamos.

De imediato, a professora de Biologia (43 anos, quadro de nomeação defi-
nitiva) responde ao apelo da DT.

– Bom, já que mais ninguém se oferece, e como nos anos anteriores me tem 
calhado, podem contar com a minha ajuda…

A professora de Português (45 anos, quadro de nomeação definitiva) acres-
centa:

– A mim também me tem calhado, não é verdade? Sendo assim contem 
comigo também...

O professor de Inglês (32 anos, contratado) refere:

– Penso que se todos fizermos um esforço podemos facilmente dividir o mal 
pelas aldeias. Eu proponho trabalhar um texto em língua inglesa sobre os com-
portamentos de risco … ponho-os a ler, a falar e a escrever, que bem precisam…

No final, mais alguns professores do conselho de turma assumem participar 
neste projeto planificando atividades até perfazer as 12 horas. António manteve 
a posição de recusa com o zelo de um soldado em defesa do último reduto; não 
perde a face16 (Goffman, 2011) e encara os colegas com uma determinação de 
ferro, inquebrável perante as suas convicções. Além disso, sabe que qualquer 
vacilação pode custar-lhe caro, ao abrir um precedente que poderá ser atirado 
contra si na próxima oportunidade. A sua posição recrutou alguns apoiantes que 
se recusaram a participar. Outros optaram pelo silêncio, talvez esperando pelo 
momento em que as 12 horas do projeto ficassem distribuídas e assim não se 
sentissem pressionados de alguma forma a dar o seu contributo. 

Fixemos, em primeiro lugar, as intervenções de António e Carla. Ambos 
tomam posições de força perante o restante conselho de turma. Estabelecem 
entre si uma equidade tão justa quanto possível, equilibrando as posições que 
defendem com argumentos que se equivalem sem se anularem completamente. 
Aliás, a divergência parece dever-se muito mais ao estatuto que ocupam naquele 

16 São questões como estas que levaram Goffman a conjeturar que “talvez o maior princípio da 
ordem ritual não seja a justiça, mas sim a preservação da face” (Goffman, 2011 [1967]: 48).
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conselho de turma do que à potência das suas reivindicações. Deste modo, são 
também capazes de aceitar as mais extremas exigências de justificação; usam a 
racionalidade ou a razoabilidade para fazê-lo, sempre em viva-voz, como prova 
da genuinidade das suas ações e intenções. Até certo ponto cada um deles 
parece governar os demais.

Em boa verdade, tal ilação não é suportada empiricamente (a sucessão de 
observações no terreno foi elucidativa neste ponto); por detrás das relações de 
poder entre pessoas em interação, raramente são ultrapassados os direitos e o 
reconhecimento da equivalência de uns em relação aos outros. Existe, porém, 
uma diferença na forma como cada um participa nestas reuniões, e a maes-
tria com que esgrimem os seus argumentos e expelem as suas convicções são 
potencialidades capacitantes na mobilização dos públicos (Resende & Dioní-
sio, 2005; Resende & Gouveia, 2013). 

Por outro lado, a governação não deixa de ser feita a partir de um conjunto 
de normas e regras padronizadas (Thévenot, 2009) que espelham as orienta-
ções emanadas pelo Ministério de Educação nos documentos orientadores 
da escola. E apesar das discordâncias ou (re)interpretações dessas orientações 
governamentais, a maioria dos docentes aceita ser governada pelo grosso des-
tas regras (Thévenot, 2006, 2009). 

A constatação de que nesta reunião os professores escolhem entre duas 
posições mutuamente exclusivas aduzidas pelos colegas mencionados, ou seja, 
que se limitam a escolher autonomamente entre a recusa ou a participação, 
em momento algum parece colocar em risco a realização do projeto de educa-
ção sexual via escolar. Concorre para isso o facto de a contestação à norma ser 
fabricada de forma mais implícita do que explícita, sem nunca chegar a pôr em 
causa o cumprimento da lei (Resende & Caetano, 2015). O que os professores 
denunciam é a inconveniente obrigatoriedade de se envolverem na educação 
sexual, seja por não concordarem com a inclusão destes temas na escola, seja 
por transtornar o seu trabalho indo além daquilo que os mesmos definem como 
dever do seu mandato, ou da sua responsabilidade enquanto docente, ou da sua 
ética (Ibidem).

Nesta ocasião, a forma como os atores encaram a participação nos proje-
tos de educação sexual escolar, originam, duas linhas17 de ação opostas, que 
demarcam quem se mostra disponível para participar “Eu posso fazer isto ou 

17 Nos encontros sociais a pessoa tende a executar o que Ervin Goffman chama de linha, ou 
seja, um padrão de atos verbais e não verbais com o qual expressa a sua opinião sobre a situa-
ção, e através desta a sua avaliação sobre os partici pantes (Goffman, 2011). 
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aquilo...”, e aqueles que prontamente se desvinculam da participação, “não 
contém comigo”. Mas há ainda uma terceira linha a considerar. Aqueles que 
optam por não tomar qualquer ação ou partido. Imperscrutáveis perante o 
grupo, evitam expor a sua opinião a quaisquer melindres ou controvérsias 
que daí eventualmente possam surgir. Fazem do evitamento, ora a ação mais 
garantida para evitar ameaças à sua fachada (Goffman, 2011), ora o disposi-
tivo político (Eliasoph, 1998) que lhes permite resguardar-se de qualquer com-
prometimento; em qualquer dos casos, há um elo imanente entre o seu propó-
sito e a sua postura corporal, que só uma leitura atenta por parte do observador 
pode captar, em gestos de aprovação ou reprovação, de enfado ou de indignação, 
ou de outros trejeitos ou sinais. Assim, sem apresentarem argumentos, fazem do 
silêncio a ação que convém (Thévenot, 1990), um retraimento intencional e/ou 
estratégico por forma a ficar na retaguarda das decisões.

Não é insensato pensar-se que a distribuição de papéis num projeto de edu-
cação sexual segue de uma intrincada negociação que parte, justamente, dos 
posicionamentos manifestados pelos atores em função da sua (in)disponibili-
dade para fazer o comum, oscilando entre a mais manifesta solicitude e a mais 
firme resistência, contando ainda com o evitamento (Eliasoph, 1998). É deste 
trabalho político de composição da pluralidade que se confecionam as formas 
ajustadas ou as mais convenientes (Thévenot,1990) à participação, fundamental 
para entender a convenção coletiva que subjaz aos Conselhos de Turma. Nem 
que seja, como diz o professor de Filosofia (42 anos, quadro de nomeação defi-
nitiva), “os consensos, por mais difíceis que sejam, aparecem sempre quando o 
tempo estipulado para a duração da reunião se aproxima do fim...” 

A recusa a favor da mobilização para a participação?18

Os dispositivos de incitamento à participação, ou simplesmente dispositi-
vos de participação, para usar a expressão cunhada pelo sociólogo Julien Char-
les (Charles, 2012), são muitas vezes denunciados como operadores de sujei-
ção demasiado opressivos, pesando essencialmente sobre aqueles que denotam 
uma maior vulnerabilidade perante a injunção que é participar em projetos de 
educação sexual. Isto acontece, sobretudo, quando os docentes são impelidos 

18 Fazendo uso do título de Joly, Pierre-Benoit, et Claire Marris. 2003. « La participation contre 
la mobilisation? » Revue internationale de politique comparée 10 (2): 195‐ 206. doi:10.3917/
ripc.102.0195. 
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a abordar assuntos que tocam sensibilidades individuais e envolvem escolhas 
existenciais dilemáticas e de grande conflitualidade cultural, como é o caso 
da sexualidade e dos afetos (Carvalho & Figueiredo, 2012), combinando ele-
mentos políticos e morais do trabalho/relação pedagógica dos docentes com 
as tribulações da juventude contemporânea, o que por si só, torna difícil a 
fixação de consensos quanto ao que deve ser educado, quando e como deve ser 
feito (Pereira & Freitas, 2001). 

Antes de avançar, porém, cabe elucidar o leitor sobre o conceito de dispo-
sitivo de participação. Apesar do conceito de dispositivo estar arrolado à ace-
ção restrita da palavra, aludindo, nesse caso, a um mecanismo destinado à 
obtenção de um certo fim, a significação que aqui lhe damos carece de maior 
detalhe e profundidade. Com efeito, tal significação remete para um conjunto 
de ferramentas – materiais ou simbólicas – que tem como intuito fomentar a 
participação, munindo os atores de fundamentos, instrumentos, justificações, 
que o impelem à ação coordenada com o propósito de um fazer comum. Ou 
dito de outra forma, o conceito de dispositivo desvela os processos que per-
mitem uma abertura à heterogeneidade dos agenciamentos em prol de um 
fazer comum no plural (Thévenot, 2006; Resende, 2010a, 2010b), ao mesmo 
tempo que permite a difusão de ideais e contribui para influenciar práticas 
quotidianas na escola, como é o caso da negociação que se opera nas reuniões 
dos conselhos de turma aquando se discute a participação em projetos de 
educação sexual.

Mas como é que estes dispositivos operam perante o direito à recusa em 
participar?

Como vimos no capítulo anterior, a recusa em participar não foi impedi-
tiva de se chegar a um acordo. Tal acordo foi conseguido por um reportório 
de justificações que serviram de suporte à mobilização de algumas pessoas em 
detrimento da desmobilização de outras. De qualquer forma, ser do contra 
revelou-se um estratagema eficaz para cumprir o propósito de alguns elemen-
tos de se escusarem a participar no projeto de educação sexual, mas não dei-
xou, ao mesmo tempo, de abrir portas a uma discussão promotora de outras 
mobilizações associativas em torno da realização do mesmo.

Grosso modo, consiste em dizer que o direito à recusa serve algumas vezes não 
como inibidor, mas como catalisador da participação, pois tende a precipitar a 
colaboração de algumas pessoas em prol de garantir o cumprimento dos proje-
tos, reequilibrando a posição de desmobilização provocada pela adesão de outras 
ao argumentário usado por quem recusa participar.  
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Isto justifica que a negociação inerente à participação em projetos de edu-
cação sexual não consiste em tentar estabelecer e fixar um conjunto de posições 
concordantes sobre as quais não pesem nem o direito à recusa nem a vulnera-
bilidade dos participantes. A recusa aparece como uma posição política que, à 
primeira vista, favorece a desmobilização; no entanto, o contrarrecíproco desta 
asserção não é válido, ou seja, a mobilização para a participação não está neces-
sariamente vinculada à abolição do direito à recusa. No capítulo anterior vimos 
que a posição de recusa em participar não só não foi impeditiva de que a mesma 
se realizasse, como ainda foi promotora de tal propósito; como se de um efeito 
sombra se tratasse: uma espécie de “claro-obscuro”, segundo a expressão empre-
gada por Borzeix, Annie, et Danièle Linhart (Borzeix & Linhart, 1988). 

Cremos que é possível retomar, neste capítulo, a mesma problemática, 
inversamente: não mais supondo, inicialmente, que o direito de recusa é um 
entrave à participação, mas colocando a hipótese de que é parte integrante 
de um dispositivo de participação. Ou melhor dito, não se trata de saber o 
quanto pesa a recusa como ato de desmobilização, mas sim de que forma a 
recusa pode ser, ela própria, mobilizadora da participação.

Tentamos ilustrar esta problemática a partir de um exemplo. À semelhança 
da situação descrita no capítulo anterior, assistíamos a uma reunião do Con-
selho de Turma de uma escola de Lisboa (Escola A), na qual, entre outros 
assuntos, se discutia o Projeto de Educação Sexual. Quando o assunto é posto 
à discussão, o professor de Físico-Quimica (52 anos, quadro de nomeação 
definitiva) diz em tom de gracejo:

– Isso do sexo deve ser dado pela professora de Biologia ou pelo pessoal mais 
novo que é que tem mais jeito. Eu e o pessoal da minha idade temos mais que 
fazer… Isto é uma perda de tempo e já não estou para isto…até parece que 
não tenho que planificar aulas, preparar testes e ainda a carga a que os exames 
obrigam... Epá, o meu tempo é demasiado precioso para ser gasto nestes assun-
tos da treta... disso eles já sabem à brava. Até nos podem ensinar uma coisas!

O gracejo, porém, não parece ter sido bem recebido por todos os partici-
pantes da reunião. A professora de Biologia (53 anos, quadro de nomeação 
definitiva) reage prontamente:

– Oh, Filipe! Lá porque a Biologia trata de alguns assuntos relacionados com 
a sexualidade, isso não esgota os propósitos da educação sexual que deve ser 
transversal a todas as disciplinas.
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O professor de espanhol, contratado e novo na escola, também demonstra 
a sua discordância para com a afirmação do colega, retorquindo:

– Por que razão estão os professores mais novos mais habilitados para dar edu-
cação sexual? Não sinto que tenha maior habilitação do que qualquer outro 
professor do conselho de turma…

As opiniões dividem o conselho de turma, entre aqueles que defendem 
o direito à recusa pelas razões invocadas e aqueles que vêm como injusta a 
atribuição de funções diferenciadas pelas mesmas razões, quer estejam relacio-
nadas com a idade, a disciplina que leciona, o cargo que ocupa ou o estatuto 
que detém. Perante esta tensão que predizia prolongar a discussão do assunto, 
a diretora de turma faz um apelo ao consenso.

 
– Colegas, já perdemos demasiado tempo com este assunto. A participação 
neste tipo de projeto é da responsabilidade de todos e ninguém está em posição 
de ser mais ou menos elegível do que outro. Apesar disso, todos aqui sabemos 
que há colegas que estão mais preparados, ou pelo menos mais à-vontade para 
abordar assuntos relativos à sexualidade e isso não tem a ver com o facto de 
serem mais novos ou mais velhos ou desta ou daquela disciplina, mas faço um 
apelo a quem se incluir neste perfil para que se chegue à frente. Este assunto 
tem de ficar arrumado nesta reunião e ainda temos de preencher o formulário 
do projeto… Portanto vamos lá resolver isto.
– Lá vêm os formulários, as grelhas, a papelada… – diz o professor de educa-
ção física (45 anos, quadro de nomeação definitiva).
– O que eles querem é ver o formulário preenchido. Já sabem como isto fun-
ciona, desde que esteja ali escrito está tudo bem… – acrescenta o professor de 
Físico-Química.
(Notas de observação etnográfica, Diário de Campo, Escola B1, março/2016)

No caso em análise, o binómio tempo/experiência é invocado pelo pro-
fessor de F.Q. quando afirma que o “seu tempo” é demasiado valioso para 
ser desaproveitado em assuntos “da treta”. E o tempo aqui convocado pelo 
professor tem um triplo sentido: o tempo enquanto idade biológica; o tempo 
que confere a antiguidade e o estatuto no local de trabalho e o tempo que o 
professor iria despender em atividades que considera de menor importância 
face a outras responsabilidades como “planificar aulas, preparar testes e [...] 
exames [...]”. Alega, nesse caso, que a condição de ser mais experiente torna o 
seu trabalho mais necessário e indispensável para resolver este tipo de assuntos 



121

qualificados pelo mesmo como de maior importância. Aliás, quando afirma 
que a educação sexual é “uma perda de tempo”, quer dizer “do seu tempo”, 
pois em altura alguma põe em causa a realização do projeto, mas tão-somente 
que o estatuto que a experiência lhe confere permite usufruir de uma espécie 
de salvo-conduto para exercer o direito de recusar perentoriamente participar 
neste tipo de projetos (Werneck, 2012). 

A não aceitabilidade dos argumentos dirimidos pelo professor de F.Q. 
ganha expressão nos contra-argumentos apresentados por dois colegas. Pri-
meiro, a colega de Biologia refere que o facto de alguns temas abordados na 
educação sexual serem também conteúdos da disciplina de Biologia não faz 
com que os propósitos da primeira se esgotem na segunda.  Segundo, o colega 
de Espanhol questiona a razão que leva o colega a afirmar que a educação 
sexual deve ficar a cargo dos professores mais novos. Em conjunto, estes dois 
professores afirmam que a posição do colega de F.Q. não é de pleno direito 
aceitável e não é absolutamente conveniente.

Perante a tensão evidenciada, a diretora de turma tenta repor a ordem de 
negociação fazendo uso de uma gramática19 cívica (Boltanski & Thévenot, 
1991; Thévenot, 1992), apelando à democratização do processo de participa-
ção em projetos desta natureza, quando afirma que tal “projeto é da respon-
sabilidade de todos e ninguém está em posição de ser mais ou menos elegível 
do que outro”. Não deixa, porém, de invocar, de seguida, outros motivos, 
assentes numa outra gramática cuja grandeza reside na preparação e no à-von-
tade das pessoas para abordarem assuntos relativos à sexualidade: “a quem se 
incluir neste perfil que se chegue à frente” – disse. A démarche consiste em 
fazer valer os atributos de um dispositivo de participação (Charles, 2012a, 
2012b) assente nestas gramáticas e num vocabulário de motivos (Mills, 1940), 
que a diretora de turma opera por forma a alcançar uma ordem negociada 
perante a iminência do conflito. 

A diretora de turma robustece ainda o dispositivo de participação recor-
rendo, desta feita, à mediação de um objeto – o formulário – que precisa ser 
preenchido para que o ponto da ordem de trabalhos seja finalizado. Tal objeto 
apresenta-se manifestamente eficaz para o propósito específico de promover 
a participação no projeto de educação sexual. Mas não fica isento de críticas. 
O professor de Educação Física presta-se a assinalar com enfado a burocracia 
imposta pelos documentos – pois tudo passa pelo registo escrito, por vezes 

19 O termo gramática tem que ver com um conjunto de regras a seguir para possibilitar um 
acordo comum em torno de certos princípios (Thévenot, 2014). 
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em duplicado ou triplicado – e interfere no funcionamento parcimonioso das 
coisas. O professor de F.Q. dá a entender que o preenchimento do formulá-
rio é mais importante do que a própria concretização do projeto da educa-
ção sexual. Em qualquer caso e apesar das críticas, este procedimento parece 
desencorajar o prolongamento da discussão. 

No exemplo anterior, objetos (formulário) e convenções (projeto de turma 
para a educação sexual) são tratados de forma equivalente como pertencen-
tes a um mesmo dispositivo que estimula e estabiliza a participação. Mas os 
dispositivos de participação raramente se encontram além de todo e qual-
quer condicionamento, e os benefícios que logram nem sempre superam os 
custos que carreteiam (Charles, 2012a). Quando a participação se torna um 
“fardo” difícil de suportar, ou seja, quando resulta de dispositivos demasiado 
opressores e, consequentemente, insuportáveis (Thévenot, 2014; Breviglieri, 
2009), a recusa surge como a resposta paliativa mais habitual. Acontece que 
esta posição de recusa carece de justificação por quem a toma, e os motivos 
patenteados nem sempre, ou quase nunca, são acolhidos sem estimularem a 
discussão e o confronto de ideias e argumentos. Daí a participação e o seu 
dual, a recusa, se alternem numa zona clara-obscura, ora a favor ora contra a 
mobilização induzida pelos dispositivos.

Crónica de uma participação impedida

As gramáticas e dispositivos da participação, contando com as suas limi-
tações e o direito à recusa, não permitem, por si só, apreender uma dinâmica 
de acomodação que se esgota nas conveniências pessoais e atravessa as arti-
culações idiossincráticas com o meio em que se realiza a negociação em prol 
de um fazer comum (Charles, 2012a; Resende, 2010a, 2010b). Pressupõe 
igualmente uma acomodação entre as pessoas, o meio e as ideias que requer, 
por sua vez, uma aproximação por familiaridade que raramente aparece como 
gesto inaugural sem ter antes percorrido uma escala de aproximação progres-
siva (de proche en proche) (Breviglieri, 2009; Thévenot, 2014) apenas alcançá-
vel pela convivência num período de tempo mais ou menos alargado, que per-
mita o acesso a lugares-comuns pessoalmente e emocionalmente investidos20 

20 Termo que não deve ser pensado como sinónimo de clichê.  O conceito de lugares-comuns não 
possuem a conotação “depreciativa de uma platitude”, mas remonta ao significado original de 
um lugar-comum, ou seja, “lugares” onde várias expressões pessoais encontram um terreno 
comum para comunicar profundas preocupações, apegos e sentimentos (Thévenot, 2014).
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(Koveneva, 2005; Thévenot, 2014; Resende & Dionísio, 2016). Esse modo de 
acomodação próximo é amplamente implementado na familiarização com o 
meio e com os outros (pessoas e objetos) mas exclui facilmente os recém-che-
gados da convivência ajustada aos referidos lugares-comuns. Fruto da natu-
reza destes envolvimentos, a gramática dos lugares-comuns eleva a conivência 
entre os participantes com um historial de interação, mas não deixa de trazer 
o risco de colonização dos espaços de discussão por meio de uma proximidade 
que exclui os recém-chegados (Pattaroni, 2007), ou estrangeiros no sentido 
simmeliano, contribuindo, nestes casos, para desfazer a consistência dos dis-
positivos de participação e a relevância de outras gramáticas que requerem 
qualificações para o bem comum.

Tomemos, a título de exemplo, o relato da professora de Biologia, Helena 
(34 anos, professora contratada), que denuncia a humilhação a que foi sujeita 
aquando da sua intervenção num conselho de turma numa escola secundária 
situada numa zona periférica de Lisboa (Escola C), na qual tinha sido recen-
temente colocada por concurso nacional. O tópico da discussão era, à seme-
lhança dos anteriores, a planificação anual da educação para a sexualidade. 
Helena propõe que sejam abordados temas nestas sessões significativos para as 
vivências quotidianas dos adolescentes e jovens escolares, tais como o desejo 
ou o prazer sexual, mas também os sofrimentos, violências, humilhações, ciú-
mes, entre outros que podem estar de algum modo relacionados com uma 
sexualidade vivenciada de forma negativa. Proposta que, segundo diz, não foi 
bem acolhida por parte dos restantes elementos do Conselho de Turma.

Fiquei mal vista e envergonhada. Sabe, eu sou nova aqui na escola e estão 
aqui os velhos do Restelo que assim que eu comecei a sugerir que a educação 
sexual fosse aberta a esses temas.... ui, ui... olhavam para mim como se tivesse 
vindo de outro planeta. Insisti que os alunos precisam de ser desafiados. É óbvio 
ou, não é? Eles só vão entrar no jogo se conseguirmos ir ao encontro das suas 
expectativas e também se usarmos uma linguagem que se aproxime da sua 
compreensão... estou plenamente convicta que são esses temas que sugeri que 
os adolescentes querem ver debatidos e esclarecidos nas aulas, mas não... acha-
ram demasiado... inoportuno... sei lá um chorrilho de adjetivos para desquali-
ficarem a minha ideia... não foram lá muito solidários com a causa ... Veja lá se 
isto não é humilhante. Primeiro entreolham-se, como quem diz, de onde é que 
esta veio e quem é ela para estar aqui a dizer seja o que for? Foi a sensação que eu 
tive... aquela sensação de estar a mais. Eles têm tudo muito bem definido. Aquilo 
é uma família. Uns acabam as frases dos outros. Outros nem sequer falam, mas 
fazem sim com a cabeça em sinal de aquiescência... E tudo serve de argumento 
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para só fazerem aquilo que querem, ou seja, nada ou quase nada... depois lá 
vêm com a conversa de sempre, quer seja a extensão dos programas, quer 
sejam os exames nacionais que se avizinham, e todo o trabalho que é necessário 
fazer para dar conta de tudo o que é mais urgente do que educar os adoles-
centes para a sexualidade ... isso, como dizia o colega de Geografia, é só para 
entreter. Ou a professora de Português, que não é preciso estar tanto tempo a 
discutir aquele assunto, basta seguir o plano do ano passado ... simplesmente 
faz-se! Talvez algum dia, depois de muita pressão, também eu acabe por ceder 
e fazer o mesmo do que eles... Se chegar a esse ponto, abandono de vez a ideia 
de me dedicar àquilo em que acredito ... Mas talvez um dia, por cansaço, 
me façam reconhecer que a escola não é o lugar certo para o fazer. Talvez 
também sucumba perante a pressão dos exames, dos currículos, das direções, 
dos rankings. Se chegar a esse ponto talvez desista de ser professora ... Por 
enquanto, ainda vou resistindo e tentando, quase sempre em vão, mobilizar 
os outros para uma ação que julgo tão fundamental como ensinar Português 
ou Matemática... (Professora de Biologia, 44 anos, Escola A, Dezembro/2015)

A acomodação que governa este Conselho de Turma torna vulneráveis 
aqueles que querem implementar a mudança. É, pois, mutuamente reco-
nhecido pelos demais que a novidade constitui, por si só, uma espécie de 
afronta, ou algum tipo de desobediência ou insubmissão face às convenções 
instituídas. Ao trazer a novidade sobre conteúdos e formas de abordar a Edu-
cação Sexual, Helena, vê as suas ideias serem liminarmente rejeitadas por um 
conselho de turma habituado a resolver estas e outras questões replicando a 
mesma fórmula ou o mesmo padrão de uma ocasião para a outra, sem que 
para isso precise de despender de grande esforço intelectual ou sequer discutir 
os assuntos. “Simplesmente faz-se...”, como disse a professora de Português. 
As ações convenientes assentam numa manifesta cumplicidade entre a maioria 
dos membros daquele Conselho de Turma do qual Helena, a recém-chegada, 
é excluída. Estas afinidades seletivas são o produto de entendimentos comuns 
sobre o modo como estas reuniões são governadas através de  convenções fabri-
cadas ao longo do tempo e sob as quais são tecidas ações convenientes (Resende 
& Caetano, 2015), ou seja,  os indivíduos precisam definir a sua ação em termos 
de qualidades pré-estabelecidas e agir de forma ajustada às convenções existen-
tes, assim como fazer uso da sua capacidade de “resistir às perturbações” (Sta-
vo-Debauge, 2012b), encerrando-se numa espécie de ciclo onde a alteridade é 
justamente o elemento de construção de uma rotina, cuja manutenção aplaca a 
possibilidade de conflito e induz justamente (ou injustamente) à sociabilidade e 
coordenação de ações. 
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A resistência à tentativa de mudança faz com que Helena se tenha sentido 
humilhada, ofendida, posta de lado, vista como um ser “estranho” (Goffman, 
2011) que expele ideias que além de inovadoras podem ser “perigosas”, amea-
çando abalar a ordem convencionada que rege aquele Conselho de Turma; e 
como se não fossem só as suas ideias a serem rejeitadas, ela própria é atirada 
para os arrabaldes de uma cidade estrangeira, “como se tivesse vindo de outro 
planeta” – disse. 

Helena denuncia a espessura impenetrável da muralha erguida pelo “grupo 
de amigos no início”, cuja convivência prolongada criou uma forma de coni-
vência que advêm, por sua vez, da partilha de lugares-comuns pessoalmente 
e emocionalmente investidos (Thévenot, 2011). Nas suas formas de comu-
nicar e agir, usam códigos raramente acessíveis aos recém-chegados, impossi-
bilitando a fácil integração dos mesmos naquele meio. Naquele Conselho de 
Turma, salienta Helena, tudo está definido a priori, não havendo margem para 
conflitos e “uma vontade enorme em querer despachar a reunião”, motivo 
suficiente para uma espécie de acordo tácito que determina esse objetivo.  

O dispositivo desta escola valoriza, com efeito, o envolvimento familiar dos 
professores que a coabitam desde algum tempo e, por tal, criarem laços entre 
si dentro de uma conivência da qual a professora Helena se sente excluída. 
Envolvimentos familiares que reúnem um conjunto de indivíduos com cate-
gorias e posições estatuárias comumente reconhecidas e com uma interação 
regular e recorrente, também ela comumente aprovada.

Julien Charles e Marc Breviglieri abordam esta dimensão passiva do envol-
vimento participativo, que consiste em “fazer parte” de uma comunidade e 
ser afetado por um enquadramento sem nele ter de participar de “viva-voz”, 
mas tão-somente usando códigos subentendidos nos entreolhares, nos sinais 
de aceitação ou reprovação ou nos gestos de cumplicidade, que nas palavras 
da professora Helena estão de tal forma assimilados pelo grupo que “(...) nem 
sequer falam, mas fazem sim com a cabeça em sinal de aquiescência”.

Esta militância afetiva atribui um estado de vulnerabilidade ao recém-che-
gado no sentido de que a sua participação não é frequentemente atendida, 
sendo imediatamente acionado um freio automático perante qualquer novi-
dade que ameace os alicerces sob os quais está edificada esta comunidade de 
afinidades seletivas. Geralmente escondida pelo significado literal do termo 
“participação”, que marca essencialmente uma abertura pretensamente gra-
tuita à expressão das vozes de todos, a tentativa perpetrada pela professora 
Helena em participar é exatamente a posição que inibe a mobilização dos 
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demais – tal como vimos no capítulo anterior, como a recusa pode induzir a 
participação, a participação também pode inibir a mobilização. 

Helena traça um retrato de um Conselho de Turma, onde a autoridade 
não se encontra formalizada em estatutos claros e aparenta ser atribuída dire-
tamente às pessoas. O conluio entre as pessoas com uma larga história de con-
vivência, justifica, segundo Helena, a impossibilidade da sua integração neste 
meio, cujo dispositivo de participação se baseia mais em “hábitos e costumes” 
do que em “regras”, ou dito de outra forma, a participação tem como base a 
militância passiva que não precisa de justificação porque se supõe partilhada 
por todos como lugares-comuns pessoalmente e emocionalmente investidos 
(Koveneva, 2005; Thévenot, 2014; Resende & Dionísio, 2015).

Nestes casos, o dispositivo de participação encontra-se investido de luga-
res-comuns que integram uma gramática de comunalidade restrita, trazendo o 
risco de deriva autoritária, onde o poder não se encontra centralizado numa 
só pessoa, mas sim num grupo de pessoas ligadas por afinidades pessoais que 
governam os conselhos de turma (ou, quem sabe, a própria escola) – o que 
por si só constitui o avesso da “democracia participativa”. Este dispositivo, 
portanto, não reivindica a igualdade estatual estrita, alicerçada na ideia de que 
todos investem da mesma forma na participação, promove sim o desenvolvi-
mento de disparidades de poder entre quem “é da casa” e “quem vem de fora”, 
justificada pela impossibilidade de envolver as pessoas da mesma forma – com 
o mesmo peso de opinião – numa dada negociação. 

É importante considerar, neste ponto, que as provas de pertença (Stavo-
-Debauge, 2009) às comunidades locais são um imperativo participativo de 
alta densidade, arredando da participação nas decisões do grupo aqueles que 
não têm como as cumprir, ou dito de outra forma, as suas ideias e opiniões 
raramente são aceites, representando a figura simmeliana do estrangeiro, isto é, 
“um elemento que é imanente ao grupo e seu membro, mas ao mesmo tempo, 
engloba um estar fora e uma confrontação” (Simmel, 1992: 185).

Trata-se, portanto, de reconhecer que o imperativo participativo, nestas 
situações, pelo peso das transformações que impõe, não encontra um modelo 
político particularmente aberto: a instituição democrática e emancipatória da 
participação só se dá num contexto de fechamento a expressões de dúvida 
não preparadas para avançar no formato de participação predefinido (Berger, 
Mathieu & Carole Gayet-Viaud, 2011).

É, por isso, muito difícil para Helena, ou qualquer outro recém-chegado, 
participar e ver as suas ideias serem devidamente apreciadas ou aceites, sem 
se beneficiar do companheirismo existente entre a maioria dos elementos que 
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compõem aquele Conselho de Turma (Charles, 2012a). Em tom resignado, 
diz que “talvez algum dia, depois de muita pressão, também [ela] acabe por 
ceder e fazer o mesmo do que eles...”, abrindo a hipótese de no futuro, fruto 
da interação continuada com estas ou outras pessoas, acabe a acatar os mes-
mos argumentos e ceder aos mesmos lugares-comuns. Por enquanto, afirma 
com convicção, que ainda vai “resistindo e tentando, quase sempre em vão, 
mobilizar os outros para uma ação que julga tão fundamental como ensinar 
Português ou Matemática...”. Neste caso, pertencer a um grupo enquanto 
“estrangeira” arreda-a de uma participação em que não consegue mobilizar 
os outros, e insistir nesta atitude pode levar a outras humilhações que acabam 
por tornar interações futuras constrangedoras e, no limite, insuportáveis. Por 
vezes, na nossa sociedade é mais importante sobreviver aos momentos do que 
vivê-los (Goffman, 2011: 246).

Traçando caminhos para a participação (mesmo recusando participar)

Os significados atribuídos à recusa em participar nos projetos de educa-
ção sexual não estão, como se alega, nesta máxima barata: criar um entrave 
à mobilização coletiva, contribuir para a discórdia, remar contra a maré, ser 
uma pedra no sapato, ser do contra ou sabemos lá quantos mais epítetos lhe 
cabem. Os casos aqui analisados são elucidativos da falha conceptual em que 
tal asserção incide. Em caso algum, o direito à recusa foi invocado sem que 
a pessoa não fosse impelida a qualificar a sua conduta, colocando-se à prova 
(épreuve) perante o Conselho de Turma. Não basta, portanto, nestas situa-
ções, ser do contra. A pessoa tem de fazer uso da sua capacidade crítica e da 
sua razoabilidade prática para tecer uma justificativa que esclareça, perante 
os outros, o seu posicionamento. O seu direito à indignação justa. Claro está 
que tal justificativa é suscetível de criar seguidores e no auge da sua eloquência 
tende a desmobilizar alguns elementos para a participação nestes projetos. Mas 
em caso algum observado, estas justificativas foram suficientes para operar a 
des-singularização (Boltanski & Thévenot, 2006) necessária à desmobilização 
total, como produto da reivindicação de direitos para o coletivo, distanciada 
de interesses particulares (Resende & Dionísio, 2015). Pelo contrário, nos 
casos observados, sempre que alguém decide exercer o direito à recusa, acaba 
por ativar um mecanismo de discussão participada, prevalecendo o princípio 
de que todos os participantes detêm uma capacidade “lógica” e “racional”, 
e, portanto, podem dar visibilidade às suas opiniões e disputar as suas ideias 
uns com os outros, sendo que as disputas são essencialmente movidas por 
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uma gramática cívica que norteia os seus juízos, firmando ainda a sensibi-
lidade para a justiça manifestada de forma explícita pelos intervenientes de 
que as diferenças de opinião não lhes retira legitimidade (Thévenot, 2006). 
Em suma, a reivindicação do direito à recusa não deixa de se inscrever num 
conjunto de regras morais e de sensibilidades jurídicas ou práticas, que dão 
sentido à participação. 

Essa conexão, parece, à primeira vista, um tanto paradoxal, pelo que será 
necessário ajuntar algumas ideias, sem as quais a nossa argumentação ficaria 
à deriva.  

Ora, nos casos estudados, o direito à recusa promove a garantia de cum-
primento dos princípios políticos da legitimidade, eles próprios, compatíveis 
com os princípios democráticos. Aliás, em qualquer negociação, aproximar-se 
do que é importante para as pessoas contém esse risco – o da recusa –, que não 
pode, de modo algum, ser negligenciado. Mas também possibilita a implan-
tação de dispositivos participativos um pouco mais alinhados com as expecta-
tivas e motivações dos participantes. Literalmente, a participação requer uma 
captura, uma ação, um envolvimento individual. Mas como esta decisão é 
relativa a uma parte maior – o Conselho de Turma –, a participação também 
é, sempre, uma implicação numa coordenação com os outros. 

De qualquer forma é inegável que a recusa cria uma limitação, porém, tal 
limitação não constitui necessariamente um mal em si, e pode ser assimilada 
num mesmo dispositivo de participação. O sociólogo Joan Stavo-Debauge 
(2012a) aponta, aliás, para os benefícios inerentes aos constrangimentos na 
participação para a constituição de uma comunidade política justa. Ou seja, 
entre a recusa e a solicitude, desenvolvem-se formas de participação multi-
modais e diversificadas que são garantia da participação democrática. É nesse 
sentido que os atores coordenam as suas ações de modo a conferir um sentido 
comum e inteligível sobre o que o que é uma ordem justa. Aqui mais uma vez 
chegamos à mesma conclusão substancial.

Ora, o que pretendemos enfatizar é que considerando as pessoas dota-
das de capacidades plurais e diversificadas (que incluem a competência gené-
rica para participar), não se deve esquecer que uma dessas capacidades é, sem 
dúvida, a de recusar (Breviglieri, 2002; Breviglieri & Stavo-Debauge, 2006). 
Talvez a recusa seja até a ação mais conveniente quando se trata de participar 
numa tarefa obrigatória por lei para a qual a pessoa não se sente nem prepa-
rada, nem vocacionada, como muitas vezes acontece nos projetos de educação 
sexual, pois, ao não se envolverem nestes projetos, os indivíduos podem usu-
fruir de uma espécie de descanso confiante depositado sobre os outros. Mas 
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tal só é possível se a disposição de recusa de uns promover a mobilização para 
a participação de outros.

O problema assim colocado talvez explique porque se observa a oscilação 
da predisposição para a participação em torno de um conjunto de motivos 
que ora pesam sobre o direito à recusa, ora compelem para o dever em parti-
cipar. Da mesma forma, a tomada de decisão, ora figura como uma disposi-
ção eminentemente prática, aproximando-se de uma casuística de situações 
concretas e justificáveis, ora está sob os auspícios de um princípio radicado 
no governo por normas e regras padronizadas (Thévenot, 2009, Resende & 
Gouveia, 2013), seja como produção jurídica de sentido, seja como condi-
ção deontológica da profissão docente ou ainda como fabricação de arranjos 
baseados no convencionalismo de uma comunidade local – onde os acordos 
assentam numa tónica mais artesanal do que jurídico-legal. 

Se os dois primeiros casos possibilitaram abordar a dimensão experiencial 
da recusa à participação nas situações etnográficas descritas, a indagação sobre 
os limites da participação levou-nos a incluir nesta análise um terceiro caso. 
Desta feita, a situação não foi observada diretamente, mas emergiu de um 
relato de uma professora sobre um acontecimento que denuncia como ultra-
jante e despropositado. Este caso difere dos anteriores na medida em que a 
recusa em participar não é objeto de análise. Mas se a recusa é arredada desta 
análise por que razão decidimos incluir este terceiro caso?  Acima de tudo por-
que os limites da participação nem sempre partem da disposição individual 
ou coletiva para a recusa. Importa saber que nem sempre a participação é livre 
e aberta a todos, e os recém-chegados não são sistematicamente capazes de 
endossar o que se espera deles. 

Sobre este assunto versa o terceiro capítulo. Helena, a recém-chegada, traz 
a novidade em forma de sugestões liminarmente rejeitadas pelos colegas, cuja 
convivência é mais duradora, e da qual se sente excluída. Trata-se de uma rela-
ção instituída que não implica o tratamento de isonomia e equidade entre os 
elementos deste conselho de turma, prevalecendo a lógica de uma “hierarquia 
excludente”, objetivada em formas de governo que não são hospitaleiras para o 
recém-chegado, o estrangeiro (Stavo-Debauge, 2009). Assim, a participação está 
condicionada e convencionada em práticas às quais a professora não tem acesso. 

Neste contexto, os professores daquele Conselho de Turma não têm sequer 
de formalizar um espaço de discussão –  as decisões estão tomadas e os pro-
cessos estão previamente estabelecidos, logo há uma maior disposição para 
o acordo, sem que os atores ingressem em controvérsias. Ora, o arcabouço 
relacional e afetivo inerente a este grupo de pessoas dita um dispositivo de 
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participação no qual sobrevem uma gramática de afinidades pessoais a lugares-
-comuns pessoalmente e emocionalmente investidos (Thévenot, 2010; 2012; 
Koveneva, 2011), marcado pela convivência prolongada que fomenta a cum-
plicidade entre colegas ao mesmo tempo que expõe as vulnerabilidades dos 
participantes recém-chegados.

Estes dispositivos participativos são frequentemente inóspitos às proprie-
dades singulares e às disposições pessoais dos seus participantes. Essa incon-
sistência fica claramente marcada pela contaminação de regimes domésticos e 
gramáticas familiares (Thévenot, 2006) no dispositivo de participação, permi-
tindo o uso recorrente das comunalidades seletivas entre pessoas com um longo 
historial de interação. As intervenções de pessoas que estão fora da convivência 
alargada no tempo está quase sempre condenada ao fracasso (os recém-chega-
dos raramente são levados em consideração) e a aprendizagem das habilidades 
necessárias para a convivência não depende da formalização de treinamentos ad 
hoc, envolve sim uma aproximação gradual difícil de alcançar (Charles, 2012a).

Não obstante, o espaço do conselho de turma é, habitualmente, um lugar 
de confronto de opiniões e ideias que desencadeiam polémicas, dilemas e con-
flitos – aqui particularmente ilustrado pela participação em projetos de edu-
cação sexual – no qual os atores regulam as tensões por recurso a diferentes 
gramáticas e vocabulários de motivos (Mills, 1940), que resultam das suas 
habilidades discursivas (cívicas, morais, éticas, etc.) ou de outros engenhos 
como o evitamento político (Eliasoph, 2010). A forma como os atores orien-
tam a sua conduta faz parte de um conjunto de regras morais e sensibilidades 
práticas, emocionais ou jurídicas que enformam o curso de ação que julgam 
mais ajustado a estas situações, ou, usando as palavras de Laurent Thévenot, 
procuram a ação que convém à situação (Thévenot, 1990). 

As virtudes da participação estão de certa forma sobrevalorizadas pela 
maioria das Ciências Sociais. A participação é frequentemente considerada 
como um “bem em si” que valeria como tal e seria desejada por todos, nunca 
seria, nestas condições, questionada e, portanto, nunca teria que ser posta à 
prova. Este bem de participação constitui a base de qualquer política partici-
pativa, mas acaba por ser, ao mesmo tempo, reduzido ao estado de postulado, 
vedando o questionamento sobre o potencial direito à recusa em participar. 

As considerações e interpretações aqui tecidas procuram contribuir para 
um melhor entendimento destas questões e resultam de um olhar etnográfico 
limitado a alguns conselhos de turma em três escolas portuguesas, sem qual-
quer pretensão de representar o universo das escolas nacionais, tampouco os 
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conselhos de turma que aí têm lugar, estando por essa razão aberto a outros 
olhares e interpretações que são tão legítimas como aquela que aqui é feita.  
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