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onde se vivem os valores que se preconizam e que se 
pretendem transmitir às crianças de uma forma na-
tural, sem grandes imposições, e dando as respostas 
próprias de cada um para cada idade e para cada si-
tuação”, defende Maria Ferrugento Gonçalves, subli-
nhando ainda que esta posição “não tem nada a ver 
com questões confessionais”, já que se trata de “uma 
questão de princípio e de respeito pela dignidade da 
pessoa humana em cada uma das fases do seu cres-
cimento até à altura em que cada um é responsável 
pelos seus actos”.

Estado totalitário

Aos protestos contra nova lei da educação sexual jun-
ta-se também a Plataforma Resistência Nacional, que 
já conta com  um milhar de membros.
Esta organização da sociedade civil olha para o arti-
culado como uma forma de o Estado tentar impor um 
modelo de educação sexual.
O coordenador da Plataforma Resistência Nacional, 
Artur Mesquita Guimarães, sublinha que a organiza-
ção está “objectivamente contra a lei” e não “contra 
a educação sexual”. 
“Somos contra  a lei 60/2009 de 6 de Agosto, porque 
não permite a liberdade de escolha, uma liberdade 
que fi ca muito diluída, pois não se sabe bem onde 
começa nem onde acaba”, esclarece o coordenador 
da Plataforma Resistência Nacional.
Mesquita Guimarães diz que a lei “impõe um modelo 
único de Estado”, que, além de único, “não é sufi cien-
temente claro”, porque a sua aplicação “pode variar 
consoante o estabelecimento de ensino” e consoante 
“o professor que aparecer pela frente”.
O responsável da Plataforma Resistência Nacional, 
alerta para os problemas que levanta o facto de não 
haver “um formato absolutamente defi nido”, o que 
permite que “tudo pode acontecer”. Mesquita Gui-
marães exemplifi ca: “Num determinado dia, pode ser 
abordado um módulo de ‘x’ minutos numa aula de 
formação cívica, no âmbito da educação para a saúde 
e, noutro dia, numa aula de Português, a professora 
dizer ‘meus amigos, agora vamos arrumar as gramá-

ticas, os textos e os cadernos porque vamos abordar 
aqui uma matéria, vamos debater um texto sobre a 
questão da homossexualidade’”.
A nova lei “tira a possibilidade de a família decidir se 
quer dar este tipo de informação aos seus fi lhos no 
seio das aulas, em âmbito escolar, acabando por não 
ter alternativa”, acrescenta o coordenador da Plata-
forma Resistência Nacional, sublinhando o princípio 
de que “os pais são soberanos” na educação dos seus 
fi lhos.
A organização está a preparar uma carta em queos 
seus membros afi rmam que não autorizam os fi lhos 
a frequentar estas aulas. A missiva será entregue na 
abertura das aulas e é para assumir “até ás ultimas 
consequências”, porque “não faz sentido” que “o Es-
tado se meta numa matéria deste tipo”, passando “a 
impor um esquema totalitário”.
“O Estado não pode impor, jamais, convicções fi losó-
fi cas, religiosas ou qualquer outra que seja. A escola 
não funciona nesse sentido, a escola tem um papel 
subsidiário em relação à família”, remata Mesquita 
Guimarães.

Críticas também da Igreja Católica

As dúvidas e críticas à nova lei da educação sexual 
são também partilhadas no seio da Igreja Católica, 
que não foi ouvida pelo Governo sobre esta matéria, 
apesar de ser uma questão com fortíssima componen-
te ética.
O presidente da Associação das Escolas Católicas, Pa-
dre Querubim Silva, faz duras críticas aos responsá-
veis pela elaboração desta lei: “As escolas, porventu-
ra com a indicação do Ministério, confi aram-se a uma 
determinada entidade que forneceu materiais, alguns 
dos quais são absolutamente inadequados para idades 
a que dizem respeito e, por outro lado, as turmas não 
são para gente toda igual”.
O presidente da Associação das Escolas Católicas sus-
tenta que estas questões “passam mais por um ritmo 
pessoal do que por um ritmo de sala de aula” e cri-
tica também o ponto da lei que prevê os gabinetes 
de atendimento do aluno previstos: “Aparentemente, 

funcionam mais como um espaço secreto, 
onde não se sabe o que é que se vai dizer 
e que orientação é que se vai dar, e então 
fi ca tudo entre quem está no gabinete de 
aconselhamento e quem aparece para se 
aconselhar. A família, muitas vezes, pas-
sará absolutamente à margem de tudo 
isso”.
Para este sacerdote, que representa a Con-
ferência Episcopal Portuguesa no Conselho 
Nacional de Educação, o modelo que se 
pretende impor “não tem presente valores 
essenciais da pessoa humana”, já que dela 
fornece “uma visão redutora”. Da sexuali-
dade, a visão imposta é a “utilitarista”.
O panorama não deixa antever um ano lec-
tivo tranquilo no que diz respeito à educa-
ção sexual nas escolas, onde são mais as 
dúvidas e divergências do  que os consen-
sos.R
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