
 

 

 
 

Ideologia de Gênero - Esclarecimentos 
Antes de falar sobre esse tema precisamos entender o que significa Ideologia e o que significa 

Sofisma: 
 Ideologia:  significa um conjunto de ideias falsas ou verdadeiras (podem conter as duas juntas), 

a serviço de interesses religiosos, políticos, econômicos e, hoje, também os interesses sexuais.  
 Sofisma:  é uma ideia falsa que parece ser verdadeira, um argumento que transforma uma 

mentira em algo com aparência de verdade. 
 A ideologia de gênero é uma “ideologia” que atende a interesses políticos e sexuais de determi-
nados grupos, ensinando, nas escolas, para crianças, adolescentes e adultos, que o gênero (o sexo 
da pessoa) é algo construído pela sociedade e pela cultura, ou seja, ninguém nasce homem ou 

mulher, mas pode escolher o que quer ser. Pois 
comportamentos e definições do ser homem 
ou mulher não são coisas dadas pela natureza 
e pela biologia, mas pela cultura e pela socie-
dade, segundo a mesma. 
    Realmente, alguns comportamentos são 
culturais, por exemplo, as cores, alguns aspec-
tos dos papéis masculino e feminino que não 
envolvem as questões biológicas obrigatoria-
mente, o machismo que colocou a mulher fora 
da sociedade por muitos séculos etc. No en-
tanto, precisamos entender, em primeiro lugar, 
que a cultura não é indica normas de compor-
tamentos e papéis que organizam uma socie-

dade e estruturam as pessoas psiquicamente, não podendo ser desprezada. 
 Nem tudo que é cultural é errado, muito ao contrário, o cultural pode ser estruturante e saudável 
para a sobrevivência de uma sociedade, de uma tribo ou de uma comunidade. Em segundo lugar, os 
papéis (muitas vezes realçados pelos brinquedos infantis, pelas cores etc) são de extrema impor-
tância para o psiquismo saudável, para que a pessoa possa construir sua identidade, inclusive a 
sexual. 
 A ideologia de gênero quer incutir na nossa mente que esses papéis são apenas criações culturais 
machistas e patriarcais para a dominação do homem sobre as mulheres. Mas será que um homem 
pode exercer o papel de mãe? Será que uma mulher pode ter a mesma força física de um homem 
de forma natural, sem nenhum recurso externo como hormônios masculinos? Será que um homem 
que nasce homem poderá mesmo ser mulher um dia? 
Vejamos algumas consequências que são produtos dessa ideologia: 
1ª consequência:  
 A eliminação do conceito de “pessoa”. A pessoa é uma realidade primaria e original. O ser “pessoa” 
não é um elemento qualquer, mas a construção mais autêntica de cada ser humano. A pessoa não 
é uma máscara como pretendiam afirmar os gregos, ser pessoa é, nada mais nem nada menos, que 
a maior qualificação que o homem recebe em todos os tempos, pois do ser pessoa deriva o seu ser 
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capaz de tornar as coisas diferentes. A proposta da Ideologia de Gênero é a exaltação do “indivíduo”, 
anônimo e desconhecido. onde Deus não tem lugar. 
2ª consequência: 
 Uma segunda consequência poderíamos chamá-la de ofuscação da sexualidade pelo sexuado. No 
conceito da Ideologia de Gênero, o indivíduo tem todas as faculdades para fazer, no seu devido 
momento, a opção sexual. Para muitos, cada indivíduo deve fazer opções no momento em que mais 
lhe convêm. Não existe, segundo a proposta da ideologia, ninguém que possa afirmar que somos 
homem ou mulher desde o início da nossa vida. Se nós aceitássemos essa tese, então teríamos de 
dizer que nenhum ser humano, até hoje, foi verdadeiramente homem ou verdadeiramente mulher, 
tese que carece de todo sentido. 
3ª consequência: 
 Uma terceira consequência, talvez a mais crítica de todas e assim também a mais sutil, é a 
eliminação das relações pessoais afetivas e os vínculos familiares. A Ideologia de Gênero postula 
que os critérios familiares são secundários, a figura do pai, da mãe e dos irmãos é completamente 
relativa. Uma relação familiar pode passar a ser chamada de espaço de “cuidado”, assim como 
também a monogamia, a fidelidade, a exclusividade e o compromisso definitivo são desnecessários. 
 Essa proposta é perceptível no momento em que vivemos junto a jovens casais, pois muitos deles 
desejam viver uma espécie de “experiência de convivência” para descobrir se vale ou não a pena 
estabelecer um vínculo conjugal definitivo; na mentalidade proposta pela ideologia de gênero podem 
acontecer inúmeras situações, sem medir os resultados e sem valorar os fins que essas mesmas 
situações produzem. 
 Não podemos arrancar do coração da pessoa o mais genuíno que ela possui: a sua identidade e, 
com ela, o plano criador de Deus. Devemos ser profetas, promotores da vida e esclarecer que a 
Ideologia de Gênero agride a vida em todas as suas dimensões. É necessário um diálogo, é neces-
sário um esclarecimento, é necessária uma conversão interior. Promovamos a vida e com ela o 
respeito ao Criador, que nos fez a Sua imagem e semelhança. 


