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GÊNERO E DIVERSIDADE: ENTRE A PERPLEXIDADE E O SENTIDO DA VIDA 

“O gênero é uma construção cultural; por isso não é nem resultado causal do sexo, nem tão 

aparentemente fixo como o sexo. Ao teorizar que o gênero é uma construção radicalmente independente 

do sexo, o próprio gênero chega a ser um artifício livre de ataduras; em consequência, homem e 

masculino poderiam significar tanto um corpo feminino como um masculino; mulher e feminino tanto um 

corpo masculino como um feminino.” (Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of 

Identity, Routledge, New York, 1990, p. 6) 

Há alguns anos houve uma decisão de difundir toda uma “nova perspectiva” do termo gênero como 
“papéis socialmente construídos”, o que foi realizado, sobretudo, com a liderança de feministas radicais e a 

IV Conferencia Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher, Pequim 09/1995, foi o local escolhido para 

infiltrar o conceito como uma “perspectiva de gênero” o que vem sendo aceita em países industrializados e 
nos países em desenvolvimento. 

A cúpula desta conferência da ONU emitiu a seguinte definição: 

“O gênero se refere às relações entre mulheres e homens baseadas em papéis definidos socialmente que 
se refiram a um ou outro sexo”. 

Esta definição criou confusão entre os delegados da Conferência e, Bella Abzug, ex-congressista dos EUA, 
explicitou: “O sentido do termo ‘gênero’ evoluiu, diferenciando-se da palavra ‘sexo’ para expressar a 

realidade de que a situação e os papéis da mulher e do homem são construções sociais sujeitas a 
mudança”. 

Ou seja, os partidários da perspectiva de gênero afirmavam que “não existe um homem natural ou uma 
mulher natural, não há um conjunto de características ou uma conduta exclusiva de um só sexo” e que “a 
inexistência de uma essência feminina ou masculina permite rejeitar a suposta ‘superioridade’ de um ou 
outro sexo, e questionar que haja uma forma ‘natural’ de sexualidade humana”. 

As “feministas radicais ou de gênero” desenvolvem sua práxis a partir de afirmativas como: 

 “Desconstrução”: é uma tarefa necessária de denunciar ideias e linguagem hegemônicas;  

 “Hegemonia ou hegemônico”: Ideias ou conceitos aceitos universalmente como naturais, mas que na 

realidade seriam meras construções sociais; 

 “Heterossexualidade obrigatória”: forçar a pensar que o mundo está dividido em dois sexos que se atraem 

mutuamente; 

 “Patriarcado”, “Patriarcal”: Institucionalização do controle masculino sobre a mulher, filhos e a sociedade o 

que perpetua a posição subordinada da mulher da qual a família nuclear é expressão; 

  “Sexualmente polimorfo”: o desejo sexual pode dirigir-se a qualquer um dos sexos; 

  “Preferência ou orientação sexual”: Existem diversas formas de sexualidade: homossexuais, lésbicas, 

bissexuais, transexuais e travestis – equivalentes à heterossexualidade; 

 “Homofobia”: pessoas com preconceitos ou medo contra os homossexuais. 

 “Uma estratégia apropriada e viável do direito ao aborto é a de informar toda mulher de que a penetração 
heterossexual é uma violação, seja qual for sua experiência subjetiva contrária” (Adrienne Rich, 
“Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence”, Blood, Bread and Poetry, p. 70). 

“Cada criança atribui a si mesma uma ou outra categoria baseada na forma e tamanho de seus órgãos 
genitais. Uma vez feita essa atribuição, nós nos transformamos no que a cultura pensa que cada um é – 



feminina ou masculino. Embora muitos acreditem que o homem e a mulher são a expressão natural de um 
plano genético, o gênero é produto da cultura e o pensamento humano, uma construção social que cria a 
‘verdadeira natureza’ de todo indivíduo” (Lucy Gilber y Paula Wesbster, “The Dangers of Feminity”, Gender 

Differences: Sociology of Biology?, p. 41). 

Deste modo, para as “feministas de gênero”, o conceito “implica pertencer a uma classe, e a classe 
pressupõe uma desigualdade. A luta por desconstruir o gênero levará muito mais rapidamente à meta”. 

(Kate Bornstein, Gender Outlaw, On Men, Women, and the Rest of Us 1994 p. 115) 

O feminismo de gênero 

O movimento feminista se desenvolveu em diversas fases. Aquele em que a busca objetivava a igualdade 
de oportunidades e de direitos é considerado ultrapassado pelo feminismo da terceira fase, ou feminismo 
de gênero. 

“O feminismo de ‘equidade’ é simplesmente a crença na igualdade legal e moral dos sexos. Uma feminista 

de equidade quer para a mulher o que quer para todos: tratamento justo, ausência de discriminação. Pelo 

contrário, o feminismo de ‘gênero’ é uma ideologia que pretende abarcar tudo, segundo a qual a mulher 
está presa num sistema patriarcal opressivo. A feminista de equidade acredita que as coisas melhoraram 
muito para a mulher; a feminista de ‘gênero’ em geral pensa que pioraram. Com frequência vê sinais de 
patriarcado e pensa que a situação tende a piorar. O que carece de base na realidade. A situação nunca 
esteve melhor para a mulher, que hoje compõe 55% dos estudantes universitários, enquanto a diferença 
salarial continua diminuindo”. (Christina Hoff Sommers “Who Stole Feminism?” (Quem roubou o 

Feminismo?) Entrevista em Faith and Freedom, 1994, p. 2) 

Neo Marxismo 

Dale O’Leary afirma que a teoria do “feminismo de gênero” se baseia numa interpretação neomarxista da 
história. Começa com a afirmação de Marx de que toda a história é uma luta de classes, de opressor contra 

oprimido, numa batalha que se resolverá só quando os oprimidos se conscientizem de sua situação, unam-
se em revolução e imponham uma ditadura dos oprimidos. A sociedade será totalmente reconstruída e 
emergirá a sociedade sem classes, livre de conflitos, que garantirá a paz e prosperidade utópicas para 
todos. 

 Engels apontou as bases da união entre o marxismo e o feminismo: 

“O primeiro antagonismo de classes da história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o 

homem e a mulher unidos em matrimônio monogâmico, e a primeira opressão de uma classe por outra, 
com a do sexo feminino pelo masculino”. (Frederick Engels, The Origin of the Family, Property and the 
State, International Publishers, New York, 1972, pp. 65-66) 

Os marxistas clássicos acreditavam que o sistema de classes desapareceria se eliminasse a propriedade 
privada, facilitasse o divórcio, aceitasse a ilegitimidade, forçasse a entrada da mulher no mercado de 

trabalho laboral, colocasse as crianças em instituições e se eliminasse a religião. Para as “feministas de 
gênero”, é necessário atacar diretamente a família como verdadeira causa das classes. 

 “Assegurar a eliminação das classes sexuais requer que a classe subjugada (as mulheres) una-se em 
revolução e se aposse do controle da reprodução; se restitua à mulher a propriedade sobre seus próprios 
corpos, como também o controle feminino da fertilidade humana, incluindo tanto as novas tecnologias 
como todas as instituições sociais de nascimento e cuidado de crianças. Assim como a meta final da 
revolução socialista era não apenas acabar com o privilégio da classe econômica, mas também com a 
própria distinção entre classes econômicas, a meta definitiva da revolução feminista deve ser igualmente – 
ao contrário do primeiro movimento feminista – não apenas acabar com o privilégio masculino, mas 

também com a própria diferença de sexos: as diferenças genitais entre os seres humanos já não 
importariam culturalmente”. (Shulamith Firestone The Dialectic of Sex, Bantam Books, New York, 1970, p. 
12) 

A natureza atrapalha 



O ‘natural’ não é necessariamente um valor ‘humano’. A humanidade começou a superar a natureza; já 
não podemos mais justificar a continuação de um sistema discriminatório de classes por sexos em razão 
das suas origens na natureza. Com efeito, pela simples razão de pragmatismo começa a parecer que 

devemos nos livrar dele “. (Shulamith Firestone The Dialectic of Sex, Bantam Books, New York, 1970, p. 
10) 

Para os defensores desta “nova perspectiva”, não se devem fazer distinções entre homem e mulher porque 

qualquer diferença é má, ofensiva e seria uma construção social a ser mudada. Assim, foi declarada guerra 
à natureza e às opções consideradas próprias da mulher. 

“As feministas devem encontrar formas de apoio para que a mulher identifique seus interesses com a 
mulher, mais do que com os seus deveres pessoais para com o homem no contexto da família. Isso requer 
o estabelecimento de uma cultura feminista revolucionária, auto definida da mulher, que possa sustentá-
la, ideológica e materialmente “fora do patriarcado.” As redes de suporte cultural e material contra-

hegemônicas podem fornecer substitutos mulher-identificados da produção sexo-afetiva patriarcal que 
proporcionem às mulheres maior controle sobre seus corpos, seu tempo de trabalho e seu senso de si 
mesmas”. (Ann Ferguson & Nancy Folbre, “The Unhappy Marriage of Patriarch and Capitalism”, Women 

and Revolution, p. 80). 

A finalidade não é melhorar a situação da mulher, mas separar a mulher do homem e destruir a 
identificação de seus interesses com os de suas famílias. Além disso, para as feministas radicais ativas, 
pequenas melhorias podem dificultar a revolução de classe sexo/gênero. 

Papéis socialmente construídos 

“Gênero se refere aos papéis e responsabilidades da mulher e do homem, determinados socialmente. O 
gênero está relacionado à forma como somos vistos e se espera que pensemos e atuemos como mulheres 

e homens, pela forma como a sociedade está organizada, não pelas diferenças biológicas”, conforme 
Folheto distribuído na Reunião do PrepCom (Comitê Preparatório de Pequim) 

O “papel” é definido como parte de uma produção teatral em que uma pessoa para isso vestida e 
maquiada, desempenha um papel de acordo com um roteiro escrito: transmite a sensação de algo artificial 
imposto à pessoa. Tudo não passaria de uma performance, uma representação e não expressão autêntica 
do ser. 

Por isso, apontam para a necessidade de “desconstruir estes papéis socialmente construídos” que podem 

ser agrupados em três categorias principais: 

1. Masculinidade e Feminilidade. Consideram que os homens e mulheres adultos são construções sociais; na 

verdade o ser humano nasceria sexualmente neutro e seria socializado em homem ou mulher o que tem 

afetado injustamente as mulheres. Por isso, propõem retirar da educação e dos meios de comunicação de 

todo estereótipo ou imagem específica de gênero para que as crianças cresçam sem sexo–específico. 

2. As relações de família: os termos pai, mãe, marido e mulher devem ser anulados em seu significado 

tradicional. É a categoria de “papéis socialmente construídos” a que atribuem grande importância, porque 

acreditam que a experiência das relações “sexo-específicas” na família é a principal causa do sistema de 

classes “sexo/gênero”. 

3. Ocupações ou profissões. O terceiro tipo de “papéis socialmente construídos” inclui as ocupações que uma 

sociedade atribui a um ou outro sexo. 

A reprodução humana também seria determinada socialmente, segundo as feministas de gênero e é 

necessário libertar-se disso: 

“A maneira como se propaga a espécie é determinada socialmente. Se as pessoas são biologicamente 
sexualmente polimorfas e a sociedade estivesse organizada de forma a permitir igualmente todas as 



formas de expressão sexual, a reprodução seria resultado só de alguns encontros sexuais: os 
heterossexuais. A estrita divisão de trabalho por sexos, uma invenção social comum a toda a sociedade 
conhecida, cria dois gêneros muito separados e a necessidade de que o homem e a mulher se unam por 

razões econômicas. Contribui assim a direcionar suas exigências sexuais em direção à conduta 
heterossexual garantindo assim a reprodução biológica. Em sociedades mais imaginativas a reprodução 
biológica poderia ser assegurada com outras técnicas. “(Heidi Harmann, “The Unhappy Marriage of 

Marxism and Feminism”, Women and Revolution, South End Press, Boston, 1981, p. 16) 

A sociedade a se desconstruída 

A proposta é chegar a uma sociedade sem classes de sexo. Para isso, o objetivo é desconstruir a 

linguagem, as relações familiares, a reprodução, a sexualidade, a educação, a religião, a cultura, entre 
outras coisas.  

“O gênero implica classe, e a classe pressupõe desigualdade. [...] Afinal, os homens não gozariam do 

privilégio masculino se não houvesse homens. E as mulheres não seriam oprimidas, se não existisse uma 
coisa como ‘a mulher’. Acabar com o gênero é acabar com o patriarcado, como também com as muitas 
injustiças perpetradas em nome da desigualdade entre os gêneros”. (Kate Bornstein Gender Outlaw, On 

Men, Women, and the Rest of Us 1994 p. 115) 

Para este fim, urge desconstruir não só a família, mas também a educação. As meninas devem ser 
orientadas para áreas não tradicionais, sem expô-las a imagem da mulher como esposa ou mãe ou 
envolvê-las em atividades femininas tradicionais. 

“A educação é uma estratégia importante para mudar os preconceitos sobre os papéis de homens e 
mulheres na sociedade. A perspectiva do ‘gênero’ deve ser integrada nos programas. Devem ser 
removidos os estereótipos em livros didáticos e sensibilizar os professores nesta matéria, a fim de 
assegurar que as crianças façam uma escolha profissional informada, e não com base em tradições cheias 
de preconceitos sobre ‘gênero’(Discurso de Vigdis Finnbogadóttir, Presidente da Islândia, no Council of 

Europe, “Equality and Democracy: Utopia or Challenge?”, Palais de l’Europe, Strausbourg, Febrero 9-11, 
1995, p. 38). 

Primeiro alvo: a família 

“O fim da família biológica também irá eliminar a necessidade de repressão sexual. A homossexualidade 
masculina, lesbianismo e sexo extraconjugal já não se verão mais na forma liberal como opções 

alternativas fora do âmbito da regulação estatal. Em vez disso, até as categorias de homossexualidade e 
heterossexualidade serão abandonadas: a própria ‘instituição das relações sexuais’ em que homens e 
mulheres desempenham um papel bem definido desaparecerá. A humanidade poderia finalmente voltar à 
sua sexualidade polimorficamente natural”. (Alison Jagger, “Political Philosophies of Womens Liberation”, 
Feminism and Philosophy, Littlefield, Adams & Co., Totowa, New Jersey, 1977, p. 131) 

 “A igualdade feminista radical significa não apenas a igualdade perante a lei e nem mesmo igual satisfação 
das necessidades básicas, mas sim que as mulheres como os homens não tenham que dar à luz. A 

destruição da família biológica que Freud nunca imaginou, permitirá o surgimento de novos homens e 
mulheres, diferentes de todos que já existiram “.(Alison Jagger, “Political Philosophies of Womens 
Liberation”, Feminism and Philosophy, Littlefield, Adams & Co., Totowa, New Jersey, 1977, p.14) 

 “A família nos dá as primeiras lições de ideologia de classe dominante e também fornece legitimidade às 
outras instituições da sociedade civil. Nossas famílias são as que nos ensinam primeiro a religião, a ser 
bons cidadãos. Tão completa é a hegemonia da classe dominante na família, que somos ensinados que 
esta encarna a ordem natural das coisas. Baseia-se nomeadamente, em uma relação entre o homem e a 

mulher que reprime a sexualidade, especialmente a sexualidade feminina”. (Christine Riddiough, 
“Socialism, Feminism and Gay/Lesbian Liberation”, Women and Revolution, p. 80) 

Em uma visão marxista das diferenças de classes como causa dos problemas, “diferente” é sempre 

‘desigual’ e sempre “opressor”. As “feministas de gênero” consideram que, quando a mulher cuida de seus 
filhos em casa e o marido trabalha fora de casa, as responsabilidades são diferentes e não igualitárias o 



que causa a “desigualdade” na vida pública, já que a mulher, cujo principal interesse seria o lar, nem 
sempre teria o tempo e energia para se dedicar à vida pública.  

“Nós acreditamos que nenhuma mulher deve ter esta opção. Nenhuma mulher deveria ser autorizada a 
ficar em casa para cuidar de seus filhos. A sociedade deve ser totalmente diferente. As mulheres não 
devem ter essa escolha, porque se essa opção existe, demasiadas mulheres decidirão por ela” (Christina 
Hoff Sommers, Who Stole Feminism?, Simon & Shuster, New York, 1994, p. 257). 

A insistência da desconstrução da família porque escraviza as mulheres, mas, também, porque 
condicionaria socialmente as crianças para aceitar a família, casamento e a maternidade como algo 
natural. 

Saúde e direitos sexuais reprodutivos 

Evidentemente, para esta proposta, é necessário incluir a promoção da “livre escolha” ou “direito de 
decidir” em matéria de reprodução e estilo de vida, o que é a expressão chave para se referir ao aborto a 
pedido e “estilo de vida” tem o objetivo de promover a homossexualidade, o lesbianismo, outras formas de 
sexualidade, dentro ou fora do casamento.  

Defende-se o “direito” de duplas homossexuais conceberem filhos através de inseminação artificial ou os 
adotem legalmente. 

As “feministas do gênero” se unem aos Ambientalistas e aos defensores do controle da natalidade pela 
defesa do aborto. A seguinte citação da Division for the  Advance of Women (Divisão para o Avanço das 
Mulheres) apresentada em reunião com o Fundo de População das Nações Unidas revela: 

“Para serem eficazes em longo prazo, os programas de planejamento familiar devem procurar não só 
reduzir a fertilidade dentro dos papéis de gênero existentes, mas também alterando os papéis de gênero, a 
fim de reduzir a fertilidade” (Gender Perspective in Family Planning Programs, Division for the 

Advancement of Women) 

Os “novos direitos” propõem os direitos de “saúde reprodutiva” que promovem o aborto, exigem o “direito” 
a determinar a própria identidade sexual, advogada os meios artificiais de reprodução quando esta for 
desejada, mas se alia aos controlistas de natalidade.  

 Ataque à religião 

A religião, segundo dizem as feministas de gênero, é a principal causa da opressão da mulher e se 
empenham em acusar os que eles chamam de “fundamentalistas” (cristãos católicos, evangélicos e 
ortodoxos, judeus e muçulmanos ou qualquer um que se recuse a ajustar as doutrinas de sua religião com 
a agenda do “feminismo de gênero“).  

Da mesma forma, o relatório da Reunião de Estratégias Globais para a Mulher contém numerosas 
referências ao fundamentalismo e à necessidade de contrariar os seus alegados ataques sobre os direitos 

das mulheres: “Todas as formas de fundamentalismo, seja ele político, religioso ou cultural, exclui a 
mulher das normas de direitos humanos internacionalmente aceitos, e a transformam em alvos de extrema 
violência. A eliminação destas práticas é preocupação da comunidade internacional”. 

Por outro lado, o relatório da reunião preparatória para a Conferência de Pequim, organizado pelo Conselho 
Europeu em Fevereiro de 1995, inclui numerosos ataques à religião. 

“O surgimento de todas as formas de fundamentalismo religioso é visto como uma ameaça particular para 

o gozo pelas mulheres de seus direitos humanos e sua plena participação na tomada de decisões em todos 
os níveis da sociedade” (Council of Europe, “Equality and Democracy: Utopia of Challenge?”, Palais 
delEurope, Strausbourg, Febrero 9-11, 1995, p. 13). 

Para o “feminismo de gênero”, a religião é uma invenção feita por homens para oprimir as mulheres. Por 
isso, as feministas radicais postulam a re-imagem de Deus como Sophia: A sabedoria feminina e propõem 
descobrir e adorar não a Deus, mas a Deusa.  



 “O cristianismo é uma teologia abusiva que glorifica o sofrimento. É possível assombrar-se que haja muito 
abuso na sociedade moderna, quando a imagem teológica dominante da cultura é ‘abuso divino do filho’ de 
Deus Pai que exige e efetua o sofrimento e a morte de seu próprio filho? Se o Cristianismo é para ser 

libertador dos oprimidos, deve primeiro livrar-se dessa teologia” (Joanne Carlson Brown and Carole R. 
Bohn, Christianity, Patriarchy, and Abuse: A Feminist Critique, p. 26). 

Existe o ataque frontal ao cristianismo e a toda figura que o represente 

Conclusão da breve apresentação da proposta de gênero 

Nas palavras de Dale O’Leary, o “feminismo de gênero” é um sistema fechado contra o qual não há 
nenhuma maneira de discutir. Não é possível apelar para a natureza, à razão, à experiência ou às opiniões 

e desejos de mulheres reais, porque de acordo com as “feministas do gênero” tudo isso é “socialmente 
construído”. Não importa quanta evidência se acumule contra suas ideias; tudo será classificado como 
mais uma prova da conspiração patriarcal massiva contra as mulheres. 

Muitas pessoas ainda não estão conscientes da nova proposta e dos alcances da mesma. Que alcançou 
países desenvolvidos, a mídia, materiais educativos, veiculados não só nas escolas, mas também em 
universidades de prestígio e pressionam os países em desenvolvimento. 

Nos Estados Unidos o “feminismo de gênero” conseguiu colocar-se no centro da corrente cultural norte-

americana. Séries de televisão americanas servem para anunciar que a identidade sexual pode 
“desconstruir-se” e masculinidade e feminilidade não são mais que “papéis construídos socialmente” e 
chegam diariamente a todas as partes do mundo.   

 Perplexidade na área educacional 

Se, para a razão adulta, tudo tinha um sentido, para o pensamento mole da condição pós-moderna nada 
parece mais ter sentido. É o tempo do naufrágio e de queda. A crise de sentido torna-se a característica 
peculiar da inquietude pós-moderna. 

Bruno Forte 

Conforme tese de doutorado da prof. Eloisa Marques Miguez: Educação em Viktor Frankl: entre o vazio 

existencial e o sentido da vida- USP – 2015: 

As ciências e as disciplinas que compõem o leque das ciências da educação devem se articular no âmago 

do processo educativo, que se desenvolve como uma problemática vivida, dinâmica e aberta, além de ser 

fluida e interativa. [...] No entanto, para além de uma síntese dos vários setores cognitivos, a ação 

educativa requer uma antropologia de base que, por sua vez, deve mostrar um princípio interpretativo do 

homem que garanta a unidade daqueles setores. Assim, se o saber pedagógico se pluralizou para dar 

conta da complexidade dos fenômenos educativos, a pedagogia precisa, por outro lado, se redefinir a partir 

de uma imagem de homem abarcante e integrativa, que possa não somente promover a unidade do 

conhecimento, mas também explicitar o fim da educação.  

 Fragmentação da identidade e insegurança ontológica 

 O tema da "fragmentação da identidade" aparece nos tempos atuais como um derivativo dos 

reducionismos cientificistas, radicalizados nos regimes de poder dos governos totalitários. Segundo Arendt 

[...], dentre os objetivos de dominação total do nacional socialismo do 3º Reich, o passo final foi “a 



definitiva destituição da peculiar unicidade da pessoa, última fronteira da inviolabilidade humana”1. Essa 

desagregação da unidade antropológica apresenta novos matizes na contemporaneidade, mas o que não 

se pode deixar de observar é que nunca o ser humano experimentou de forma tão aguda o peso da própria 

precariedade e da própria inconsistência. 

 A fragmentação da identidade, vivida ou experimentada como "crise de identidade", é, segundo 

alguns autores, o que singulariza a aventura do pensamento contemporâneo, com o declínio do primado da 

razão e a abolição do sujeito moderno. A concepção moderna de sujeito é fruto do desdobramento de um 

longo trajeto histórico – [...]. Como resultado, o sujeito passou a ser visto como uma unidade racional 

indivisível, considerado em sua unicidade e singularidade. Sua racionalidade deveria ser gradativamente 

completada por meio de um processo pedagógico que o tirasse da minoridade, para então constituir-se em 

sujeito consciente e autor da própria história.  

 Com a radicalização de determinados processos históricos ao longo do século XX (sobretudo a 

ascensão dos governos totalitários) e a chamada crise das grandes narrativas (Lyotard), o pensamento 

pós-moderno depôs a ideia de um eu forte, autorreferencial, para dar lugar a um conceito bem mais 

problemático de sujeito, que se desloca da posição de protagonista das práticas sociais para ser delas 

resultado:  [...]  

 Consequentemente, a concepção de identidade perde também sua consistência ontológica, bem 

como a forma de vivenciá-la. Assim o traduz Larrosa (1994, pp. 35-86)2: “a própria experiência de si não é 

senão o resultado de um complexo processo histórico de fabricação, no qual se entrecruzam os discursos 

que definem a verdade do sujeito, as práticas que regulam seu comportamento e as formas de 

subjetividade nas quais se constitui sua própria interioridade”. [...] A própria ontologia é construída pela 

cultura; e a identidade passa a ser, em síntese, resultado de um processo cambiável e cambiante, devendo 

ser, por isso, permanentemente ressignificada pelas práticas sociais nas quais se insere. Cada qual vive 

num "emaranhado de séries discursivas" como que em busca de alguns significados mais estáveis que 

garantam algum sentido à própria vida.     

Consequência do atual conceito político de gênero na educação 

O maior equilíbrio pessoal exige a integração de todas as dimensões que compõem o ser, portanto, ao ser 

diluído o conceito da sexualidade é diluída a identidade pessoal o que leva à indecisão sobre si mesmo e 

sobre o sentido da própria existência. 

O para quê da educação é justamente uma condução para o estado adulto, de maturidade que permite o 

desempenho existencial diante das mais diversas situações. Não consiste apenas em ensinar matemática, 

física ou química, mas consiste também em conduzir para a descoberta de valores em si mesmo, nos 

outros e no mundo circundante. 

Identifica-se atualmente a era do vazio existencial que provoca a fuga por emoções fortes, à violência ou, 

ao contrário, ao tédio, à apatia, à ansiedade crescente. 

Cabe aos pais e educadores estarem atentos às diferentes formas de manifestação de vazio existencial nas 

crianças como a autoagressão, comportamentos de risco, a inconstância, agressividade. 

                                                           
1 ARENDT, H. Le origini del totalitarismo. Milano: Ediz. Di Comunità, 1996, p. 599. 
2 Larrosa, Jorge. “Tecnologias do eu e educação”. In: Silva, Tomaz Tadeu. O sujeito da educação. Petrópolis: Vozes, 

1994, p.35-86.  



Essas crianças e adolescentes se tornam mais facilmente manipuláveis por alguém que lhes apresente de 

forma mais ou menos convincente, mesmo que mentirosa, uma proposta de sentido de vida. 

São levadas mais facilmente ao conformismo de imitação ou de apatia ou a submissão a um totalitarismo 

de ideologias que manipulam ao seu bel prazer.  

A fragmentação da própria identidade obrigatoriamente leva à insegurança ontológica, isto é, à 

perplexidade diante de si mesmo. 

Perplexidade que atinge diretamente os educadores quanto a qual caminho tomar como autoridade na 

educação, chegando ao questionamento de verdades fundamentais. 

Entretanto, educador quer dizer guia e o guia faz ver a própria evidência dos fatos. A autoridade se 

fundamenta na força moral, não coercitiva que aponta caminhos da realidade.  

Atualmente, se identifica uma ditadura ideológica sociológica. Política, cultural; não existem fundamentos 

científicos ou filosóficos, a não ser na filosofia desconstrutivista. Na Suécia, criou-se um pronome pessoal 

neutro (Hen) pelo qual as crianças devem ser chamadas nas escolas. Na Alemanha, pais foram presos por 

se recusarem a enviar seus filhos às escolas em que se ensina o gênero.  

Em 2010, um programa televisivo norueguês chamado Hjernevask (Lavagem cerebral) expôs o que se 

passou a chamar “a farsa do gênero na Noruega”: apesar dos intensos esforços empreendidos naquele país 

para implementação da “igualdade de gênero” a partir da última década de 70, constatou-se que mulheres 

continuavam a preferir as profissões tipicamente femininas, assim como os homens, as carreiras 

masculinas. Os estudos dos ideólogos nórdicos do gênero mereceram veemente rejeição da comunidade 

científica, que os considerou teóricos, sem nenhuma base cientificamente sustentável.  

No Brasil, existe pressão para a introdução do gênero no ensino escolar (Plano Nacional de Educação) 

rejeitado pelo Congresso Nacional. Mas o Fórum Nacional de Educação, órgão instituído no âmbito do 

Ministério da Educação, publicou o Documento Final da Conferência Nacional de Educação de 2014, que, 

em desacordo com a decisão do Congresso Nacional e em franco desrespeito ao Plano Nacional de 

Educação, reacendeu e introduziu a ideologia de gênero como diretriz para a educação. Estados e 

municípios brasileiros também votam o tema no âmbito de sua jurisdição. Entre os Estados, 8 aprovaram 

seus planos de educação sem a referência a gênero. Entre os quase 6 mil municípios brasileiros, a enorme 

maioria rejeitou a introdução do gênero na agenda escolar; porém ela está sendo introduzida de alguma 

forma por alguns professores e diretores que, muitas vezes, entendem a ideia apenas como aceitação de 

minorias e luta contra a discriminação.  

Portanto, a situação pode ser de perplexidade entre o não-ser e o sentido da vida, mas integra o 

propriamente humano descobrir o sentido dos acontecimentos e neles descobrir sempre o estímulo ao 

dever-ser, ao crescimento da liberdade na responsabilidade. Responsabilidade entendida como a 

capacidade de responder aos desafios existenciais, sempre realizando valores. 

O SIGNIFICADO DO SENTIDO É O DE INDICAR A ESTRADA DO SER (Viktor E.Frankl) 
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