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1. Introdução: a família no direito natural. 

 

 A família não é algo que o homem fabricou e de que poderia prescindir. A família 
não foi instituída pelo decreto de nenhuma autoridade humana, nem por deliberação de 
assembleia alguma. Não surgiu pela vontade da maioria, nem como resultado de nenhum 
lobby político. Não foi produzida em laboratório, nem projetada no gabinete de uma 
universidade. Só podemos dizer que a família é uma invenção, se respeitarmos o sentido 
primitivo do verbo latino invenire, invenio: descobrir – de fato, o homem descobriu a família, 
não a criou. Nunca se conheceu sociedade ou cultura em que não houvesse a família e a 
universalidade do tabu do incesto, reconhecida mesmo por antropólogos ateus como 
Claude LÉVI-STRAUSS1 (1908-2009), é prova irrefragável desse fato. 

 A vigente Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada aos 5 de 
outubro de 1988, no caput de seu artigo 226, proclama que a família é a “base da 
sociedade”, com direito a “especial proteção do Estado”. É este um dos pontos mais felizes 
de nossa Constituição, que a torna superior, sob este particular aspecto, à celebrada 
Constituição dos Estados Unidos, a qual silencia totalmente sobre a instituição da família. 
Lamentavelmente, não soube o constituinte brasileiro guardar coerência, não apenas por 
manter a dissolubilidade do vínculo matrimonial (art. 226, § 6º) e por reconhecer efeitos 
jurídicos ao concubinato (art. 226, § 3º), mas também por não admitir influxo algum 
daquela instituição, que reconhece ser a “base da sociedade”, na representação e 
organização política, modelada segundo uma estruturação típica da democracia moderna, 
liberal e individualista. 

 Entretanto, a incoerência não diminui o acerto da Constituição brasileira em 
reconhecer que a família é a “base da sociedade”. E “reconhecer” é o termo correto de se 
empregar, porque a família é base da sociedade em virtude da natureza das coisas e não 
por decisão do poder constituinte que, contrariamente à ideologia de Sieyès (1748-1836) e 
Hans Kelsen (1881-1973), não é incondicionado, mas está obrigado, por força da lei 
natural, a reconhecer e consolidar os direitos pré-existentes2. 

 A família é a base da vida social porque é a sociedade mais simples e 
necessariamente a primeira que pode surgir. Efetivamente, a vida social não é apenas uma 
opção para o homem, o resultado de uma convenção como sonharam os iluministas do 
século XVIII, com o mito do contrato social. Pelo contrário, a vida social é para o homem 
uma necessidade, imposta pela natureza das coisas, que fez os seres humanos 
dependentes uns dos outros. 
                                                 
1 Cf. Les Structures élémentaires de la parenté, Paris-La Haye, Mouton, 1967. pp. 10-3 
2 Cf. pe. Luigi Taparelli D’AZEGLIO S.J., Corso elementare di natural Diritto, trad. port. de N. Rossetti S.J., Curso 
de Direito Natural, São Paulo, Anchieta, 1945. p. 353. 



 Mostra-nos Aristóteles, no primeiro livro de sua Política, que as relações sociais mais 
fundamentais são as que existem entre o varão e a mulher e entre os pais e os filhos. Tais 
relações são determinadas pela natureza e constituem a família ou sociedade doméstica. 

 É inegável que sem a relação entre o varão e a mulher não há a perpetuação da 
espécie, a transmissão da vida humana. Entretanto, a necessidade que une os sexos não se 
resume a isso. Uma concepção correta da sociedade deve partir de uma concepção correta 
do homem, na medida em que a sociedade é uma realidade humana. Ora, a razão natural 
demonstra, conforme os trabalhos de Aristóteles e S. Tomás de Aquino, que o homem é 
uma unidade substancial de um corpo material e de uma alma espiritual3, «corpore et anima 
unus». Por isso, não basta aos pais gerar o corpo de seus filhos, há ainda a necessidade de 
formar-lhes a alma, educá-los. Entretanto, como a educação do homem leva um tempo 
longo, é também necessário que a união entre o varão e a mulher se mantenha por vínculo 
estável4. 

 O pensamento moderno cavou um fosso abissal entre as realidades da natureza e da 
cultura. Isso exatamente porque desconheceu a concepção de que o homem é «corpore et 
anima unus», uma unidade substancial de um corpo material e de uma alma espiritual. 
Reduziu, assim, a natureza humana à simples biologia, esquecendo aquela verdade que 
mesmo os antigos filósofos gregos já haviam notado, de que o homem é um animal com 
uma natureza sui generis. Evidentemente que a biologia faz parte integrante da natureza 
humana, na medida em que o homem é um animal e possui um corpo material. Contudo, 
o homem também possui uma alma racional, unida a seu corpo como forma substancial e 
que por isso mesmo também integra a sua natureza. Essa alma espiritual se manifesta por 
duas faculdades, duas potências operativas: uma apreensiva, a inteligência ou razão, e outra 
apetitiva, a vontade. São essas duas potências espirituais que habilitam o homem a 
recompor os dados da natureza e com eles produzir cultura. Portanto, não há oposição 
entre natureza e cultura, porque o homem é, por natureza, produtor de cultura. É por 
conhecer a natureza, submetendo-se à sua ordem, tanto física quanto moral, que o homem 
se capacita a produzir cultura. É por isso, também, que, no homem, é contrário à natureza 
não apenas o que ofende a biologia, mas também o que contraria a razão. 

 Assim, a família é uma condição de possibilidade da própria cultura humana – e, 
por conseguinte, não pode ser simples produto cultural. Não haveria cultura se antes não 
houvesse uma família que educasse o homem. Todo o saber humano se dissiparia se os 
homens não o transmitissem a seus filhos. Se a capacidade de produzir cultura integra a 
natureza humana, como não se pode negar, podemos então dizer, com toda a certeza, que 
a instituição da família é exigida por essa mesma natureza. 

 Destarte, a família é uma instituição de direito natural e a primeira das sociedades. 
Do exame que Aristóteles faz da vida social, no primeiro livro de sua Política, depreende-
se que sociedade é a divisão dos ofícios e a convergência dos esforços. Onde houver indivíduos 
cumprindo funções diferentes, mas que confluam para o mesmo escopo geral, haverá 

                                                 
3 Por motivos óbvios, não temos oportunidade de transcrever a mencionada demonstração neste trabalho. De 
qualquer maneira, aos interessados se apresenta uma excelente ocasião para estudar metodicamente a 
filosofia aristotélico-tomista. 
4 Cf. S. TOMÁS DE AQUINO, Summa contra gentiles, l. III, cc. 122-4. 



sociedade, segundo o conceito aristotélico. Esta é uma concepção orgânica de sociedade, 
que a concebe por analogia com o próprio corpo humano, em que cada órgão executa uma 
função diferente, mas sempre convergindo para o bem do todo. Esta concepção também 
foi compartilhada pelo Apóstolo dos Gentios, quando falou, em sua Epístola aos Romanos, 
sobre a Igreja como corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo: «Assim como num só 
corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim, ainda 
que muitos, somos um só corpo no Cristo e cada um de nós membros uns dos outros» (Rm 
12, 4-5). 

 Essa concepção orgânica pressupõe que a sociedade seja formada de desiguais. É 
verdade que os homens são iguais por origem, por essência e por fim último. Todavia, se 
fossem os homens iguais em tudo o mais, a sociedade não se estabeleceria, pois nada 
teriam a oferecer uns aos outros e a sociedade se constitui pela carência e dependência 
recíproca. É a desigualdade acidental entre os homens que enseja os vínculos sociais, como 
sugere a bela frase do papa Leão XIII: «Ninguém, com efeito, é tão rico que não careça dos 
outros, ninguém é tão pobre que não possa, em alguma coisa, ser útil a outrem»5. Ouvimos 
tantas vezes que “os homens nascem livres e iguais”, frase repetida em documentos 
famosos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, e a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, mas basta que coloquemos um recém-
nascido nos braços para verificar sua falta de correspondência aos fatos: o homem não 
nasce “livre e igual”, ele nasce numa condição de extrema dependência dos pais. E essa 
condição natural de extrema dependência é o princípio que constitui a família e a 
sociedade, não a pretensa liberdade e igualdade dos homens. 

 Ocorre que a família ou sociedade doméstica ainda não é suficiente para atender a 
todas as necessidades humanas. Essas necessidades levam as famílias a se agruparem em 
sociedades maiores, corpos sociais intermediários, seja de natureza territorial (como os 
bairros, municípios e províncias), seja de natureza profissional (como as antigas 
corporações de ofício do Medievo cristão), até formarem a sociedade política (do grego pólis) 
ou civil (do latim civitas)6, que modernamente assumiu a configuração de Estado nacional. 

 A Nação, portanto, não é uma multidão amorfa ou um agregado mecânico de 
indivíduos, como frisou o papa Pio XII na Radiomensagem do Natal de 1944. Pelo contrário, 
ela se define por ser a reunião de famílias, organizadas em corpos intermediários e ligadas pela 
mesma história e por interesses e bens temporais comuns. Também pela etimologia se exprime o 
vínculo das famílias com a Pátria, pois esta vem de terra patrum, terra dos pais. Aliás, a 
palavra Nação igualmente se relaciona por sua origem com a família, pois vem de nascor, 
nasci, “nascer” em latim. 

 A integração da família em sociedades maiores poderia suscitar a ideia de transferir 
a estas as funções próprias daquela. Efetivamente, a ideia não é nova. Foi Platão, segundo 

                                                 
5 Encíclica Graves de communi, 17. 
6 A grande maioria dos autores contemporâneos, por influência, muitas vezes inconsciente, da filosofia 
política hegeliana, separam a sociedade civil e a sociedade política. Tal distinção, porém, não faz o menor 
sentido dentro da filosofia política aristotélico-tomista, que é a perspectiva em nos colocamos, ainda que 
tenhamos de reconhecer que o Estado moderno, por seu individualismo, faz abstração dos corpos 
intermediários que o integram. 



consta, o primeiro filósofo a propor a abolição da família, ao menos para as classes 
dirigentes de sua República: os governantes e os guerreiros teriam relações sexuais 
determinadas por critérios eugenésicos e todas as crianças, inclusive as das classes 
inferiores, seriam educadas pelo governo. Os cidadãos teriam por irmãos todos os 
membros da mesma geração, por filhos todos os membros da geração posterior e por pais 
todos os da geração anterior. Segundo Platão, tais medidas contribuiriam para dissipar os 
egoísmos que dividem a sociedade e para ampliar a benevolência entre os cidadãos. 

 Aristóteles aplicou boa parte do livro segundo de sua Política em refutar a utopia de 
seu mestre, com razões certeiras que permanecem ainda hoje válidas para provar a 
necessidade da instituição familiar, mesmo num quadro social ampliado. Disse Aristóteles: 
Amicus Plato, sed magis amica veritas – “Sou amigo de Platão, porém muito mais amigo da 
verdade”. 

 Para Aristóteles, Platão, a pretexto de fazer a unidade e a felicidade da sociedade 
política, abolindo a família e introduzindo a comunidade de mulheres e filhos, na verdade 
a destrói, e isso por três razões principais. 

 A primeira delas é que aquilo que é comum recebe menos cuidado do que aquilo 
que é próprio. Efetivamente, é necessária uma virtude superior, que nem sempre os 
homens alcançam, para ter pelas coisas comuns ao menos o mesmo zelo que se tem pelos 
interesses particulares. Além disso, uma mesma incumbência fica tanto mais prejudicada 
quanto mais gente é encarregada de fazê-la. Isso porque, cada um supondo que outro a 
fará, todos a acabam descumprindo. Por conseguinte, abolir a família e coletivizar o 
cuidado das crianças terá a nefasta consequência de se negligenciar gravemente a sua 
educação, com sérios e irreparáveis prejuízos para a sociedade e para a cultura. A abolição 
da família reduziria todas as crianças à condição de órfãos que têm pai e mãe. 

 A segunda razão é que um homem poderá chamar de filhos todas as crianças da 
comunidade, mas isso não fará com que tenha por elas o afeto e o cuidado que teria por 
alguém que ele sabe ter gerado. É muito bonito planejar uma sociedade em que todos os 
homens se tratem como irmãos, mas estender esse termo a todos os que nasceram em 
nossa época retira dele todo significado. O afeto se dilui quando repartido: a abolição da 
família, em vez de aumentar a amizade entre as pessoas, como pretendeu Platão, a 
diminuiria. «É melhor ser o último dos primos que o filho de alguém na República de 
Platão», conclui sarcasticamente Aristóteles. 

 A terceira razão é que não é possível evitar que muitos descubram os seus irmãos 
verdadeiros, seus filhos e seus pais, em razão das semelhanças naturais, de modo que, 
mesmo que a família fosse abolida, os homens continuariam a dar tratamento preferencial 
àqueles que julgam ser seus parentes, contra a intenção do legislador7. 

 Portanto, ainda que integrada no quadro maior da sociedade política, permanece a 
família ou sociedade doméstica como instituição de direito natural, imprescindível e 
insubstituível para a perpetuação da espécie humana e para a boa educação das crianças. 
Assim como a família visa à satisfação das necessidades do indivíduo humano e não à sua 

                                                 
7 Cf. Pol., l. II, c. 1., 1260b-2b. 



destruição, também as sociedades maiores devem visar à conservação e desenvolvimento 
da família, e não à sua absorção. Esta é a raiz do princípio de subsidiariedade, enunciado pelo 
papa Pio XI nos seguintes termos: «Assim como é injusto subtrair aos indivíduos o que 
eles podem efetuar com a própria iniciativa e indústria, para o confiar à coletividade, do 
mesmo modo passar para uma sociedade maior e mais elevada o que sociedades menores 
e inferiores podiam conseguir, é uma injustiça, um grave dano e perturbação da ordem 
social. O fim natural da sociedade e da sua ação é coadjuvar os seus membros, e não 
destruí-los nem absorvê-los»8. 

 A família é, pois, a unidade básica da vida social, visto que não pode ser 
decomposta em sociedades menores. É constituída pela dependência natural e recíproca 
existente entre o varão e a mulher e entre pais e filhos. Por essa razão é que medidas como 
a legalização do dito “casamento gay” são em extremo nefastas para a sociedade, 
porquanto a transtornam e agridem pela subversão de suas relações mais fundamentais. 
Haja vista que, historicamente, em nenhuma outra sociedade ou cultura, nem mesmo nas 
mais corrompidas, cogitou-se dessa aberração jurídica9. 

 Vivemos, portanto, numa época de crise da família. E crise da instituição familiar 
significa crise nos fundamentos da sociedade. A legalização do “casamento gay” é um sintoma 
dessa crise, como também é sintoma a distribuição de cartilhas pornográficas em 
estabelecimentos de educação infantil, sob a cobertura do próprio ministério da Educação. 
Entretanto, não basta observarmos os sintomas, é preciso descobrir as etiologias. Para além 
dos efeitos visíveis, é necessário pesquisar as causas que levaram nossa sociedade a esse 
estado. Pois, se ficamos na superfície, não temos como nos defender. Essas coisas não 
surgiram espontaneamente, não vieram do nada, não são um acontecimento fortuito. E 
entre as mais importantes dessas causas estão movimentos ideológicos que, depois desta 
longa mas imprescindível introdução, pretendemos expor e dissecar. 

 

2. O conceito de ideologia 

 

 O presente trabalho pretende fazer uma exposição crítica da ideologia de gênero, 
revelando suas raízes intelectuais. Assim, o próximo passo deve ser a formulação clara do 
conceito de ideologia, evidentemente necessário para a investigação de nosso objeto de 
estudo. 

 O termo ideologia foi cunhado por um filósofo francês, Destutt de Tracy (1754-1836), 
que com ele pretendia designar uma suposta ciência da origem das ideias. Em razão desse 
projeto, Destutt e seus discípulos logo ficaram conhecidos como os “ideólogos”. Ocorre 
que o grupo de Destutt, vinculado ao iluminismo francês, logo caiu politicamente em 
desgraça com a ascensão de Napoleão Bonaparte (1769-1821) ao governo da França. O 
grupo dos ideólogos passou a ser perseguido pelo governo napoleônico e teve de se exilar. 

                                                 
8 Cf. encíclica Quadragesimo anno, n. 78. 
9 Recorde-se que a própria teoria da inexistência dos negócios jurídicos foi formulada pela consideração da 
(im)possibilidade de casamento entre pessoas de mesmo sexo. 



Nesse contexto, Napoleão, aos 20 de dezembro de 1812, logo após retornar de sua 
malograda campanha militar na Rússia, pronunciou este interessante discurso ao 
Conselho de Estado, discurso que rapidamente alcançou uma grande difusão, pela 
publicação nos jornais da época: 

«É à ideologia, essa tenebrosa metafísica, que, buscando com sutileza as causas primeiras, 
quer fundar sobre suas bases a legislação dos povos, em vez de adaptar as leis ao 
conhecimento do coração humano e às lições da história, devem ser atribuídas todas as 
desgraças que afligem nossa bela França. Quem proclamou o princípio de insurreição como 
um dever? Quem adulou o povo, lhe atribuindo uma soberania que era incapaz de exercer? 
Quem destruiu a santidade e o respeito das leis, fazendo-as depender, não dos princípios 
sagrados da justiça, da natureza das coisas e da justiça civil, mas somente da vontade de 
uma assembleia composta de homens alheios ao conhecimento das leis civis, criminais, 
administrativas, políticas e militares? Quando se é chamado para regenerar um estado, 
estes são princípios constantemente opostos aos que se é preciso seguir. A história retrata o 
coração humano; é na história que é preciso procurar as vantagens e os inconvenientes das 
diferentes legislações. Eis os princípios que o Conselho de Estado de um grande Império 
não deve jamais perder de vista»10. 

 Como se infere do texto, Napoleão tentou caracterizar a ideologia como um discurso 
que despreza tanto a natureza das coisas quanto a experiência histórica, pretendendo 
fundar a legislação em princípios apriorísticos. A “tenebrosa metafísica”, de que fala 
Bonaparte, por certo não é a ciência do ser enquanto tal, de Aristóteles e S. Tomás de Aquino, 
mas a filosofia da moda na época, a metafísica do idealismo alemão, de Kant, Fichte, 
Schelling e Hegel, fundada em princípios a priori (supostamente anteriores a toda a 
experiência possível), a qual, por sua obscuridade, merece com toda a justiça o 
qualificativo de “tenebrosa”. Aliás, havia uma forte relação entre a ideologia proposta por 
Destutt de Tracy e a crítica da razão efetuada por Immanuel Kant. 

 O fato é que Destutt de Tracy não conseguiu emplacar seu neologismo “ideologia” 
como designativo de uma pretensa ciência das ideias, mas o sentido pejorativo que 
Napoleão ligou à palavra rapidamente popularizou-se, entrando na linguagem corrente. 
Provavelmente porque o fenômeno que Bonaparte quis designar com o termo era real e 
suficientemente relevante para exigir uma denominação particular. Com efeito, o que 
foram os iluministas que incendiaram a França no século XVIII, como Voltaire, Rousseau e 
Sieyès, senão ideólogos no sentido dado por Napoleão? O ideólogo é o homem que se 
ocupa de produzir ideias, sem tomar em consideração a conexão delas com a natureza das 
coisas ou a experiência histórica, sem preocupar-se com aquela adaequatio intellectus et rei 
em que S. Tomás de Aquino via a essência da verdade, a posse intelectual do ser das 
coisas. O ideólogo perverte a vida intelectual, na medida em que ele não está 
minimamente interessado em descobrir e contemplar a verdade e transmiti-la aos outros pelo 
ensino; ele quer apenas produzir uma nova ideia e achar quem a compre, como um fabricante 
de sapatos põe um novo modelo no mercado. O ideólogo é o sofista dos tempos modernos 
e sua atitude fundamental pode ser sintetizada na boutade atribuída a Hegel: «Se os fatos 
não confirmam a minha teoria, pior para os fatos». 

                                                 
10 Napoléon BONAPARTE, Oeuvres, Paris, Panckoucke, 1821. Tomo V, pp. 88-9, trad. nossa. 



 A ideologia, assim, é um objeto que se move no terreno da retórica: não visa a 
contemplar a verdade, mas a persuadir, convencer. Ainda que se apresente como uma 
explicação do homem, da sociedade e do mundo, o seu fim verdadeiro não é especulativo, 
compreensivo, mas operativo, prático: a ideologia não serve para compreender, mas para 
provocar uma transformação, ainda que apenas no modo de pensar das pessoas, incutindo 
novas crenças. 

 Sendo um discurso, a ideologia se estrutura como um sistema de ideias relacionadas 
entre si, com premissas, desenvolvimento e conclusão. É a coerência interna do discurso que 
proporciona à ideologia a sua maior força de convencimento. Efetivamente, a coerência 
lógica, na medida em que participa dos primeiros princípios do ser, produz a aparência de 
realidade no discurso ideológico. Ocorre que os princípios em que a ideologia se funda 
como premissas são necessariamente arbitrários, puras produções mentais, hipóteses 
gratuitas e fantasiosas, como a do contrato social, entes de razão sine fundamento in re, como 
diriam os escolásticos medievais. 

 Como são arbitrários, os princípios da ideologia não podem ser submetidos a 
julgamento, porque a discussão dos princípios ideológicos os faria dissipar como fumaça, 
visto que não passam de produções mentais sem conteúdo real. Isso faz com que os 
princípios de uma ideologia sejam tão indiscutíveis quanto os dogmas religiosos, com a 
diferença de que estes estão fundados na autoridade de Deus que se revela, que não se 
engana nem pode enganar, e dizem respeito ou a verdades confirmadas pela razão natural 
ou a mistérios que estão acima dela, inacessíveis à inteligência humana. Os princípios 
ideológicos, pelo contrário, apesar de dogmáticos, são formulados por um ideólogo 
qualquer, atendendo a não se sabe que interesses, sobre objetos que podem ser livremente 
apreciados pela razão do homem. 

 A ideologia é, assim, como a chamou o prof. José Pedro Galvão de SOUSA, “um 
sucedâneo perverso da religião”11, uma teologia secularizada que desemboca num 
verdadeiro culto das ideias, numa ideolatria, a tal ponto que mesmo os governantes deixam 
de fazer o bem concreto de seus países, ou consentem no mal, apenas para não melindrar 
ideias como a democracia, os direitos humanos ou a igualdade, consideradas mais sagradas 
que Deus no céu. 

 Sendo arbitrários e indiscutíveis os princípios ideológicos, a adesão a dada 
ideologia será sempre irracional, passional: adere-se a uma ideologia não porque ela reflita a 
verdade das coisas, mas por uma questão de afinidade sentimental. A verdade é um bem e 
por isso a descoberta de qualquer verdade, ainda que contrariasse opiniões antigas nossas, 
deveria nos alegrar como um dom que recebemos, como a passagem de um estágio menos 
perfeito para um mais perfeito. Mas é o contrário do que se observa com quem está 
dominado pelo pensamento ideológico: este não ama a verdade, mas as suas ideias, e por 
isso lhe dói tanto quando são contrariadas pelos fatos. 

                                                 
11 J. P. Galvão de SOUSA – C. Lema GARCIA – J. F. T. CARVALHO, Dicionário de Política, São Paulo, T. A. 
Queiroz, 1998. p. 276. Verbete “ideologia”. 



 A ideologia inverte a relação entre as coisas e as ideias. Estas deixam de ser os sinais 
formais pelos quais compreendemos o ser das coisas, como expõe João de S. Tomás12, e 
adquirem consistência própria, como se estivessem enclausuradas num mundo à parte. 
Substitui-se o mundo dado pelo mundo pensado. Para chegar a tanto contribuiu o 
nominalismo, subproduto da degeneração da baixa escolástica medieval, que afirmava 
serem os conceitos universais de nossa inteligência meros nomes, sem correspondência a 
nada de real, obnubilando o vínculo entre a inteligência e a realidade, como aponta Juan 
Antonio WIDOW13. 

 O relativismo também faz o caldo de cultura propício ao desenvolvimento das 
ideologias: se não há mais verdade, restam as ideias. A separação entre juízos de fato e 
juízos de valor, própria do relativismo ético, também favorece as ideologias: se nada há 
entre os juízos de valor e os juízos de fato, é impossível a construção de uma política 
empenhada na realização de valores colhidos nos fatos. O resultado é a prevalência dos 
postulados ideológicos sobre as realidades concretas nas instituições, nas leis e nos 
programas de governo. 

 Conforme o quadro desenhado por Juan VALLET de Goytisolo, as ideologias vão 
construindo modelos sociais que a nova concepção de práxis trata de realizar. A práxis se 
põe ao serviço da poiesis (produção), que substituiu a antiga theoria (contemplação), 
enquanto que a moral humana e cristã é suplantada pela ética do êxito utilitário na 
realização dos modelos ideologicamente previstos. As ciências, e especialmente as ditas 
ciências sociais, deixam de ser theoria para se converter também numa poiesis que primeiro 
planeja mentalmente um modelo ideal e depois estuda como fabricá-lo e que técnicas 
devem ser empregadas para tanto. Assim, a vida intelectual se converte em meramente 
operativa, não persegue o conhecimento, mas a realização do útil, e toma sua força na vontade 
de impor as estruturas imaginativamente ideadas, deixando indiferenciados o mundo real 
e o da ficção. A práxis no exercício da política já não procura o bem comum, pela virtude da 
prudência, mas se põe ao serviço da mesma poiesis elaboradora do modelo social que se 
trata de impor14. 

 Por outro lado, a presença das ideologias leva à desvalorização da teoria, da 
especulação, da atividade intelectual como um todo, que por fim são identificadas pelos 
homens mais práticos com construções mentais destituídas de qualquer fundamento na 
realidade. Assim, de cambulhada, os ideais mais legítimos são desqualificados e descartados 
pelo discurso de que “na teoria a prática é outra”, o que não deixa de ser também 
ideologia. 

 Entretanto, não se pode deixar de sublinhar que as ideologias constituem uma força 
social e cultural. Como expusemos antes, uma correta teoria da sociedade depende de uma 
correta teoria do homem. Sendo o homem um animal racional, o modo como ele pensa 
condiciona o modo como ele vive. Por essa razão, são as ideias que governam ou subvertem o 
mundo. E, como notou Napoleão, as ideologias são particularmente úteis para subvertê-lo. 

                                                 
12 Cf. Curs. phil., Log., IIa pars, q. 22, a. 1-2. 
13 Cf. El hombre, animal político – El orden social: principios e ideologias, Buenos Aires, Nueva Hispanidad, 2007. 
pp. 235-8. 
14 Cf. Metodología jurídica, Madrid, Civitas, 1988. pp. 41-2. 



 Em face do exposto acima, podemos definir ideologia como sendo um sistema de 
ideias que, partindo de princípios arbitrários e, portanto, indiscutíveis, serve a um fim pragmático 
qualquer. 

 Finalmente, é preciso mencionar que também Karl Marx se apropriou do conceito 
de ideologia, dando-lhe, porém, conotação bastante diversa da que expusemos acima. Mais 
à frente, nos aplicaremos em expor o conceito de ideologia segundo Marx, que representa 
um papel fundamental dentro do marxismo. 

 

3. Ideologia de gênero e socialismo 

 

 A ideologia de gênero nada mais é que uma variante da ideologia socialista. 
Efetivamente, formulando um conceito de socialismo a partir de como ele se manifesta na 
experiência histórica da humanidade, podemos defini-lo como uma utopia subversiva contra 
a família e a propriedade. O socialismo é uma utopia porque é um modelo social que se 
deseja, ao menos por parte dos socialistas, mas que não se pode realizar, segundo a 
natureza das coisas. É subversivo porque suas tentativas de realização necessariamente 
violam a ordem social e são as instituições naturais da propriedade e da família as que se 
vulneram nesse processo de subversão. Ao contrário do que sustentou Karl MANNHEIM15, e 
coerentemente com o que expusemos acima, entendemos que ideologia e utopia andam 
sempre de mãos dadas. 

 A alguns poderá parecer estranho que se mencione a família na definição de 
socialismo. Quando se pensa em socialismo, geralmente é a aversão à propriedade que 
primeiro vem à cabeça, mas não a oposição à família. Entretanto, conforme mostraremos a 
seguir, a luta contra a família faz parte integrante do movimento socialista historicamente 
considerado, mesmo antes do aparecimento de Karl Marx. E isso por uma razão fundada 
na natureza das coisas. 

 Com efeito, família e propriedade são instituições intimamente relacionadas, de 
modo que não se pode acabar com uma sem atingir a outra. De fato, a propriedade é mais da 
família do que do indivíduo, ainda que essa verdade tenha sido obscurecida pelo liberalismo 
individualista do século XVIII. O indivíduo humano é dotado de uma alma imortal e 
possui um destino eterno, porém, na ordem terrena e social, é efêmero: os indivíduos 
passam, mas a família e a propriedade ficam. Os bens materiais não são propriamente 
nossos: devemos conservar o patrimônio que recebemos de nossos antepassados e devolvê-
lo aumentado aos nossos descendentes. As antigas comunidades camponesas, em que um 
mesmo pedaço de terra era cultivado por inúmeras gerações da mesma família comprova 
essa relação íntima entre família e propriedade, bem como as origens do direito romano16. 
Aliás, novamente a própria etimologia esclarece o fato, mostrando que matrimônio vem de 
matris munus, o ofício da mãe, enquanto patrimônio vem de patris munus, o ofício do pai. A 
                                                 
15 Cf. Ideologie und Utopie, trad. cast. de S. Echavarría, Ideología y utopía, México, Fondo de Cultura Económica, 
2004. 382p. 
16 Cf. N. D. FUSTEL DE COULANGES, La Cité antique, trad. port. de F. Aguiar, A Cidade Antiga, São Paulo, 
Martins Fontes, 1998. 641p. 



propriedade, em última análise, é a base material da família. Sem essa constatação é 
impossível compreender o direito das sucessões, para ficar num só exemplo. 

 Historicamente, de acordo com Franco VENTURI (1914-1994), foi em relação a Cesare 
BECCARIA (1738-1794), autor do famoso Dei delitti e delle pene, que pela primeira vez se fez 
uso numa língua moderna do termo “socialista”17. E, de fato, já em BECCARIA encontramos 
uma forte animosidade contra a instituição de família, como podemos perceber da leitura 
dos seguintes trechos de sua obra fundamental: 

«O espírito da família é outra fonte geral de injustiças na legislação. 

Se as disposições cruéis e os outros vícios das leis penais foram aprovadas pelos 
legisladores mais esclarecidos, nas repúblicas mais livres, é que se considerou o Estado 
antes como uma sociedade de famílias do que como a associação de certo número de 
indivíduos. 

Suponha-se uma nação composta de cem mil homens, distribuídos em vinte mil famílias de 
cinco pessoas cada uma, inclusive o chefe que a representa; se a associação é feita por 
famílias, haveria vinte mil cidadãos e oitenta mil escravos; se é feita por indivíduos, haveria 
cem mil cidadãos livres. 

(...) 

Nas sociedades compostas de famílias, as crianças ficam sob a autoridade do chefe e são 
obrigadas a esperar que a morte lhes dê uma existência que só depende das leis. 
Habituadas a obedecer e a tremer, na idade da força, quando as paixões não são ainda 
refreadas pela moderação, espécie de temor prudente que é o fruto da experiência e da 
idade, como resistirão elas aos obstáculos que o vício opõe constantemente aos esforços da 
virtude, quando a velhice decrépita e medrosa tirar-lhes a coragem de tentar reformas 
ousadas, que aliás as seduzem pouco, porque não têm a esperança de recolher-lhes os 
frutos? 

(...) 

Essa oposição entre as leis fundamentais dos Estados políticos e as leis de família é fonte de 
muitas outras contradições entre a moral pública e a moral particular, que se combatem 
continuamente no espírito de cada homem. 

A moral particular só inspira a submissão e o medo, ao passo que a moral pública anima a 
coragem e o espírito da liberdade. 

Guiado pela primeira, o homem limita seu bem-estar ao círculo estreito de um pequeno 
número de pessoas que ele não escolheu. Inspirado pela outra, procura estender a 
felicidade sobre todas as classes da humanidade. 

A moral particular exige que cada qual se sacrifique continuamente a um falso ídolo que se 
chama o bem da família e que muitas vezes não é o bem real de nenhum dos indivíduos 
que a compõem»18. 

                                                 
17 Cf. Utopia and Reform in the Enlightenment, trad. port. de M. Florenzano, Utopia e reforma no iluminismo, 
Bauru, EDUSC, 2003. p. 193. 
18 BECCARIA, Dei delitti e delle pene, trad. port. de P. Oliveira, Dos Delitos e das Penas, Rio de Janeiro, Ediouro, 
1996. pp. 119-21. 



 Nesse trecho de BECCARIA já se percebe alguns temas que viriam a tornar-se comuns 
na crítica socialista contra a família: as mulheres e crianças como escravas do chefe de 
família, a sociedade doméstica como escola de autoritarismo e submissão etc. 

 O socialismo do marquês de Saint-Simon (1760-1825) se propunha a “reabilitar a 
carne”, enquanto Charles FOURIER (1772-1837), outro pai fundador da ideologia socialista, 
defendia francamente abolição da família e o chamado “amor livre”, que reinaria em 
Harmonia, a sua utópica comunidade ideal: 

«É a orgia bissexual, género muito belo e muito precioso em Harmonia, mas inadmissível 
na civilização, onde mal se distinguem alguns clarões na sequência de festins e sem hábitos 
adquiridos19. 

(...) 

«Tal é o papel atribuído ao sentimento em Harmonia; é concorrente e não independente 
dos prazeres materiais do amor. Quando uma mulher estiver bem provida de todo o 
necessário amoroso, exercendo em plena liberdade e variedade bem sortida de atletas 
materiais, em orgias e bacanais, então ela poderá encontrar na sua alma uma ampla reserva 
para as ilusões sentimentais em que se encarregará de várias cenas e ligações muito 
requintadas para contrabalançar os prazeres materiais»20 

 Como se sabe, não foi Karl Marx (1818-1883), filósofo e economista alemão de 
origem judaica, quem inventou o socialismo. Porém, seu ingresso no movimento socialista 
o dotou de uma base teórica extremamente sofisticada, como veremos no próximo item. 

 

4. A epistemologia marxista e a família 

 

 A base do pensamento marxista é sua epistemologia, sua teoria do conhecimento. 
Ela foi resumida pelo próprio MARX em onze teses, as quais foram publicadas apenas 
depois de sua morte, em 1888, por seu companheiro Engels, com o nome de Teses sobre 
Feuerbach. Na verdade, é possível dizer-se que todo o pensamento marxista está 
condensado nessas onze teses e que essas mesmas teses estão todas contidas na 11ª, a qual 
se segue: 

«XI. Os filósofos não fizeram mais que interpretar o mundo de forma diferente; trata-se 
porém de transformá-lo»21. 

 Essa tese resume o programa e o objetivo de toda a produção intelectual de Marx. E 
revela que o marxismo se apresenta como a inversão completa da filosofia cristã, ou seja, 
da filosofia pressuposta pelo cristianismo. Enquanto para a filosofia cristã o fim último da 
vida humana é a contemplação e a ação (práxis) é meio para esse fim, para o marxismo o 
fim último da vida humana é a transformação do mundo, a produção. Mais que Homo 
sapiens, o homem, para o marxismo, é Homo faber. Na perspectiva cristã, como expõe S. 

                                                 
19 Le Nouveau monde amoureux, trad. port. de F. Sousa, O Novo Mundo Amoroso, Lisboa, Cor, 1972. p. 78. 
20 Le Nouveau cit. (nota 19 supra), p. 125. 
21 Teses sobre Feuerbach, in MARX – ENGELS, Obras Escolhidas, Rio de Janeiro, Vitória, 1961. v. 3, p. 210. 
Sublinhado no original. 



TOMÁS DE AQUINO, a felicidade do homem não está na produção, no trabalho, mas na 
contemplação da verdade segundo a virtude da sabedoria22, principalmente daquela verdade 
primeira, que é o próprio Deus23. Por outro lado, a ideia de que o homem se realiza como 
tal no trabalho é rigorosamente marxista. 

 Outro ponto fundamental do marxismo é que o homem não apenas existe para 
produzir, como também apenas conhece o que produz, conforme a 2ª tese sobre Feuerbach: 

«II. O problema de se ao pensamento humano corresponde uma verdade objetiva não é um 
problema da teoria, em sim um problema prático. É na práxis que o homem tem de 
demonstrar a verdade, isto é, a realidade e a força, o caráter terreno de seu pensamento. O 
debate sobre a realidade ou a irrealidade de um pensamento isolado da práxis é um 
problema puramente escolástico»24 

 No mesmo sentido, a tese n. 1: 

«I. O defeito fundamental de todo materialismo anterior – inclusive o de Feuerbach – está 
em que só concebe o objeto, a realidade, o ato sensorial, sob a forma do objeto ou da 
contemplação, mas não como atividade sensorial humana, como práxis, não de modo 
subjetivo. Daí decorre que o lado ativo fosse desenvolvido pelo idealismo, em oposição ao 
materialismo, mas apenas de modo abstrato, já que o idealismo, naturalmente, não conhece 
a atividade real, sensorial, como tal. Feuerbach quer objetos sensíveis, realmente diferentes 
dos objetos de pensamento; mas tampouco concebe a atividade humana como uma 
atividade objetiva. Por isso, em A Essência do Cristianismo, só considera como 
autenticamente humana a atividade teórica, enquanto a práxis somente é concebida e fixada 
em sua manifestação judia grosseira. Portanto, não compreende a importância da atuação 
“revolucionária”, prático-crítica»25. 

 Isso significa que, de acordo com Marx, o homem apenas conhece o que produz e 
conhece algo somente na medida em que o produz. Assim, a pergunta “Deus existe?” não 
tem sentido dentro de uma perspectiva marxista – ela é substituída pela pergunta “Como 
o homem produz Deus?” É o que se verifica da 7ª tese sobre Feuerbach: 

«VII. Feuerbach não vê, portanto, que o “sentimento religioso” é, também, um produto 
social e que o indivíduo abstrato que ele analisa pertence a uma forma determinada de 
sociedade »26 

 O marxismo coloca como pressuposto que as coisas só existem para o homem na 
medida em que ele as transforma e produz. Destarte, o único conhecimento legítimo é o de 
como o homem produz e transforma as coisas, de modo que o ser humano fica cognitivamente 
fechado no universo da produção. Essa concepção perpassa toda a obra de Marx: 

«Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião e por tudo o que 
se queira. Mas eles próprios começam a se distinguir dos animais logo que começam a 
produzir seus meios de existência, e esse passo a frente é a própria consequência de sua 
organização corporal (...). O que eles são coincide, pois, com sua produção, isto é, tanto com 

                                                 
22 Cf. In libros Ethicorum expositio, L. X, l. 10, 2090. 
23 Cf. Summa Theol., Ia, q. 16, a. 5. 
24 Teses cit. (nota 21 supra), p. 208. Sublinhado no original. 
25 Teses cit. (nota 21 supra), p. 208. Sublinhado no original. 
26 Teses cit. (nota 21 supra), p. 207. Sublinhado no original. 



o que eles produzem quanto com a maneira como produzem. O que os indivíduos são 
depende, portanto, das condições materiais da sua produção»27 

 O homem não apenas produz as coisas mas, ao produzi-las, produz também a si 
mesmo: «o operário faz a coisa e a coisa faz o operário», como no verso de Vinícius de Moraes. 
O homem, por conseguinte, dentro da perspectiva marxista, vive para produzir, apenas 
conhece o que produz e produz a si mesmo ao produzir as coisas. Nessa linha, assim como a 
filosofia de Aristóteles e S. Tomás de Aquino é também chamada de filosofia do ser e do bem, 
o materialismo dialético e histórico, a filosofia de Marx e Engels, é chamado de filosofia da 
práxis. 

 O conceito de ideologia desempenha um papel fundamental no marxismo, porém, de 
acordo com o que acabou de ser exposto, ele terá nesse contexto uma conotação bastante 
diversa da que ele recebeu no item 2 deste trabalho. Entretanto, compreender o conceito 
marxista de ideologia é imprescindível para se entender o processo de formação da 
ideologia de gênero. 

 Como dissemos, na perspectiva marxista, para o homem só existe o que ele produz. 
E antes de mais nada o homem produz coisas materiais, para a reprodução de sua existência 
material. Essas relações sociais de produção constituem a infra-estrutura da sociedade. Além 
das coisas materiais, de acordo com Marx, o homem também produz ideias, instituições 
etc. Ocorre que essas produções mentais, segundo a perspectiva marxista, acabam por 
tomar vida própria, como se fossem objetos realmente existentes fora da mente dos 
homens e independentes das relações sociais de produção. Marx chama essas produções 
mentais de “ideologia”. Assim, para o marxismo, tudo aquilo que ultrapassa a produção 
material recebe o nome de ideologia: a família, as instituições, o direito, o Estado, as artes, 
a filosofia e a religião, tudo isso não passa de ideologias28. Essas ideologias, por parecerem 
ter vida própria, separada das relações sociais de produção, mascaram essas relações e as 
condições de exploração e opressão que nelas existem. Consequentemente, conforme o  
marxismo, o Estado e o direito não existem, são apenas produções ideológicas que ocultam 
a opressão de uma classe social sobre outra. Tais ideologias constituem a superestrutura da 
sociedade, do mesmo modo que as relações materiais de produção constituem a sua infra-
estrutura. 

 Destarte, podemos concluir este item dizendo que, de acordo com o marxismo, a 
família não existe como uma coisa real, ela não passa de uma ideologia, de uma produção 
ideológica do homem que mascara relações de opressão e exploração. Evidentemente, não 
tivemos aqui a pretensão de fazer uma exposição completa do pensamento marxista, que 
não caberia nos limites deste trabalho, mas apenas expor dele o essencial para se 
compreender o que vem a ser a família em sua perspectiva. De outra face, temos já dados 
suficientes para concluir que o marxismo, visto que em sua tese fundamental proclama 
querer transformar o mundo e não compreendê-lo, é ele próprio uma ideologia, no sentido 
erm que definimos no item 2 desta comunicação, apesar de suas pretensões científicas. 
Aliás, o mesmo Lênin (1870-1924), revolucionário russo de origem judaica, responsável 

                                                 
27 K. MARX – F. ENGELS, Die Deutsche Ideologie, trad. port. de L. C. C. Costa, A Ideologia Alemã, 2ª ed., São 
Paulo, Martins Fontes, 1998. pp. 10-1. 
28 Cf. Die Deutsche (nota 27 supra), p. 19. 



pela revolução socialista em seu país, reconhece, em seu livro Que Fazer?, publicado em 
1902, que o marxismo é uma ideologia, ainda que a ideologia revolucionária do 
proletariado. 

 

5. A origem da família segundo o marxismo 

 

 Se, para o marxismo, a família é apenas uma produção ideológica dos homens, é 
preciso descobrir como o homem produziu a família. Isso é o que Friedrich Engels (1820-1895), 
o companheiro de Marx, procura fazer em sua obra A Origem da Família, da Propriedade 
Privada e do Estado. Além disso, nessa obra, Engels pretende demonstrar que as instituições 
da família, da propriedade e do Estado são construções históricas, que não existiam no 
princípio, foram criadas pelos homens e que por isso podem ser por eles abolidas um dia. 

 Nas primeiras páginas, no prefácio mesmo da obra, ENGELS declara que o livro 
sobre A Origem de Família é «de certo modo, a execução de um testamento»29. Isso porque, 
segundo ele nos conta, o próprio Marx, no final de sua vida, teria se disposto a escrever 
esse livro. Apenas não o fez porque a morte o colheu antes – Marx faleceu em 1883 e a 
obra foi publicada por Engels no ano seguinte. Entretanto, Engels afirma ter aproveitado, 
na redação do livro, o rascunho inacabado feito por Marx de próprio punho. 

 Nessa obra, Engels assume e desenvolve, como diz que o próprio Marx teria feito, 
uma teoria sobre a origem da família elaborada por um antropólogo norte-americano 
chamado Lewis H. Morgan (1818-1881), que viveu entre os índios iroqueses e escreveu um 
livro em que expõe sua teoria antropológica, denominado Ancient Society (Sociedade 
Primitiva), influenciado pelo evolucionismo darwinista. 

 Segundo Engels, no princípio os seres humanos primitivos viviam em hordas sem 
forma alguma de estratificação social. Não havia família, como não havia propriedade, e 
os indivíduos de nossa espécie viviam em total promiscuidade sexual, sem nenhum 
entrave: todos os machos cruzavam com todas as fêmeas. Tais relações excluiriam toda a 
possibilidade de se estabelecer, com certeza, a paternidade, de modo que a filiação apenas 
poderia ser contada pela linha feminina. Engels chamou esse tipo de organização social 
primitiva de matriarcado: como ninguém sabia quem era seu pai, as mulheres, como mães, 
na qualidade de únicos progenitores conhecidos das novas gerações, gozavam de grande 
apreço e respeito. Contudo, pela ausência de força física da mulher, o prestígio matriarcal 
não se impunha como estrutura rígida e com suas mães os filhos mantinham uma relação 
puramente afetiva, não autoritária. A liberdade e igualdade, na vida da horda tribal, sem 
família nem propriedade, eram totais e absolutas. 

 Teria, porém, realmente existido, no princípio da humanidade, um matriarcado 
como o que nos descreve e assegura Engels? Há provas disso? Ele mesmo é quem nos 
responde: 

                                                 
29 A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, in MARX – ENGELS, Obras Escolhidas, Rio de Janeiro, 
Vitória, 1961. v. 3, p. 7. 



«Aquele estado social primitivo, admitindo-se que tenha realmente existido, pertence a 
uma época tão remota que não podemos esperar encontrar provas diretas de sua existência, 
nem mesmo entre os fósseis sociais, nos selvagens mais atrasados»30. 

 Ou seja, o próprio Engels reconhece não ter fatos que provem a hipótese que está 
aventando, mas em que pretende fundamentar uma teoria da família. Efetivamente, o que 
se observa é que a presença da família é um fenômeno universal em todas as sociedades e 
culturas: jamais achou-se alguma em que não houvesse família. 

 Em seguida, Engels pretende analisar a sucessiva passagem do matriarcado 
primitivo para a família consanguínea, a família punaluana e a família sindiásmica, 
supostas formas de transição para a atual família patriarcal. Não nos interessa, entratanto, 
entrar nesses detalhes. Passemos diretamente à hipótese de Engels sobre a formação da 
família patriarcal. 

 De acordo com Engels, «a primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o 
homem e a mulher para a procriação dos filhos»31. De acordo com essa divisão do 
trabalho, cabia ao varão procurar fora de casa a comida, mediante as atividades 
econômicas primitivas de coleta, caça e pesca, e, consequentemente, tal fato lhe atribuía a 
propriedade dos instrumentos de trabalho necessários para isso, da mesma forma que a 
mulher estabelecia sua propriedade sobre os utensílios domésticos. Com o 
desenvolvimento das forças produtivas da sociedade, com a descoberta do pastoreio e da 
pecuária, bem como com a escravização de indivíduos vencidos de tribos inimigas, o 
varão tornou-se também proprietário do novo manancial de comida, o gado, e, mais 
adiante, do novo instrumento de trabalho, o escravo. Não obstante, segundo os usos 
vigentes na sociedade primitiva, seus filhos não podiam herdar seu patrimônio, pois a 
filiação era estabelecida pelo direito materno, isto é, a descendência só se contava por linha 
feminina32. 

 Destarte, as riquezas, à medida em que iam aumentando, davam, por um lado, ao 
varão uma posição mais importante que a da mulher na família e, por outro lado, faziam 
com que nascesse nele a ideia de valer-se dessa vantagem para modificar, em proveito de 
seus filhos, a ordem da descendência. Assim, foram abolidos a filiação feminina e o direito 
hereditário materno, sendo substituídos pela filiação masculina e pelo direito hereditário 
paterno. Segundo as palavras de Engels, esta foi «uma das mais profundas revoluções que 
a humanidade já conheceu»33. Ainda de acordo com Engels: 

«O desmoronamento do direito materno, a grande derrota histórica do sexo feminino em 

todo o mundo. O homem apoderou-se também da direção da casa; a mulher viu-se 
degradada, convertida em servidora, em escrava da luxúria do homem, em simples 
instrumento de reprodução»34. 

 Entretanto, Engels é ambivalente, pois em outra passagem de seu livro parece 
contradizer-se, ao tratar da família sindiásmica: 

                                                 
30 A Origem (nota 29 supra), p. 28. Negrito no original. 
31 A Origem (nota 29 supra), pp. 54-5. 
32 Cf. A Origem (nota 29 supra), p. 47. 
33 A Origem (nota 29 supra), p. 47. 
34 A Origem (nota 29 supra), p. 48. Negrito no original. 



«Quanto mais as antigas relações sexuais perdiam seu caráter inocente primitivo e 
selvático, por força do desenvolvimento das condições econômicas e, paralelamente, por 
força da decomposição do antigo comunismo, e da densidade cada vez maior da 
população, tanto mais envilecedoras e opressivas devem ter parecido essas relações para as 
mulheres, que com maior força deviam ansiar pelo direito à castidade, como libertação, 
pelo direito ao matrimônio, temporário ou definitivo, com um só homem. Esse progresso 
não podia ser devido ao homem, pela simples razão, que dispensa outras, de que jamais, 
ainda em nossa época, lhe passou pela cabeça a ideia de renunciar aos prazeres de um 
verdadeiro matrimônio por grupos. Só depois de efetuada pela mulher a passagem ao 
casamento sindiásmico, é que foi possível aos homens introduzirem a estrita monogamia – 
na verdade, somente para as mulheres»35. 

 De qualquer maneira, Engels é enfático em caracterizar a família como uma 
estrutura endemicamente opressiva: 

«O primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o 
desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia; e a primeira 
opressão de classes, com a opressão do sexo feminino pelo masculino»36. 

 A partir dessas conclusões, Engels expõe as perspectivas do socialismo marxista 
para a família, a partir da coletivização dos meios de produção: 

«Quando os meios de produção passarem a ser propriedade comum, a família individual 
deixará de ser a unidade econômica da sociedade. A economia doméstica converter-se-á em 
indústria social. O trato e a educação das crianças tornar-se-ão assunto público; a sociedade 
cuidará, com o mesmo empenho, de todos os filhos, sejam legítimos ou naturais. 
Desaparecerá, assim, o temor das “consequências”, que é hoje o mais importante motivo 
social – tanto do ponto de vista moral como do ponto de vista econômico – que impede 
uma jovem solteira de se entregar livremente ao homem que ama. Não bastará isso para 
que se desenvolvam, progressivamente, relações sexuais mais livres, e também para que a 
opinião pública se torne menos rigorosa quanto à honra das virgens e à desonra das 
mulheres?»37. 

 Coletivização da criação e da educação das crianças: esta é a consequência necessária da 
abolição da família ou mesmo o princípio de sua inutilização como instituição social. No 
entanto, como tivemos oportunidade de ver, Aristóteles já demonstrou há mais de vinte 
séculos que isso não funciona e apenas redunda em prejuízo das crianças e da cultura 
social. 

 Em última análise, porém, parece haver ficado suficientemente claro que o socialismo 
é uma utopia subversiva contra a família e a propriedade. No socialismo há uma espécie de 
nostalgia da horda primitiva, horda que talvez nunca tenha de fato existido, mas que conduz 
o sonho socialista de uma comunidade em que a família e a propriedade sejam 
desintegradas e dissolvidas na posse indiferenciada dos corpos humanos e dos bens 
materiais. Se chamamos progresso ao contínuo fortalecimento das instituições 
fundamentais da sociedade, tal como constituída pelo direito natural, não haverá dúvida 

                                                 
35 A Origem (nota 29 supra), p. 45. 
36 A Origem (nota 29 supra), p. 55. 
37 A Origem (nota 29 supra), p. 63. 



de que o socialismo não constitui autêntico progressismo, mas apenas uma utopia atávica e 
regressiva: a retrogradação ao tribalismo primitivo. 

 

6. O encontro entre marxismo e feminismo 

 

 Pode-se dizer que o feminismo é o marxismo norte-americano. Os Estados Unidos 
sempre contaram com um movimento operário extremamente organizado e atuante, mas 
nele a ideologia socialista e especialmente o marxismo não tiveram fortuna. O movimento 
operário norte-americano era combativo, mas reformista, não contestava a ordem social 
vigente. Entretanto, por razões que ainda precisam ser investigadas, em nenhum outro 
país os conflitos entre varões e mulheres conquistaram tanta importância como nos 
Estados Unidos. Na grande república norte-americana, a guerra dos sexos suplantou a luta 
de classes. 

 E foi nos Estados Unidos que a fusão ideológica entre feminismo e marxismo 
completou-se e se tornou definitiva, particularmente por obra de dois livros publicados 
em 1970, por duas feministas norte-americanas: Kate Millett (1934) e Shulamith Firestone 
(1945-2012), esta nascida no Canadá, mas de origem judaica e vivendo nos Estados Unidos 
desde a infância. 

 O primeiro desses livros foi Sexual Politics, que foi a tese de doutoramento de Kate 
Millett na Universidade de Colúmbia. Nesse livro, a partir das ideias de Marx e Engels, a 
autora defende que a verdadeira chave para a revolução socialista era a revolução sexual: o 
socialismo deveria começar não pelo simples ataque à propriedade, mas pela destruição 
da família. Essa obra representou a adesão definitiva do movimento feminista norte-
americano ao marxismo. Essa tese de Kate Millett, desfraldando a bandeira da revolução 
sexual contra a família, acabou equivalendo, para o feminismo, ao que foi o Manifesto 
Comunista de Marx e Engels para o movimento socialista como um todo. 

 O outro livro é o de Shulamith Firestone, intitulado The Dialectic of Sex. Nessa obra, 
a autora aprofunda a ideologia da revolução sexual, lançada por Kate Millett em Sexual 
Politics. Seguindo os passos de Marx, Engels, Freud e Millett, Firestone afirma que a 
instituição familiar faz da mulher e dos filhos por ela gerados uma propriedade privada do 
varão, a qual, na verdade, seria a primeira propriedade e o fundamento de todas as outras. 
Ainda diz Firestone que é na família que se forma a psicologia da desigualdade, a psicologia da 
dominação, a psicologia do poder. Por tudo isso, enquanto houver família, haverá 
desigualdade no mundo, de tal modo que, se queremos criar uma sociedade igualitária, a 
utopia socialista em que tudo é de todos, é necessário destruir a família. Nada melhor, 
para expressar o alcance das propostas de Shulamith FIRESTONE, do que transcrever suas 
próprias palavras, extraídas da conclusão de seu livro: 

«1) A libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutora, através de todos os meios 
disponíveis, e a distribuição do papel de nutrição e educação das crianças entre a sociedade como um 
todo, tanto entre os homens, quanto entre as mulheres (...) Estamos falando de uma mudança 
radical. E apesar de, na verdade, ela não poder surgir de repente, os objetivos radicais 



devem ser o tempo todo mantidos em vista. As creches libertam as mulheres. Aliviam uma 
opressão imediata, mas não se pergunta por que essa opressão é feita sobre as mulheres. 

No outro extremo se situam as soluções mais distantes, baseadas nas potencialidades da 
embriologia moderna, i.e., a reproduçao artificial (...). 

Assim, libertar as mulheres de sua biologia significaria ameaçar a unidade social que está 
organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino 
biológico, a família. 

2) A total autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto das mulheres quanto das 
crianças. Para atingir esta meta serão necessárias mudanças fundamentais em nossa 
estrutura social e econômica. É por isso que precisamos falar de um socialismo feminista 
(...). 

Com isso atacamos a família numa frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela 
está organizada: a reprodução das espécies pelas mulheres, e sua consequência, a 
dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar estas condições já seria suficiente 
para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos 
ainda mais. 

3) A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas as 
instituições que segregam os sexos, ou que excluem as crianças da sociedade adulta, p.ex., a 
escola moderna, devem ser destruídas. 

Estas três exigências afirmam uma revolução feminista baseada na tecnologia avançada. E, 
se as distinções culturais entre homem/mulher e adulto/criança forem destruídas, nós não 
precisaremos mais da repressão sexual que mantém estas classes díspares, sendo pela 
primeira vez possível uma liberdade sexual “natural”. Assim chegaremos à: 

4) Liberdade sexual para todas as mulheres e crianças usarem a sua sexualidade como quiserem. Não 
haverá mais nenhuma razão para não ser assim. (...) Em nossa nova sociedade, a 
humanidade poderá finalmente voltar à sua sexualidade natural “polimorfamente 
perversa” – serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente 
plenamente sexuada, realizada no passado apenas em alguns indivíduos (sobreviventes), 
tornar-se-ia universal»38. 

«É possível que a criança estabeleça suas primeiras relações físicas íntimas com pessoas de 
seu próprio tamanho, por mera conveniência física, exatamente como os homens e as 
mulheres podem preferir um ao outro em vez de pessoas do mesmo sexo, por mera 
conveniência física. Mas, se ao contrário ela escolhesse se relacionar sexualmente com os 
adultos, mesmo que isso se desse com a sua própria mãe genética, não haveria razões a 
priori para ela rejeitar seus avanços sexuais, uma vez que o tabu do incesto teria perdido 
valor»39. 

 A fusão entre marxismo e feminismo, efetuada por Kate Millett e Shulamith 
Firestone, foi a primeira grande contribuição imediata para a elaboração da ideologia de 
gênero. Ela indicou o que, na mente desses ideólogos, necessitava ser feito: uma revolução 
sexual consistente na destruição da família. 

                                                 
38 The Dialectic of Sex, trad. port. de V. R. R. Terra, A Dialética do Sexo, Rio de Janeiro, Labor, 1976. pp. 234-8. 
Itálicos no original. 
39 The Dialectic (nota 38 supra), p. 273. 



 

7. A segunda contribuição: os sociólogos do Conselho Populacional 

 

 Um tema pouco pesquisado pelos historiadores, mas essencial para a compreensão 
de fatos ocorridos em escala mundial no século XX, é o papel de certas organizações 
filantrópicas norte-americanas, como as fundações Rockfeller e Ford, isentas de impostos e 
abastecidas pela renda de grupos supercapitalistas. Tais fundações rapidamente se 
interessaram pela questão da suposta explosão demográfica e do controle populacional. 

 Em 1952, John D. Rockfeller III, um dos homens mais ricos do mundo, fundou o 
Conselho Populacional, em Nova Iorque. O Conselho havia sido criado para “tomar a 
iniciativa nos amplos campos que, no seu conjunto, constituem o problema populacional”. 
Em verdade, seu objetivo último era reduzir a zero o crescimento demográfico mundial.  

 Entre os fundadores do Conselho Populacional estava o sociólogo norte-americano 
Kingsley Davis (1908-1997), professor em conceituadas universidades, como Princeton, 
Columbia e Berkeley. Sua obra principal chamava-se Human Society. Davis revolucionou 
os rumos da sociologia norte-americana. Para ele a sociologia não poderia ser uma ciência 
meramente descritiva, mas deveria tornar-se capaz de alterar a estrutura da sociedade, de 
provocar mudanças estruturais. Em outras palavras, a sociologia precisava converter-se 
em engenharia social. 

 Em 1967, Kingsley DAVIS publicou, na celebrada revista Science, um artigo, 
intitulado Population Policy: Will Current Programs Succeed?40, em que fazia a crítica da 
política seguida pelo Conselho Populacional até aquele momento. Segundo Davis, o 
Conselho pretendia reduzir a zero o crescimento demográfico, mas as políticas 
populacionais se limitavam a proporcionar meios e serviços de controle da natalidade 
(distribuição de anticoncepcionais, implantação de DIU, clínicas de esterilização e aborto 
etc.). Ora, de nada adiantaria colocar à disposição das mulheres esses meios e serviços se 
elas mesmas não quisessem ter menos filhos. Ou seja, as políticas populacionais deveriam 
não apenas disponibilizar os meios, mas também fazer com que as mulheres quisessem ter 
menos filhos. Portanto, era preciso suscitar uma mudança comportamental, uma mudança 
nas atitudes, nos hábitos e nos valores das pessoas, o que só poderia ser feito penetrando 
nas próprias estruturas da sociedade. 

 A princípio, as observações de Davis foram consideradas inusitadas, mas logo 
foram adotadas por todas as fundações internacionais que financiavam o controle 
populacional. Ocorre que alterar as estruturas da sociedade para que as mulheres queiram ter 
menos filhos significa também combater a instituição familiar, o que produziu uma 
convergência entre as fundações supercapitalistas norte-americanas e o movimento 
marxista-feminista. Com a adesão das grandes fundações às orientações de Davis, elas 
começaram a dar apoio financeiro ao feminismo e ao movimento homossexual, 
conscientes de que, para seus objetivos de controle demográfico, era necessário destruir a 
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família e que isto implicava, não uma mudança qualquer, mas uma alteração nas próprias 
estruturas da sociedade, a ser executada num verdadeiro trabalho de engenharia social. 

 

8. A terceira contribuição: o marxismo ocidental 

 

 Em outubro de 1917, os marxistas, capitaneados por Lenin, conseguiram tomar o 
poder na Rússia e realizar a primeira revolução socialista vitoriosa da história. Os bens de 
capital (bancos, fazendas, indústrias, estabelecimentos comerciais) foram coletivizados, ou 
seja, transferidos para o controle estatal, enquanto se tentou destruir a família, com a 
abolição do casamento e a legalização do aborto (a Rússia Soviética foi o primeiro país a 
legalizar o aborto nos tempos modernos). Entretanto, as consequências das medidas legais 
contra a família logo se fizeram sentir, com uma explosão de delinquência juvenil na 
geração que nasceu logo após a Revolução. Por causa disso, duas décadas depois, sob a 
ditadura de Stalin, a Rússia Soviética restaurou o casamento, restringiu o divórcio em 
condições mais estritas que em muitos países ocidentais, e voltou a proibir o aborto em 
1936 (em 1955, após a morte de Stalin, ele seria novamente legalizado). O amor livre e o 
homossexualismo passaram a ser retratados, pela propaganda oficial do regime, como 
“degenerescência burguesa”. 

 Os intelectuais marxistas da Europa Ocidental receberam a Revolução Russa com 
grande entusiasmo, porém, em curto espaço de tempo, passaram a olhar para a Rússia 
Soviética e para o regime ali instaurado com certa decepção. Aquilo não era bem o 
socialismo que eles tinham sonhado. A sociedade soviética era demasiado semelhante ao 
antigo regime e às próprias sociedades ocidentais para que pudesse satisfazer o anseio 
utopista dos intelectuais do Ocidente. Além disso, o que havia de diferente também não 
agradava: o socialismo real, iniciado com a Revolução Russa, evoluiu para um sistema 
francamente totalitário, sustentado por campos de concentração e uma brutal repressão da 
polícia, um regime sangrento que apresentou o saldo de cem milhões de vítimas fatais41. 

 Diante desse quadro, os intelectuais marxistas da Europa Ocidental passaram a se 
perguntar: “O que deu errado? E por que deu errado?”. Muito antes da queda do muro de 
Berlim, já na década de 1920, esses intelectuais marxistas haviam percebido que a 
Revolução Russa havia sido um fracasso, dentro do próprio ponto de vista de seu 
entendimento do marxismo. 

 Uma primeira resposta foi dada em 1923, pelo marxista alemão Karl KORSCH (1886-
1961), no artigo Marxismo e Filosofia42. Para compreender a proposta de Korsch, é preciso 
retomar os conceitos marxistas de infra-estrutura e superestrutura, tal como apresentamos 
anteriormente. Como vimos, para Marx, a infra-estrutura da sociedade é constituída pelas 
relações materiais de produção, enquanto que sua superestrutura é constituída por suas 
produções ideológicas (valores e instituições como a família, a cultura de um modo geral), 
                                                 
41 Cf. S. COURTOIS et. al., Le Livre noir du communisme, trad. port. de C. Meira, O Livro Negro do Comunismo, Rio 
de Janeiro, Bertrand Brasil, 2001. 917p. 
42 Cf. Marxismus und Philosophie, trad. port. de José Paulo Netto, Marxismo e Filosofia, Rio de Janeiro, UFRJ, 
2008. 170p. 



que mascaram as condições de exploração e opressão da infra-estrutura social. De acordo 
com os escritos de Marx e Engels, os marxistas acreditavam que a revolução deveria ser 
feita na infra-estrutura econômica da sociedade, abolindo-se a propriedade privada e 
coletivizando-se os meios de produção. Com isso, automaticamente a superestrutura viria 
abaixo, pois esta não passaria de uma superfetação ideológica da própria infra-estrutura 
econômica. Korsch apareceu para mostrar que não era assim e que a experiência soviética 
provava que não era assim: lá houve a revolução na infra-estrutura econômica, mas a isso 
não se sucedeu o surgimento de uma nova sociedade. E tal ocorreu porque não se fez a 
revolução na superestrutura. A superestrutura social tem uma subsistência própria, não cai 
junto com a infra-estrutura, e por isso também nela é preciso fazer uma revolução. Com 
essa tese, Korsch inaugurou o que foi chamado por Merleau-Ponty (1908-1961) de 
“marxismo ocidental”, que é um marxismo da superestrutura. Para o marxismo ocidental, 
não basta fazer a revolução na infra-estrutura econômica da sociedade, é preciso fazê-la 
também nas ideologias, na sua superestrutura cultural. 

 Com base na proposta de Korsch, um rico empresário judeu, Félix Weil (1898-1975) 
fundou, na década de 1920, na cidade alemã de Francoforte, o Instituto de Pesquisa Social, 
que logo recebeu o famoso apelido de “Escola de Francoforte”. O programa do Instituto 
era, exatamente, realizar a proposta de Karl Korsch: fazer a revolução na superestrutura, 
na cultura, nas ideologias. Em 1931, tornou-se diretor desse instituto o professor alemão, 
de origem judaica, Max Horkheimer (1895-1973). 

 Na linha do pensamento marxista, Horkheimer entendia que a superestrutura da 
sociedade, em que devia focar seu trabalho revolucionário, era constituída por ideologias. 
Por conseguinte, tais ideologias deveriam ser desmascaradas e destruídas pela crítica 
dialética. Ocorre que Horkheimer constatou que a crítica dialética era ineficaz em relação às 
pessoas comuns, porque estas não se guiavam pelo pensamento crítico, mas por 
argumentos de autoridade. Esses argumentos de autoridade imunizavam o homem 
comum, que não estava interessado em debates filosóficos, contra a crítica dialética 
marxista. Por conseguinte, Horkheimer chegou à conclusão que, para revolucionar com 
eficácia a superestrutura cultural da sociedade, era preciso primeiro fazer desaparecer a 
ideia de autoridade. 

 Ora, para fazer desaparecer a ideia de autoridade, se fazia necessário, então, 
descobrir de onde ela vinha. E HORKHEIMER se convenceu de que ela era inoculada no seio 
da família, conforme suas palavras que transcrevemos abaixo: 

«Entre as  circunstâncias que influenciam de modo decisivo a formação psíquica da maior 
parte de todos os indivíduos, tanto pelos mecanismos conscientes quanto pelos 
inconscientes, a família tem uma importância predominante. O que ocorre nela plasma a 
criança desde a sua mais tenra idade e desempenha um papel decisivo no despertar de suas 
faculdades. Assim como a realidade se reflete no meio deste círculo, a criança que cresce 
dentro dele sofre sua influência. A família cuida, como uma das componentes educativas 
mais importantes, da reprodução dos caracteres humanos tal como os exige a vida social, e 



lhes empresta em grande parte a aptidão imprescindível para o comportamento autoritário 
do qual depende amplamente a sobrevivência da ordem burguesa»43. 

 Para fazer a revolução na superestrutura social é preciso primeiro destruir a família, 
conclui Horkheimer, pois é a família que gera a ideia de autoridade, que se consolida nas 
instituições que compõem a superestrutura social. Nisso, seu pensamento também 
converge com o de Shulamith FIRESTONE: «O fracasso da Revolução Russa se atribui 
diretamente à derrota de suas tentativas para eliminar a família e a repressão sexual»44. 

 O próximo passo será dado pelo francês Louis Althusser (1918-1990), autor de 
Aparelhos Ideológicos de Estado. Seguindo o pressuposto marxista de que o homem apenas 
conhece o que produz e que o único conhecimento legítimo é o da produção de um objeto, 
nessa obra ALTHUSSER procura desvendar como os homens produzem a ideologia: 

«A ideologia da classe dominante não se torna dominante por graça divina, ou pela simples 
tomada de poder do Estado. É pelo estabelecimento dos aparelhos ideológicos do Estado 
(AIE), aonde esta ideologia é realizada e se realiza, que ela se torna dominante. »45. 

 Ou seja, segundo Althusser, as instituições, mais que simples ideologias, são o locus 
onde as ideologias são produzidas, verdadeiras fábricas de ideologias. Destarte, como 
distingue Althusser, o Estado consta de duas espécies de aparelhos: aparelhos repressivos, 
como o governo, a administração pública, as forças armadas, a polícia, os tribunais, o 
sistema carcerário etc., que conservam a ordem social pela violência; e aparelhos ideológicos, 
que cumprem a mesma função conservadora mediante a produção de ideologias. Após essa 
distinção, ALTHUSSER faz um verdadeiro mapeamento daqueles que ele chama de 
“aparelhos ideológicos de Estado”, ou seja, das instituições que constituem, na perspectiva 
marxista, a superestrutura social: 

«Podemos, pelo momento, considerar como aparelhos ideológicos do Estado as seguintes 
instituições (a ordem de enumeração não tem nenhum significado especial): AIE religiosos 
(o sistema das diferentes igrejas), AIE escolar (o sistema das diferentes “escolas” públicas e 
privadas), AIE familiar, AIE jurídico, AIE político (o sistema político, os diferentes 
partidos), AIE sindical, AIE de informação (a imprensa, o rádio, a televisão etc.), AIE 
cultural (letras, belas artes, esportes etc.)»46. 

 Em síntese, Althusser mapeia as instituições da superestrutura, locais onde se deve 
travar a guerra civil ideológica que deve levar à revolução cultural. De acordo com seu 
pensamento, a família é apenas um aparelho ideológico de Estado, uma instituição da 
superestrutura, que mantém a ordem social pela produção de ideologias. 

 Mas o que constitui essas instituições? Se soubermos como elas são construídas, 
descobriremos como destruí-las. O francês Michel Foucault (1926-1984) procurou dar uma 
resposta a essa questão. 

                                                 
43 Autoridade e Família, in Kritische Theorie – Band I, trad. port. de H. Cohn, Teoria Crítica I, São Paulo, 
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Rio de Janeiro, Graal, 1985. p. 106. 
46 Idéologie (nota 45 supra), p. 68. 



 Em suas principais obras, As Palavras e as Coisas47, de 1966, Arqueologia do Saber48, de 
1969, e A Ordem do Discurso49, de 1970, FOUCAULT afirma que as instituições são 
constituídas de discursos e por discursos. Conforme suas próprias palavras: 

«Em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, 
organizada e redistribuída por certo número de procedimentos (...). 

O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, 
mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. (...) 

Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação 
dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. 

Não constituiriam o sistema judiciário, o sistema institucional da medicina, eles também, 
sob certos aspectos, ao menos, tais sistemas de sujeição do discurso?»50. 

 Assim, Foucault reduz todas as instituições sociais a discursos, no que se deve 
compreender igualmente a família: também ela é feita de discursos e por discursos. 

 Porém, se as instituições sociais são constituídas por discursos, como faremos para 
destruí-las, a partir de sua constituição íntima? Nesse ponto, se apresenta Jacques Derrida 
(1930-2004), filósofo francês de origem judaica, e lança o seu desconstrucionismo. 

 Partindo das teorias linguísticas de Ferdinand de Saussure (1857-1913), que 
pretendia encontrar uma estrutura abstrata que determinasse todas as manifestações 
concretas de uma língua, Derrida propôs a desconstrução, que é um método de transpor a 
dialética para dentro dos discursos, jogando uma palavra contra outra e jogando os 
próprios significados de uma mesma palavra um contra o outro. O emprego desse método 
acaba por tornar totalmente incerto o significado dos discursos, fazendo as pessoas perder 
o sentido do que falam e ouvem, do que leem e escrevem. Tudo o que era certo fica 
duvidoso, fluido, movediço. Desconstruindo o discurso, destroem-se, por consequência, 
também os valores que nele estão embutidos e o imaginário que por ele se transmite, 
arrasando com as instituições sociais a partir de seus próprios fundamentos. 

 Recapitulando: os marxistas ocidentais entenderam que não adianta fazer a 
revolução na infra-estrutura econômica da sociedade sem revolucionar a sua 
superestrutura cultural. Para revolucionar a superestrutura da sociedade é preciso antes 
de mais nada destruir a família, pois é nela que surge a ideia de autoridade. Conforme 
Althusser, a família é um aparelho ideológico de Estado, uma instituição social que 
compõe a superestrutura e produz ideologias que mantêm a ordem social estabelecida. 
Sendo uma instituição, ela é constituída de discursos e por discursos, segundo Foucault. 
Logo, para destruir a família é necessário desconstruir os discursos que a constituem. Portanto, 
a revolução cultural é discursiva, é uma revolução que opera no âmbito da linguagem. 

 A contribuição do marxismo ocidental para a ideologia de gênero está no método e 
nos meios: a destruição da família deve-se efetuar pela desconstrução da linguagem.  
                                                 
47 Les Mots et les choses, trad. port. de S. T. Muchail, As Palavras e as Coisas, 9ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 
2007, 541p. 
48 L’Archéologie du savoir, trad. port. de L. F. B. Neves, Arqueologia do Saber, Petrópolis, Vozes, 1972. 260p. 
49 L’Ordre du discours, trad. port. de L. F. de Almeida Sampaio, São Paulo, Loyola, 2013. 74p. 
50 L’Ordre (nota 49 supra), pp. 8, 10, 41-2. 



 Uma amostra dessa revolução que opera no discurso é a “correção política” da 
linguagem, o “politicamente correto”, que proíbe determinadas palavras e cunha 
neologismos que logo são vulgarizados pelos meios de comunicação de massa, 
devidamente aparelhados. Disso são exemplos as palavras “homoafetividade” ou 
“homofobia”. Esta última palavra é empregada por setores ideologizados para abarcar 
tanto pessoas que, por razões éticas, sociais ou religiosas, reprovam o comportamento 
sodomítico, ou seja, a prática de atos libidinosos com pessoas do mesmo sexo, quanto 
prostitutos homossexuais que assassinam seus clientes. A palavra “homofobia” pretende 
designar coisas tão diversas que, rigorosamente, o que podemos concluir é que se trata do 
nome de uma coisa que não existe. “Homofobia” não existe, não corresponde 
precisamente a significado algum, é apenas um rótulo para se desconstruir a linguagem. 

 Em verdade, a palavra “homofobia” foi construída simplesmente para se fazer 
parecer que as pessoas de todos os grupos que com ela se pretende alcançar são 
portadoras de alguma espécie de transtorno mental. Efetivamente, as fobias (como a 
claustrofobia e a acrofobia), no campo da psicopatologia e da psiquiatria, são transtornos 
mentais constantes da CID (Classificação Internacional de Doenças). Aliás, é possível que 
o movimento homossexual entenda a produção desse termo como uma resposta ao fato de 
que, por muitos anos, o homossexualismo esteve incluído na mesma CID, de onde foi 
retirado em 1990, não em razão de alguma descoberta científica que se tenha verificado, 
mas por pressão do lobby mais poderoso do mundo. 

 Como a revolução cultural e a guerra contra a família tem seu campo na linguagem, 
mais que nunca é necessária aquela retificação dos termos preconizada por Confúcio51, o 
filósofo chinês, a qual constitui o exato inverso da “correção política” desconstrucionista. 
Em verdade, antes mesmo de Confúcio, ela já estava na Bíblia Sagrada: «Tendo, pois, o 
Senhor Deus formado da terra todos os animais terrestres, e todas as aves do céu, levou-os 
diante de Adão, para este ver como os havia de chamar; e todo o nome que Adão pôs aos 
animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome» (Gn 2, 19). É preciso recuperar os sentidos 
da linguagem, contra a ameaça desconstrucionista. 

 O simples uso dos termos “politicamente corretos” já fortalece a revolução cultural, 
mesmo que feito com a melhor das intenções. Por exemplo, há quem empregue o termo 
“cristofobia”, claramente derivado de “homofobia”, para designar as perseguições aos 
cristãos. Isso não é o certo. Se digo cristofobia, indiretamente admito existir homofobia, e 
sou engolido pelo discurso (ou contradiscurso) “politicamente correto”. O certo é dizer 
anticristianismo, palavra tradicional e com respaldo bíblico em 1Jo 2,18. 

 

9. Quarta contribuição: a palavra “gênero” 

 

 Faltava, entretanto, a palavra-chave que possibilitasse a destruição da família pela 
destruição dos discursos que a constituem. Essa palavra foi criada pelo sexólogo norte-
americano John W. Money (1921-2006), nascido na Nova Zelândia. 

                                                 
51 Analectos, 13.3. 



 Money não apenas criou a palavra “gênero”, mas várias outras expressões úteis 
para o discurso politicamente correto de desconstrução da família: “identidade de 
gênero”, “papéis de gênero”, “parafilias” (em lugar da tradicional expressão “perversões 
sexuais”) e “orientação sexual”. O fato mais controverso da vida de Money foi a 
desastrada experiência que ele fez com o menino Bruce Reimer, a fim de provar suas 
teorias sexológicas. 

 Em 1966, uma fracassada operação de circuncisão deixou Bruce Reimer, um bebê de 
oito meses, sem pênis. Money convenceu os pais de Bruce que a melhor coisa a se fazer 
pelo seu filho seria uma cirurgia de transexualização. Os pais concordaram e Bruce foi 
operado antes de completar 2 anos, recebendo o nome de Brenda. Money deu apoio 
psicológico para a reeducação sexual de Bruce, agora Brenda, durante dez anos. Tratava-se 
de um experimento com seres humanos, que contava com o gêmeo univitelino de 
Bruce/Brenda, chamado Brian, como elemento de controle. Em 1996, John Money publicou 
um livro, Man & Woman, Boy & Girl: Gender Identity from Conception to Maturity, narrando a 
experiência e proclamando que ela tinha sido um sucesso. 

 Ocorre que a publicação do livro motivou a curiosidade de Milton Diamond (1934), 
professor de anatomia e biologia reprodutiva na Universidade do Havaí, para investigar o 
que realmente havia acontecido no caso. E os fatos que o prof. Milton descobriu foram 
chocantes: 

 “Brenda” se rebelava contra as roupas femininas desde a época da operação e 
sempre teve comportamento visivelmente masculino. A partir dos 13 anos de nascido 
manifestou comportamento depressivo e seus pais finalmente lhe contaram a verdade aos 
14 anos. Em 1987, fez uma cirurgia de reversão de sexo e trocou de nome para David, 
casando-se em 1990. Mas as consequências do experimento mal feito não pararam por aí: 
em 2002, seu irmão Brian, que se sentia culpado pelo que tinha acontecido a Bruce/Brenda/ 
David, suicidou-se com uma overdose de antidepressivos. Em 2004, David (Bruce) foi 
abandonado pela esposa, matando-se dois dias depois com um tiro na cabeça. 

 

10. Judith Butler e a formulação da ideologia de gênero 

 

 John Money criou a palavra gênero, mas não foi ele quem soube formular toda uma 
ideologia a partir dela. Esse papel coube a Judith Butler (1956), norte-americana de origem 
judaica, professora de retórica e literatura na Universidade de Berkeley. 

 É no livro Gender Trouble, publicado em 1990, que Butler apresenta a sua teoria de 
gênero, que preferimos chamar ideologia de gênero. Nessa obra, a autora sustenta que é 
preciso acabar com a ideia de que existe algo que possa ser chamado de identidade sexual. 
Isso seria uma reificação, isto é, a “coisificação” de algo que é pura produção ideológica. 
Judith Butler parte da distinção entre sexo e gênero proposta por John Money, segundo a 
qual sexo seria o dado (natural) e gênero, o construído (cultural), e joga com esses termos de 
acordo com o método desconstrucionista de Derrida, desintegrando suas diferenças, de 
modo que o próprio sexo apareça como criação cultural. Observem com atenção este 
trecho: 



«A distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que o sexo pareça intratável 
em termos biológicos, o gênero é culturalmente construído: consequentemente, não é nem o 
resultado causal do sexo, nem tampouco tão aparentemente fixo quanto o sexo. (...) 

Se o gênero são os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não se pode dizer 
que ele decorra de um sexo desta ou daquela maneira. (...) Além disso, mesmo que os sexos 
pareçam não propriamente binários em sua morfologia e constituição (ao que será 
questionado), não há razão para supor que os gêneros também devam permanecer em 
número de dois. (...) Quando o status construído de gênero é teorizado como radicalmente 
independente do sexo, o próprio gênero se torna um artifício flutuante, com a consequência 
de que homem e masculino podem, com igual facilidade, significar tanto um corpo feminino 
como um masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. 

(...) Se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o próprio construto chamado “sexo” 
seja tão culturalmente construído quanto o gênero; a rigor, talvez o sexo sempre tenha sido 
o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente 
nenhuma»52. 

 Aplicando a desconstrução, Butler vai fazendo desaparecer o significado próprio do 
sexo, de modo que no final permanece apenas o gênero. Destarte, ela apresenta o sexo 
mesmo como criação cultural, como pura produção ideológica (no sentido marxista do 
termo), tanto quanto o gênero. 

 Nesse passo, Judith Butler lança a proposta da terceira onda do feminismo, que é, 
rigorosamente, um feminismo sem mulher. Afinal de contas, o sexo feminino, como também 
o masculino, é uma construção cultural, uma produção ideológica. Por analogia com a 
revolução socialista, em que o proletário explorado se liberta do burguês opressor, e com 
isso deixa de ser proletário, na visão de Butler, emancipar-se, para a mulher, significa 
deixar de ser tal. As categorias “homem” e “mulher”, “masculino” e “feminino”, são 
categorias de uma relação de opressão: “mulher” é a categoria que retrata o oprimido 
dessa relação. A simples defesa da mulher, sob este ponto de vista, não é mais capaz de 
servir de premissa básica do feminismo, que exige agora um novo objetivo político, a 
dissolução dos papéis estáveis de gênero, o gênero como construção variável de identidade, 
conforme o trecho que destacamos a seguir: 

«Se a noção estável de gênero dá mostras de não mais servir como premissa básica da 
política feminista, talvez um novo tipo de política feminista seja agora desejável para 
contestar as próprias reificações do gênero e da identidade – isto é, uma política feminista 
que tome a construção variável da identidade como um pré-requisito metodológico e 
normativo, senão como um objetivo político»53. 

 Assim, o feminismo que começou reivindicando a emancipação da mulher, com 
Butler e sua terceira onda já reclama a extinção da própria ideia de mulher, como fator de 
opressão, como reificação de uma construção ideológica. 

 É bastante curioso, todavia, que Judith Butler publicou o livro em que lançou sua 
ideologia de gênero em 1990 e já em 1995 a mesma ideologia estava sendo sorrateiramente 

                                                 
52 Judith BUTLER, Gender Trouble – Feminism and the subversion of identity, trad. port. de R. Aguiar, Problemas de 
Gênero – Feminismo e subversão da identidade, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2013. pp. 24-5. 
53 Gender (nota 52 supra), p. 23. 



introduzida num documento da Organização das Nações Unidas (ONU), a declaração da 
Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres, realizada em Pequim. Sem que a grande 
maioria dos delegados à Conferência tivesse noção do que significaria tal expressão, o 
texto final foi aprovado constando por três vezes o termo “gênero”, numa dessas vezes 
comprometendo todos os governos signatários a «incorporar a perspectiva de gênero em 
todas as políticas públicas». As manobras dos lobbies feministas, financiados por fundações 
supercapitalistas norte-americanas, para manipular as votações da Conferência, foram 
narradas pela ativista Dale O’Leary no livro The Gender Agenda54. 

 A declaração da Conferência de Pequim comprometia os países signatários a 
«incorporar a perspectiva de gênero em todas as políticas públicas», mas não apresentava 
definição alguma do que viria a ser isso. Um arremedo de definição viria apenas em 2007, 
com a Carta de Princípios de Jogjacarta, uma recomendação da ONU sobre «a aplicação da 
legislação internacional de direitos humanos em relação com a orientação sexual e a 
identidade de gênero». No preâmbulo da tal Carta de Princípios, consta o seguinte 
considerando: 

«ENTENDENDO “identidade de gênero” como estando referida à experiência interna, 
individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode, 
ou não, corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal 
do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função 
corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero, inclusive 
o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos;» 

 Ora, a definição constante do considerando acima nada define. “O gênero é uma 
experiência interna, individual e profundamente sentida”... Se o gênero é uma experiência 
interna, não se tem como identificá-lo por características exteriores, não se tem como saber 
com certeza o gênero de ninguém, é pura subjetividade. Se o gênero é uma experiência 
individual, então abre-se caminho para que cada pessoa tenha o seu próprio gênero. E 
observemos que o gênero não é uma escolha, o que, por mais absurdo que fosse, ainda teria 
no processo algo de deliberação racional. Não, o gênero é uma experiência profundamente 
sentida, ou seja, pertence ao domínio infra-humano. O gênero é uma construção variável, 
como diz Butler, e profundamente sentida, como proclama o preâmbulo dos Princípios de 
Jogjacarta. Em outras palavras, o sujeito pode variar de gênero ao longo do dia e ele 
mesmo não tem controle sobre isso, porque não é uma experiência escolhida ou 
deliberada, mas sentida. 

 O princípio 3 da mencionada Carta, por sua vez, determina o reconhecimento de 
um direito individual à identidade de gênero: 

«Os Estados deverão: 

(...) 

b) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e de outros tipos que sejam 
nececssárias para respeitar plenamente e reconhecer legalmente a identidade de gênero 
autodefinida por cada pessoa; » 

                                                 
54 Há um resumo em português do livro disponível aqui: http://www.votopelavida.com/agendagenero.pdf [20-6-
2016]. 



 Observando esse discurso desde sua origem, compreende-se claramente que se 
trata de um artifício para criar sistematicamente, em torno dos papéis familiares, uma 
atmosfera de confusão e incerteza, até que não possam mais ser reconhecidos. E não há 
como existir família, se não existem papéis familiares suficientemente claros. 


