
 “Ideologia de gênero” e Estatuto da Família

A mesa “Ideologia de gênero” e Estatuto da Familia começou com psicólogo e 
pesquisador das temáticas família, sexualidade e medicalização, Luís 
Fernando de Oliveira Saraiva questionando o próprio conceito de família, 
problematizando a necessidade “cada vez maior” de pessoas da comunidade 
LGBT quererem constituir família. Ao seu lado na mesa, estiveram o escritor 
João Silvério Trevisan, um dos fundadores do grupo Somos – atuante na 
defesa dos direitos homossexuais e contra a discriminação durante a década 
1970 –; a cartunista, quadrinista e roteirista Laerte Coutinho; e a ativista pelos 
direitos sexuais e reprodutivos Mahú Giorgi, colunista na empresa IG e 
integrante ativa do movimento Mães pela Diversidade. A mediação foi da 
advogada e travesti Márcia Rocha. 

“Vivemos um momento em que aquilo que chamamos de família vem cada vez 
se expandindo, a ponto de qualquer agrupamento humano poder ser chamado 
de família”, continuou Luís Saraiva. “Quando a gente define família como um 
coletivo formado por pessoas a partir de seus laços, além da consanguinidade, 
mas também de solidariedade e afetividade, a gente sabe que qualquer 
coletivo humano pode ser chamado de família – como, por exemplo, um grupo 
de amigos. Mas é nesse momento que eu vejo algo de muito estranho 
acontecendo: essa forma passando a determinar, ou tentando determinar, toda 
as nossas configurações, coletivos, agrupamentos, a partir das mesmas 
regras”.

Esse modelo, segundo o psicólogo, pode nos levar a “dar alguns passos para 
trás, no momento em que nos colocar diante das arbitrariedades do Estatuto da
Família. “De acordo com esse estatuto, os irmãos deixam de ser família, a 
fraternidade consanguínea passa a ser uma ‘relação vitalícia’, mas não 
constitui família, por exemplo”. 

A coisa se agrava na medida em que tal projeto conquista quase que 
instantaneamente um lugar de destaque na ordem do dia e segue, com a 
mesma velocidade, para a tramitação nas casas legislativas. “Até que 
recentemente nós conseguimos uma visibilidade maior para a resistência a 
esse projeto”, comentou. “Visibilidade essa que surge a partir de uma 
mobilização nacional, da qual fiz parte, chamada de Movimento Por Todas as 
Famílias, formado por pesquisadores de todo o país – acho que são cerca de 
17 estados – e que já conseguiu organizar mais de vinte debates por todos 
esses estados. Luís contou também que esse movimento de resistência têm o 
mérito de conseguir pautas na mídia, chamar atenção para a problematização 
dessa inciativa dogmática e ganhar o movimento social no momento em se 
torna explicito o que existe por trás dessa “iniciativa”. “Parte da bancada 
fundamentalista religiosa vai agregando ‘conceitos’ a esse estatuto, como 
comparar a homoafetividade à pedofilia, o que já é básico vindo dessas 
pessoas, mas também à zoofilia, ‘justificando’ que as pessoas que transam 
com animais também têm afeto por eles”. 

João Silvério seguiu no caminho do que se tem visto de resistência tanto a 
esse estatuto quanto a outras agendas conservadoras que parecem terem 



monopolizado os espaços de discussão na esfera pública – como o que foi 
visto por ele durante as manifestações de 2013. “Vi algo muito significativo no 
que diz respeito à comunidade LGBT”, contou. “Eu, que já tenho muitos anos 
de janela, fiquei pasmo ao verificar os cartazes que as pessoas portavam. 
Ninguém tinha obrigado ninguém a escrever aqueles cartazes tampouco havia 
uma cartilhazinha com as frases a serem apresentadas em público. Era uma 
molecada, meninos e meninas de todos os gêneros, que estavam ali 
apresentando não somente as suas reivindicações, mas também o que 
pensavam. E um desses cartazes me deixou francamente em estado de graça, 
o que dizia: ‘Feliciano, meu cu é laico’”. João comparou esse tipo de 
protagonismo, e a capacidade de pronta resposta, aos tempos do Somos, 
quando um simples cartaz mobilizava toda a cúpula do movimento. “A gente 
não tinha nenhuma referência, estava começando do zero, e para escrever um 
cartaz se reunia toda a turma para decidir o que escrever, era uma bruta de 
uma discussão. Muitas décadas se passaram, mas, na verdade, o Marco 
Feliciano ofereceu essa constatação e essa intendência de que o meu cu, o 
nosso cu, é laico. E isso não é pouco. Há uma consciência que não caiu do 
céu, mas que também não saiu das escolas – já que muitas inclusive sequer 
permitem que isso seja discutido”.

A exemplo do que outros convidados levantaram em diferentes mesas, para 
João Silvério, essas manifestações de intolerância revelam, por outro, a força 
que movimentos sociais, como o LGBT, vêm ganhando junto à sociedade. “O 
que eles estão confessando, por meio de toda essa organização praticamente 
fascista, é que, na verdade, eles são assustados. Nós nos esquecemos disso 
muito frequentemente. A história não para. Se parasse não haveria mulheres 
aqui hoje, por exemplo. Estariam todas sem casa cuidando dos filhos”. 

Laerte Coutinho pegou o gancho e reforçou a importância do engajamento 
contra documentos como o Estatuto da Família e conceitos enviesados como o
a “ideologia de gênero” – segundo o qual o desejo do ativismo seria subverter 
as cabeças dos estudantes acerca do que é “ser mulher” e “ser homem”. “Mas 
nós ainda somos as mesmas pessoas, com as mesmas limitações. Que família
nós queremos? Será que queremos acesso a uma coisa que está numa 
decadência atroz, que é o casamento? Quantas vezes já não se ouviu dizer 
que os ‘viados’, ‘sapatões’ etc. estão querendo casar justo agora que o 
casamento está acabando? Claro que essa é uma provocação, porque o que a 
gente quer é o acesso a determinados direitos. O que a gente não quer é a 
prevalência de uma segregação, é ser impedido. Mas o casamento está 
mudando”. 

Majú Giorgi deu o tom otimista às discussões. Segundo ela, o Congresso 
Nacional está dando seu “canto do cisne” ao querer barrar direitos que, 
culturalmente, a comunidade LGBTQI está conquistando com um êxito maior 
do que se deixa transparecer. “Nessa guerra cultural eu tenho absoluta certeza 
que estamos levando a melhor”, afirmou. “Nós estamos avançando, e conforme
a gente avança eles reagem, isso é esperado. É claro que nós temos que 
tomar cuidado, é claro que o momento é gravíssimo, é claro que eles saíram da
casinha e estão assustando mesmo. Mas eu vejo isso muito mais como uma 
reação deles justamente por conta do nosso avanço. Porque a gente percebe 



que as pessoas estão se levantando para nos ajudar”. Como exemplo, Majú 
destacou vozes dentro das próprias religiões evangélicas – onde, segundo ela, 
há pastores assumindo cargos estratégicos em comissões de direitos 
humanos, como a da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e outras 
pessoas à frente de movimentos como o Jesus Cura a Homofobia. “Acho 
importante a gente não usar espaços como esse só para levantar tudo de ruim,
porque isso acaba com a esperança. E essa meninada que está aí, essa 
meninada LGBT, precisa de esperança para lutar. Então, a gente tem que ver a
luz no fim do túnel, existe essa luz. 

Em sua mediação, Marcia Rocha ressaltou ainda que do ponto de vista 
constitucional, documentos como o Estatuto da Família, não têm validade legal.
“Quem tem capacidade de determinar o que é constitucional é o Supremo. 
Então, a criação de um Estatuto da Família, torna-se algo vazio, feito para 
ganhar votos, irrelevante do ponto de vista jurídico. É um projeto que, mesmo 
aprovado, não teria validade prática”. O mesmo, segundo ela, se dá no caso da
“ideologia de gênero”. Isso não existe e ponto. O que existe são estudos 
técnico científicos sobre gênero. E são esses embasamentos científicos, esses 
avanços, que apavoram os conservadores e fundamentalistas religiosos”. 

Quanto a isso, Luís Saraiva deixou um pensamento que vale reflexão. “O que 
está por trás desse Estatuto da Família é um projeto de sociedade. É aí que eu 
fico na dúvida se esse projeto nasce realmente morto, porque de qualquer 
forma ele vem para afirmar um projeto de sociedade. Se é constitucional ou 
não, para mim, acaba virando um detalhe. No momento em que o Estado se 
manifesta dessa forma, nós temos que ficar atentos. Trata-se de um projeto 
fundamentalista religioso, que visa instalar no país um Estado teocrático, que já
persegue outras religiões, expressões de gênero e sexualidades. Um Estado 
que já mata, violenta e silencia. 




