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O QUE É A ?IDEOLOGIA DE “GÊNERO”

MAS ISSO É UMA LOUCURA! POR QUE
ALGUÉM IRIA QUERER ISSO?

AS FUTURAS GERAÇÕES DA
SUA FAMÍLIA AGRADECEM!

FAÇA SUA PARTE, AJUDE

NA CONSCIENTIZAÇÃO

DESSE RISCO!
A Ideologia de “Gênero” afirma que ninguém nasce homem 
ou mulher, mas cada um deve construir sua própria 
identidade, isto é, o seu “gênero”, ao longo da vida.

O que significa “gênero”, então? “Gênero” seria uma 
construção pessoal, auto-definida, e ninguém deveria ser 
identificado como “homem” ou “mulher”, mas teria de 
inventar sua própria identidade.

Quer dizer que é ensinado para os nossos filhos que não 
existe “ser homem” e “ser mulher”? Exatamente! Para eles, 
“ser homem” e “ser mulher” são papéis que cada um 
representa como quiser e cada um que deve inventar sua 
própria personalidade. Eles ainda pregam que o “gênero” 
seria uma mera interpretação dos corpos, uma 
performance. Desta forma, querem que o ensino do 
comportamento de “gênero” inicie-se a partir dos 2 anos 
de idade, com o objetivo de criar “uma mente plenamente 
sexualizada”, onde os indivíduos poderão mudar do 
masculino para o feminino ou qualquer outro “gênero” 
quantas vezes quiserem durante a vida.



O QUE ACONTECE QUANDO
A IDEOLOGIA DE “GÊNERO” É

ENSINADA NAS ESCOLAS?

TALVEZ VOCÊ JÁ TENHA
VISTO NA TELEVISÃO OU
INTERNET ALGUÉM DIZER
QUE A FAMÍLIA É UMA
INSTITUIÇÃO ANTIQUADA,
E QUE OS TEMPOS MUDARAM
E QUE PRECISAMOS “ABRIR
A CABEÇA”?

Existem organizações muito ocupadas em

destruir nossas famílias. Dizem que o povo é

muito fora de moda e que precisamos deixar os

ensinamentos dos antigos e nos abrirmos às novidades. E que

novidades! Como não estão conseguindo mudar a cabeça da

população, inventaram novos recursos para nos sabotarem por

meio da reformulação do comportamento dos nossos filhos e

da sexualização das crianças. O mais disfarçado e perigoso

é a Ideologia de “Gênero”.

Converse com o Prefeito e os vereadores do seu Município, bem 
como os Deputados Estaduais e peça para que entrem em 
contato com o Governador exigindo a retirada da Ideologia de 
“Gênero” do currículo das escolas do Estado do Espírito Santo.

Assine a petição “NÃO À IDEOLOGIA DE 
G Ê N E R O  N A S  E S C O L A S  D O  E S ”  
(https://www.citizengo.org/pt-br/signit/1
72108/view) e divulgue.

Mande e-mail (gabinete@seg.es.gov.br) para o 
gabinete do Governador Renato Casagrande 

Notifique o diretor da escola (e por meio dele todo o corpo 
docente, em especial o pedagogo e o coordenador) onde seu filho 
estuda dizendo que você não concorda com a Ideologia de “Gênero” 
e que não autoriza que este tipo de conteúdo seja ensinado para seu 
filho. Acesse o modelo da notificação extrajudicial no link 

Acontece que todas as crianças aprendem que não são meninos ou 
meninas e que precisam inventar um “gênero” para si mesmas. Isto 
ocorre por meio de materiais didáticos que deformam sua 
identidade. Algumas das consequências negativas desta ideologia 
nos lugares onde foi implementada são: desagregação familiar, 
transtornos psíquicos em crianças e adolescentes (como por 
exemplo, os transtornos psíquicos relativos à identidade), aumento 
da incidência de depressão e consequente aumento no número de 
internações e suicídios entre jovens. A Associação Americana de 
Pediatras considera a Ideologia de “Gênero” um ABUSO INFANTIL! 
Confira no link: https://pt.aleteia.org/2016/07/13/associacao-americana-
de-pediatras-fulmina-ideologia-de-genero-e-abuso-infantil/amp.

ou ligue (27) 3636-1024/3636-1044/3636-1017 e fale que a 
sociedade capixaba não aceita a Ideologia de “Gênero” nas escolas. 

https://infanciaefamilia.com.br/modelo-de-notificacao-extrajudicial-de-escolas/

O QUE FAZER?

PRECISAMOS DEFENDER NOSSAS CRIANÇAS!



“QUEREM DESTRUIR NOSSAS FAMÍLIAS”

Esta nefasta ideologia já está sendo ensinada em diversas escolas 
públicas e privadas no Brasil. Além disso, aqui no Estado do Espírito 
Santo (ES), a Ideologia de “Gênero” foi incluída no Currículo Estadual 
de Educação (https://sedu.es.gov.br/curriculo-do-espirito-santo) 
no final do ano de 2018 e está sendo implementada pelo Governo 
Estadual em todos os municípios do nosso Estado durante esse ano 
de 2019 (com previsão para iniciar o ensino às nossas crianças nas 
salas de aula de todo o Estado no ano de 2020). A Ideologia de 
“Gênero” também foi incluída na Lei Complementar nº 799/2015 
que criou o Projeto da Escola Viva no ES.

A população brasileira é
totalmente contrária à Ideologia
de “Gênero”. Isto foi comprovado pela
rejeição de todas as referências de “gênero”
do Plano Nacional de Educação, em 2014, após o
pedido do povo aos congressistas. O mesmo ocorre
quando, por pressão popular, a grande maioria dos Planos
Estaduais e Municipais de Educação aprovados no ano de
2015 também ficou sem citações de “gênero”. Esta Ideologia 
também foi retirada da Base Comum Curricular (BNCC), no
ano 2017, após ampla campanha do povo brasileiro, com
manifestações em todo o território nacional.


