
UNIDADE

DEBATES CONTEMPORÂNEOS

• As subjetividades dos sujeitos contemporâneos e as relações que 
estabelecem na sociedade, tendo como foco construir e problematizar o 
conceito de “etnia”

Conteúdo programático

Objetivos

• Compreender as subjetividades dos sujeitos contemporâneos e as relações 
étnicas em sociedade como resultado da percepção das diferenças e das 
construções identitárias.

• Reconhecer os aspectos que envolvem o conceito de “etnia” para a 
afirmação de um grupo identitário na contemporaneidade.

Etnia: uma afirmação às diferenças
Aula 1
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... para deixar o diferente é preciso de algum 
modo conceber ou vivenciar um ponto em 
comum [...] nas diferenças.

Muniz Sodré

A inferiorização histórica de negros e indígenas 
no Brasil denota a importância de resgatar, na 
discussão sobre etnicidade, o valor desses grupos.

Vamos começar a entender o conceito de “etnia”, exemplificando com alguns trechos 
de músicas brasileiras.

No caso específico deste tema, o uso da música marca uma representação cultural das 
etnias diversas que compõem a nossa sociedade. Temos histórias em forma de spirituals, 
cantos de trabalho, blues, jazz, samba, choro, maxixe, baião, forró, rock, axé, reggae, rap... 
São representações musicais comuns a diversas vertentes culturais brasileiras, muitas das 
quais estão ligadas à matriz negra.

Procure também ouvir essas músicas. A melodia, o ritmo, as sonoridades acrescentam 
outras informações ao texto e ajudam a compreendê-lo. 

Matriz Elemento originário em uma determinada cultura que serve de referência em outra territorialidade 
cultural. Muitas vezes é atualizado e modificado a partir do contato com outros signos.

Em cada estalo, em todo estopim, no pó do motim
Em cada intervalo da guerra sem fim
Eu canto, eu canto assim:

A felicidade do negro é uma felicidade guerreira! 

[...]

Brasil, meu Brasil brasileiro
Meu grande terreiro, meu berço e nação
Zumbi protetor, guardião padroeiro
Mandai a alforria pro meu coração

Wally Salomão e Gilberto Gil, Zumbi, a felicidade guerreira

RUGENDAS, Johann Moritz. Família de fazendeiros.

RUGENDAS, Johann Moritz. Guerrilhas.
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Reflita 
Você consegue perceber de que forma essas músicas tratam 
das diferenças? 

Nas letras de Zumbi, a felicidade guerreira e Cara de índio, há uma representação 
de modos de vida relacionados às culturas negra e indígena. Elas revelam traços das 
características desses dois grupos e também que a matriz cultural indígena vem sendo 
cotidianamente desrespeitada. No confronto com a cultura dos grupos dominantes da 
sociedade, o que esses grupos produzem não é reconhecido como tendo o mesmo valor, e 
as letras sugerem a necessidade de reconhecer seus costumes.

Existe uma identificação entre o indígena e o negro a partir das formas de exclusão 
com as quais lidam cotidianamente. Suas matrizes culturais estão presentes na cultura 
nacional em setores variados, pois com o encontro entre os grupos humanos diversos no 
território brasileiro, as trocas que ocorreram geraram novos subsídios culturais. O problema 
é que dentro da construção do Brasil estabeleceram-se relações hierárquicas, e as produções 
mais representativas desses dois grupos foram classificadas como inferiores. Hoje, quando 
se discute esses temas, é preciso fazê-lo de forma a resgatar o valor que eles possuem. 

O conceito de etnia já foi apresentado em aulas anteriores, quando tratamos da 
etnicidade. A etnia estaria relacionada aos elementos culturais que compõem a identidade 
dos grupos. Com o desenvolver das sociedades, as questões políticas e econômicas também 
influenciam o desenvolvimento das elaborações étnicas. Assim, índios, croatas, sérvios, tutsis, 
hutus, judeus, etc. se distinguiriam de seus antagonistas por questões étnicas, e não raciais.

Nesse sentido, Giddens (2005, p. 206) afirma que a etnicidade, a construção da 
relações étnicas, refere-se:

às práticas e às visões de mundo de uma determinada 
comunidade de pessoas que as distinguem de outras. Os 
membros dos grupos étnicos consideram-se culturalmente 
distintos de outros grupos na sociedade, e em troca, são vistos 
dessa forma por esses outros grupos. Diferentes características 
podem servir para distinguir um grupo étnico do outro, mas 
as mais comuns são língua, história ou linhagem (real ou 
imaginada), religião, e estilos de roupa ou adornos.

Nessa terra tudo dá
Não para o índio

[...]

A minha também tá pouca
Cota de índio
Apesar da minha roupa
Também sou índio

Djavan, Cara de índio
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A dimensão étnica, então, determina o campo de afirmação das diferenças, 
estabelecendo os marcadores culturais que tornam único um dado grupo étnico. O discurso 
que defende a padronização encontra oposição nas análises étnicas propostas pelos estudos 
culturais. Essa corrente busca o reconhecimento dos grupos diversos e a visibilidade dos 
seus sinais diacríticos positivos para afirmação e sobrevivência da pluralidade. Assim, 
a etnia estabelece uma ponte entre o passado e o presente, tomando a identidade como 
meio de continuidade cultural dos grupos sociais, especialmente os de menor expressão de 
poder.

Alguns teóricos, a exemplo de Zarur (2007) acham que o ideal seria substituir o 
termo “raça” por “etnia”. Outros, porém, não acreditam que os termos sejam sinônimos. 
Além disso, como vimos na aula anterior, com essa substituição, não seria possível discutir 
questões como o racismo, por exemplo. 

Os termos “índios”, “negros”, “brancos” designam, de forma genérica, os diversos 
grupos étnicos que compõem estes três grandes conjuntos. Dentro de cada um deles existe 
uma série de outros que formam etnias diferenciadas. Neste aspecto, a definição de Bobbio 
(apud GOMES, 1995, p. 51) ilustra bem o que constitui um grupo étnico: “[...] um grupo 
social cuja identidade se define pela comunidade de língua, cultura, tradições, monumentos 
históricos e territórios”. 

Os elementos que aproximam os membros de um grupo étnico não podem ser 
confundidos com as características somáticas dos indivíduos. Enquanto os traços étnicos 
relacionam-se com construções de identidade a partir de elementos, como língua, costumes, 
cultura, etc., os somáticos identificam, a princípio, o que alguns chamam de raça.

Sinais diacríticos Marcadores culturais construídos socialmente que identificam culturalmente 
determinados povos.

Importante
Nessa acepção, o conceito de “raça” é ressignificado, 
quando utilizado, por exemplo, pelo movimento negro ou 
pesquisadores das relações raciais. Raça é, nesse caso, uma 
construção social, histórica e política. Reconhece-se que, 
do ponto de vista biológico, somos todos iguais. Porém, no 
contexto da cultura, da política e nas relações sociais, a raça 
não pode ser desconsiderada, pois tem uma operacionalidade 
dentro da cultura.

As características somáticas também podem ser vistas de forma diferenciada. Por 
exemplo, uma pessoa que é considerada branca em Salvador, em Porto Alegre pode ser 
considerada negra. Dependendo dos interesses que motivem suas ações, ela construirá 
sua identidade da forma que desejar ou que for possível. São questões relacionadas ao que 
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Contínuo de cor Expressão que denomina a grande variedade de matizes de pele resultante das várias 
formas de miscigenação ocorridas no Brasil.

Guimarães chama de contínuo de cor. Devido ao alto grau de miscigenação ocorrida ao longo 
do tempo no Brasil, as matizes de cores variaram muito e são explorados para designá-las
diferentes termos como “mulato”, “caboclo”, “cabo verde”, “moreno”, “escurinho”, etc. 
No senso de 1980, segundo Moura (1988, p. 62), foram listadas cerca de 136 palavras 
diferentes para referir-se à cor da pele.

É importante observar que os dois termos, “raça” e “etnia”, podem ser utilizados para 
complementar um ao outro, mas não para substituir.

Desse modo, retornamos à questão proposta na aula anterior: Falar em “etnicismo” 
poderia ajudar no combate ao racismo? Quais são os mecanismos necessários para desfazer 
os resultados desastrosos dessa forma de discriminação?

Observação
Encerramos a aula com essa questão e sugerimos que, para 
respondê-la, você reveja o conteúdo discutido até agora, 
e estabeleça essa ponte com as questões propostas nas 
atividades.

Tudo está na natureza
Marcos Terena

Se tudo der certo, no mês de maio, representantes dos povos indígenas de toda a 
América Latina e Caribe irão se reunir com outros segmentos da sociedade para 
compartilhar o tema da igualdade racial.

Como fundador do primeiro movimento indígena no Brasil, a Unind – União 
das Nações Indígenas – em 1977, como indígena do povo terena do pantanal sul-
matogrossense e, ao mesmo tempo, estudante universitário, pude sentir de perto aquele 
olhar frio e marcante de diversos setores da sociedade nacional e, principalmente do 
Estado brasileiro, mal acostumados que eram e continuam sendo na condução das 
realidades indígenas vivas no nosso Brasil.

Naquele tempo, e isso foi reacendido nas últimas semanas, proliferavam-se nos 
bastidores do governo federal, de um lado, para o índio estudante o apelido de “índio 
aculturado”, e para o índio tribal de que havia “muita terra pra pouco índio”. Formas 
imperiosas do conceito racista de encurralar o primeiro brasileiro numa armadilha 
engenhosa que não deixava alternativa entre um mundo e outro.

Leitura complementar
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Mas naquele tempo, liderados por chefes como Mário Juruna e Celestino Xavante, 
jovens estudantes criaram a frase indefensável para o poder público, agente tutor de 
povos soberanos e seu espírito colonizador e preconceituoso: “Posso ser o que você é, 
sem deixar de ser quem sou!” [...]

Um dia, como piloto comercial da Funai, quando fazia exames médicos no 
Hospital da Aeronáutica de São Paulo, em 1981, fui acionado pelo representante de um 
partido político em formação, o PT. Tinha que viajar com o presidente da entidade, Lula, 
para uma reunião com Muhammar Al Kadafi na Líbia, como componente importante da 
sociedade nacional O Índio, e parte do projeto em formação de um partido da sociedade 
e da inclusão dos discriminados.

Assim, num jumbo das Aerolíneas Argentinas, pude viajar pela primeira e única 
vez na primeira classe. Lá estavam também o peão Jair Meneghelli e um dos únicos 
deputados do PT, Airton Soares. Em Madri, numa escala para a Líbia, alojado no Hilton 
Hotel enquanto tomava uísque, Lula, que eu não conhecia direito, com lágrimas nos 
olhos afirmava que seu grande sonho era ter três minutos no horário nobre da TV Globo 
para poder dizer aos brasileiros que o tempo da liberdade e da inclusão social chegaria 
para todos.

Esse tempo chegou, pelo menos parece que chegou. Após 20 anos de caminhada 
como uma persistente formiga, o poder foi tomado pelo sindicalista Lula e pelo PT.

Os povos indígenas, aliados de primeira hora, mesmo não sendo da classe 
trabalhadora ou partidários, foram mantidos no mesmo curral da ditadura militar, do 
governo neoliberal. Esquecidos, abandonados por migalhas, sem direito a um plano de 
ação efetivo do ponto de vista político, gerencial e financeiro.

Politicamente, o único representante político no Congresso Nacional como 
deputado federal, Mário Juruna, foi eleito por Brizola, e mesmo na ditadura militar, 
graças à articulação de líderes indígenas, como Megaron, Raoni, Melobô e Aritana, 
o então ministro do interior, Mário Andreazza, pela primeira vez na história nomeou 
um indígena para a chefia de gabinete da Funai e outro como diretor-geral do Parque 
Indígena do Xingu, quebrando vícios e dando mostras de que tudo iria mudar... Tempos 
depois, inclusive quando indigenistas e antropólogos assumiram a presidência da Funai, 
foram eles os primeiros a detonar essas conquistas.

Por isso, quando representantes dos dois setores se degladiam em público através 
da imprensa, vimos quase com olhos marejados não de tristeza, mas de alegria, de 
que estamos no caminho certo – pois os aliados sinalizam com suas contradições que 
nada mais têm a fazer a não ser entregar o poder indigenista ao seu verdadeiro dono: o 
indígena.

Como isso não depende apenas da vontade indígena, mas da conscientização do 
sistema do Estado brasileiro, certamente as eleições que se aproximam servirão como 
escadas para que todos no Brasil busquem um novo pacto social e político consigo 
mesmos, em que as 230 sociedades indígenas não sejam parte do passado ou de uma 
tutela viciada no indigenismo colonizador e escravista.

Nada justifica essa cegueira do poder público a não ser a arrogância e a 
necessidade de anular conquistas palmilhadas – inclusive com a morte de líderes, 
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como Marçal Guarani, Hibes Wassú ou Ângelo Kretan – que exclui, em nome dos bons 
costumes sociológicos, povos soberanos como os tupiniquins e os guaranis e caiuás, 
que jazem sem terras, ou os terena, que com suas estratégias e comandos internos 
conduziram o Exército brasileiro para a conquista de territórios como o Pantanal, diante 
da Guerra do Paraguai.

Por isso, nesses momentos fortifica-nos a lembrança guerreira da performance de 
Bibi Ferreira, na peça Gota d’agua:

...Tudo está na natureza encadeado em movimento...
Eles pensam que a maré vai, mas nunca volta...
Até agora eles estavam comandando meu destino e eu
fui...
fui recuando, recolhendo fúrias...
Hoje eu sou onda solta e tão forte quanto eles me
imaginam fraco...
Quando eles virem invertida a correnteza, quero ver
se eles resistem à surpresa...
e quero saber como que eles reagem a ressaca...

TERENA, M. Tudo está na natureza. Disponível em:
<http://www.afropress.com/colunistasLer.asp?id=89>. Acesso em: 7 jan. 2008.

Você sabia?
Aulas sobre a história e cultura indígena passam a ser 
obrigatórias nas escolas

Entrou em vigor, nesta terça-feira, a lei que torna obrigatórias 
as aulas de história e cultura do povo indígena para alunos do 
ensino médio e fundamental de escolas públicas e particulares 
do país. A lei que fora sancionada nesta segunda-feira pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a valer nesta 
terça, com a publicação no Diário Oficial. 
De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a medida 
será implementada de forma gradual nas escolas, sem que 
haja a necessidade de mudança na grade curricular, uma vez 
que a lei sancionada não cria uma nova disciplina.  A história
e cultura da população indígena, assim como da afro-brasileira, 
será um tema transversal aos já abordados em disciplinas 
como história, geografia e literatura. 
O MEC esclareceu que a lei não prevê uma data limite para a 
implementação do tema nas escolas, mas que os professores 
já podem abordá-lo em suas aulas. Sobre a inclusão do 
assunto no material escolar, os alunos terão que esperar 
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mais um pouco. Como as mudanças nos livros didáticos são 
feitas de três em três anos, os livros de história e geografia 
só deverão ter capítulos sobre o tema em 2010, no caso do 
ensino médio, e 2011, para o ensino fundamental. 
A lei 11.465/08 altera um artigo da Lei de Diretrizes e 
Bases (LDB) e substitui a lei 10.639/03, que já previa a 
obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-
brasileira em todas as escolas brasileiras. Com a medida, 
ambos os temas passam a fazer parte da grade curricular de 
todas as escolas públicas e particulares. 
O objetivo da nova lei é valorizar os diversos aspectos da 
história e da cultura que caracterizam a formação da população 
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o 
estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros 
e dos povos indígenas no Brasil. Também será valorizado o 
papel do negro e do índio na formação da sociedade nacional, 
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica 
e política, pertinentes à história do Brasil.

O GLOBO ONLINE. Aulas sobre a história e cultura indígena
passam a ser obrigatórias nas escolas. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/
educacao/mat/2008/03/11/aulas_sobre_historia_cultura_indigena_passam_ser_

obrigatorias_nas_escolas-426180474.asp>. Acesso em: 4 abr. 2008.

Em função da nossa história, no Brasil, a discussão da questão 
racial é especialmente voltada para a conjuntura que envolve 
negros e indígenas. Mas não somente essas populações 
foram – e continuam sendo – motivo de conflito. No mundo 
contemporâneo, diferentes grupos étnicos se opõem, a 
exemplo de judeus e palestinos.
Sobre isso, leia o que diz o renomado cientista social Octavio 
Ianni:

A questão racial parece um desafio do presente, mas tem sido 
permanente. Modifica-se ao acaso das situações, das formas 
de sociabilidade e dos jogos das forças sociais, mas reitera-se 
continuamente, modificada mas persistente. Esse é o enigma 
com o qual defrontam-se uns e outros, intolerantes e tolerantes, 
discriminados e preconceituosos, segregados e arrogantes, 
subordinados e dominantes, em todo o mundo. Mais do que 
tudo isso, a questão racial revela, de forma particularmente 
evidente, nuançada e estridente, como funciona a fábrica da 
sociedade, compreendendo identidade e alteridade, diversidade 
e desigualdade, cooperação e hierarquização, dominação e 
alienação.”

IANNI, O. Brasil negro: a questão racial. Disponível em:
<http://www.comciencia.br/reportagens/negros/11.shtml>.

Acesso em: 8 abr. 2008.
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Saiba mais
Somos judeus ou palestinos?

João Antonio Wiegerinck

Novos Tempos, Nova Era, Novo Milênio. Onde? Só se for nos 
comerciais, nos outdoors, nos panfletos que anunciam artigos 
esotéricos. No que tange ao comportamento humano, ainda 
apresentamos traços negativos que remontam séculos e 
séculos. 
Desenvolvemos vacinas – as quais estão perdendo efeito 
diante de velhas – novas doenças, não comentadas pelos 
órgãos competentes para não alarmar a população. 
Fomos à Lua, estendemos a longevidade humana, desenvol-
vemos tecnologias de comunicação incríveis num curtíssimo 
espaço de tempo. Fizemos clones de seres vivos, descobrimos 
a visão holística do mundo e do homem, mesmo sem ter
descoberto o que fazer com isso. 
E também estamos dando seguimento a diversas tiranias, hoje 
mais econômicas do que militares ou monárquicas, vivendo 
num planeta com fome e sede, de comida e água mesmo, 
além de justiça. Quando paro para pensar nessas coisas, me 
vem a nítida sensação de que um dia não irá bastar fazer a 
minha parte – terei que fazer uma parte maior.  A filantropia 
pessoa a pessoa não vai resolver assuntos que precisam de 
um movimento coletivo, social na acepção da palavra. 
Das diversas formas de violência que mantemos entre 
nós, a guerra e o terrorismo estão entre os piores. São 
exemplos que desmontam qualquer pretensão de orgulho, 
pois mostram o lado animal selvagem que temos, mostra a 
completa impossibilidade de inteligência – porque a agressão 
é a manifestação suprema da ignorância. 
Vemos homens, mulheres e crianças morrendo por caprichos 
de poucos que se dizem governantes. Pior, assistimos nações 
com milênios de existência usando a fé de seu povo para 
incitar o suicídio criminoso dos atentados. Em uma caricatura, 
estaríamos a ver dois senhores bem idosos, com grande 
sabedoria, trocando bengaladas até a morte. Para nós, nações 
mais novas, fica o desespero de ver que o tempo não ensinou 
o suficiente para eles. 
Poderia haver quem dissesse: “Mas isso são eles! Eu não
moro lá nem tenho parentes naquela região. Eles que se 
explodam”. Na magnífica obra Por quem os sinos dobram, existe 
uma explicação do porque as coisas não funcionam assim. [...]
O ser humano evolui individualmente e não sozinho. Fazemos 
parte de um todo aqui mesmo. [...]
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Nesta aula, você viu:

• O conceito de “etnia” estabelece uma relação com o sentido de “etnicidade”. 
Combinados, os dois termos correspondem aos elementos culturais que compõem a 
identidade de um grupo social.

• A etnia, ao estabelecer os marcadores culturais de um grupo social, afirma-se como um 
mecanismo afirmativo de identidade.

• A simples substituição da palavra “raça” por “etnia” é insuficiente, pois os termos não 
são sinônimos. Além disso, o conceito de “etnia” é insuficiente para compreender as 
questões relativas ao racismo, por exemplo.

Síntese

Diante dos fatos de nossas vidas quase sempre tomamos uma 
posição, temos uma opinião. Isso deve ser assim. Prestemos 
atenção em como exercitamos essa opinião, nossas 
convicções. Estaremos sendo meio palestinos ou judeus com 
nossos entes queridos ou com aqueles estranhos que nada 
nos dizem, mas são espelhos dos nossos atos? Será que não 
devemos usar a sabedoria que está faltando a estes povos em 
nosso cotidiano? Os terrorismos e atentados corriqueiros que 
praticamos passam despercebidos aos olhos, simplesmente 
porque não os colocamos em nossas manchetes. 
Podemos atravessar a vida inteira repetindo ineficientes 
tréguas com nossos defeitos, ou mesmo negociando um 
cessar-fogo após o outro, postergando uma solução definitiva. 
É preciso entender que solução definitiva não significa 
solução imediata. A meta é a correção. Fundamental, para 
tanto,  manter diálogos francos consigo mesmo. 
Existindo uma guerra, que seja contra a ignorância, contra 
o abuso, contra a passividade; que sejam batalhas de 
transformação, jamais de aniquilação. Ao lidarmos com 
a realidade, iremos perceber que somos todos judeus e 
palestinos. 
Desejo que todos caminhem em busca de um Acordo de Paz 
definitivo.
[…]

WIEGERINCK, J. A. Somos judeus ou palestinos? Disponível em:
<http://www.sampaonline.com.br/colunas/wiegerinck/coluna2001set14.htm>.

Acesso em: 25 fev. 2008.
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Atividades
1. As relações étnicas que se estabelecem no Brasil – com a ignorância, a intolerância 

às diferenças e a manutenção do poder de certos grupos prestigiados – cunharam 
expressões como “programa de índio”. Pensando nisso, responda às questões:

a) No que se refere à exclusão social, qual o significado de expressões como “programa 
de índio”?

b) Refletindo sobre as palavras de Marcos Terena, na leitura complementar, destaque 
algumas das questões sociais, econômicas e culturais que o texto apresenta. Seria 
possível ressignificar a expressão “programa de índio”? Como? 

c) Tomando como exemplo o seu ambiente de trabalho ou o local em que você estuda, 
descreva como essas questões podem ser abordadas e contribuir para a percepção 
das diferenças a partir dos aspectos que estamos discutindo nesta disciplina, ou 
seja, utilizando o conceito de “etnia” para afirmar positivamente as diferenças.

2. Considerando o que vimos até agora nesta disciplina, você acha possível ser outra 
pessoa sem deixar de ser quem é? Como isso pode acontecer?

3. Por meio de um texto, discuta o posicionamento de João Antonio Wiegerinck, no texto 
do Saiba mais, a respeito da coexistência étnica entre judeus e palestinos.
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• As subjetividades dos sujeitos contemporâneos e as relações que se 
estabelecem no campo da sexualidade humana, tendo como fundamentos 
conceituais o sexo e a sexualidade

Conteúdo programático

Objetivos

• Estabelecer um paralelo entre os conceitos de “sexo” e “sexualidade” para 
compreender a tensão e o diálogo entre natureza e cultura na construção 
da identidade sexual humana.

• Perceber a variação das orientações sexuais como um traço de identidade 
individual e coletivo legítimo.

Sexo e sexualidade:
natureza e cultura em diálogo

Aula 2
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O sexo é só um acidente
Pode ser igual ou diferente
O homem não é um animal:
É uma carne inteligente,
Embora às vezes doente

Fernando Pessoa

Sexo: a fala da natureza

Estratifica Estabelece níveis por meio de critérios hierárquicos.

“Sexo:” – uma palavra seguida de dois-pontos. Trata-se de uma questão tão objetiva 
que sequer precisa de uma frase mais elaborada para expressá-la. Menor ainda é a resposta: 
apenas um xis em um quadradinho.

Os formulários mais politicamente corretos invertem a ordem: primeiro “feminino” e 
depois “masculino”. Consideram que o masculino sempre à frente representa a hegemonia 
do homem, em uma realidade que estratifica homens e mulheres sob uma perspectiva 
machista.

Quem nunca respondeu a essa questão? A resposta surge automática. Sem pensar, 
marcamos o xis, como esperado. Passamos pela pergunta em segundos. O formulário de 
matrícula escolar, o cadastro bancário, o prontuário médico, a pesquisa do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) são respondidos “corretamente”, com precisão 
matemática.
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Reflita 
Pense um pouco sobre a sua realidade social. Quais são os 
comportamentos sexuais considerados legítimos para o 
homem-macho e para a mulher-fêmea?

Sexualidade: a fala da cultura
Em todas as sociedades existem regras que determinam quais seriam os 

comportamentos adequados para a construção sexual dos indivíduos. Aprendemos e 
absorvemos essas normas pelo processo de socialização, ou seja, na dinâmica social de 
ensinar e aprender. Essa pedagogia é tão cotidiana e contínua que chegamos a pensar que 
os valores sexuais instituídos socialmente são naturais.

Percebemos a fragilidade da natureza, ao descobrir a grande quantidade de aspectos 
que compõem a sexualidade humana. Ao mesmo tempo que existe uma ampla diversidade 
de valores sociais construídos para legitimar determinadas condutas sexuais, os indivíduos 
também manifestam desejos e práticas sexuais muito variadas.

Reflita 
Que sentidos abrange a palavra “sexo”? Será que ela 
compreende apenas essas duas possibilidades excludentes 
entre si: masculino ou feminino?

O termo “sexo”, como sugere Olinto (1998), refere-se à dimensão biológica. Designa 
somente a caracterização genética, que se desdobra em aspectos anatômico-fisiológicos 
que definem fêmea e macho. Embora a anatomia referente ao sexo seja composta de 
diferenças orgânicas que integram e relacionam vários órgãos, socialmente, instituiu-se que 
a genitália define quem é o macho e quem é a fêmea.

O sexo encontra-se no plano da biologia. Entretanto, o sexo biológico – macho e fêmea –
para os seres humanos é o ponto de partida para a construção de uma identidade sexual.
A presença de uma vulva ou de um pênis não designa apenas macho ou fêmea. Ao 
contrário, a partir dessa característica somática, nos tornamos homens e mulheres, com 
expressões de orientação sexual diversas.

Com base nas diferenças entre ser homem e ser mulher, são construídas as identidades 
sociais. Passamos a ser tratados e tratamos os outros de acordo com essa construção. Cada 
sociedade estabelece os valores que historicamente considera compatíveis com o sexo 
biológico e se estabelece, assim, uma relação direta entre homem–macho e mulher–fêmea.



16

Estudos Culturais

17Estudos Culturais • Unidade 4 • Aula 2

Picazio (1998, p. 21) exemplifica da seguinte forma:

Socialmente, ser masculino ou feminino pode variar de 
época e cultura. Na Escócia, o homem que usa saia sente-se 
masculino. No Brasil, um homem que vista saia pode sentir-se 
menos masculino, mas continua acreditando ser um homem 
porque a sua identidade vem de uma certeza interna.
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Assim, cada grupo social – a partir das prescrições culturais que acredita adequadas 
à construção de uma sexualidade sadia – atua na formação da orientação sexual de seus 
integrantes. Essa política se desdobra em atitudes que reforçam ou negam as construções 
que os sujeitos fazem para exercitar e expressar sua sexualidade. 

O enquadramento social de atitudes e práticas sexuais tidas como legítimas, em 
oposição a outras que são consideradas desvios, imorais, pecaminosas, promíscuas, 
estabelece uma hierarquia entre as variantes da diversidade sexual. Essa hierarquia tem 
como conseqüências o preconceito e a discriminação.

E quanto ao termo “sexualidade”? Pelo contexto, é possível entender que se trata de 
uma dimensão da cultura humana. Olinto (1998, p. 15) afirma:

Faz parte da composição de nossa sexualidade o que 
entendemos como masculino e feminino. Nesse contexto, toda 
uma verve de sentimentos e informações desencadeia aquilo 
que nomeamos “sexualidade individual”, e que se desmembra 
em vários pontos: nosso comportamento diante da vida, o 
ato sexual em si, a atração que sentimos por alguém, nossos 
desejos de felicidade e prazer, nossos preconceitos e valores 
morais, nosso corpo e o modo como o vemos.
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Crenças Desígnios de fé, assentimentos de verdade sem necessidade de suporte racional.

Orientação sexual

Os estudos antropológicos indicam que, em todas as sociedades, a maioria das pessoas 
constrói sua sexualidade a partir da orientação heterossexual. Ou seja, identificam no sexo 
oposto a possibilidade de envolvimento erótico-afetivo. Entretanto, a heterossexualidade 
está longe de ser a única forma de se exercer a sexualidade humana. Outras orientações 
sexuais também circulam no meio social e merecem a mesma atenção: a homossexualidade 
e a bissexualidade. A primeira se refere a pessoas que se relacionam erótico-afetivamente 
com indivíduos do mesmo sexo e a segunda, com indivíduos dos dois sexos.
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No sentido horário, imagens da Gay Pride Parade (Parada do Orgulho Gay) em Amsterdã (2002), São 
Paulo (2005), México (2006) e San Francisco (2006). Em todo o mundo, a Parada, que ganhou esse 
formato nos anos 1980, tornou-se um marco na afirmação não apenas da identidade gay, como na luta 
pela diversidade de forma mais ampla.

Perceba que a sexualidade abrange o exercício, a expressão e a leitura das identidades 
sexuais humanas. Ultrapassa, assim, a visão limitada que a situa no campo da prática, 
associada ao ato sexual. Sexualidade diz respeito à trama que envolve a sociedade e as 
pessoas na regulação da vida sexual. Esse jogo envolve relações de poder, assim como 
valores e crenças que, dependendo da concepção, contribuem para que certos preconceitos 
sejam superados ou mantidos.
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A esse respeito El-hani (2007, p. 3) considera:

As origens da orientação sexual humana, tanto homo como 
heterossexual, colocam questões ainda não respondidas que 
apresentam genuíno interesse científico. [...]

Pode-se chegar à conclusão de que a orientação sexual é o resultado de um 
processo multifatorial de desenvolvimento, em que aspectos biológicos desempenham 
um papel determinante, mas não se pode negar a fundamental importância dos fatores 
psicossociais.

Ainda que sejam um mistério, em vários locais – inclusive no mundo ocidental, no qual 
estamos localizados histórica e territorialmente – as orientações sexuais foram classificadas 
em estratos de poder, e a heterossexualidade é a referência dominante.

Giddens (2005) salienta que esse modelo vem sendo processado há aproximadamente 
dois mil anos no Ocidente pelo cristianismo. O autor registra que no mundo cristão há 
diferentes posturas em relação à sexualidade, porém a mais comum e mais divulgada rejeita 
qualquer comportamento sexual que não envolva reprodução. Por isso, as manifestações 
homossexuais e bissexuais são consideradas pecaminosas e conseqüentemente são 
rejeitadas.

A sexualidade faz parte de quem somos. Como canta Caetano Veloso, “cada um sabe 
a dor e a delícia de ser o que é”. As pessoas vivem a sexualidade conforme lhes dá prazer, e 
qualquer prática sexual é legítima, contanto que os envolvidos sejam adultos e estejam em 
comum acordo.

Perceba que temos utilizado apenas o termo “homossexuali-
dade” e não “homossexualismo”. Isso porque, na língua por-
tuguesa, entre outros significados, o sufixo “-ismo” historica-
mente é associado a um sentido patológico. Assim, o termo 
“homossexualismo” sugere a idéia de doença, posição que 
seria absolutamente contrária ao nosso entendimento.

Observe que utilizamos a expressão “orientação sexual”. Hoje a denominação “opção 
sexual” é rejeitada pelo movimento gay. A idéia de opção reproduz o preconceito, uma vez 
que, de maneira subliminar, responsabiliza diretamente o sujeito por sua condição sexual. 
As pessoas, independentemente de qual seja sua identidade sexual, não fazem uma escolha 
por qual caminho seguir. Não existe na trajetória da vida uma “estrada” que se ramifique em 
heterossexualidade, bissexualidade e homossexualidade.

A compreensão da identidade sexual como orientação relaciona-se com as ciências 
naturais e sociais que entendem que a origem da sexualidade ainda é indefinida. Não 
há como dizer que se trata de uma opção algo cuja razão é inexplicável para todas as 
orientações: homossexual, bissexual, heterossexual. A orientação sexual, então, corresponde 
à configuração cultural e afetiva que movimenta o sujeito para construir sua sexualidade.
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Homossexualidade: o segredo é a aceitação
Heloiza Amaral

[...] o psiquiatra Léo Machado diz que a diferença biológica entre homo e 
heterossexuais não tem embasamento científico. Para ele, a sexualidade vai se 
construindo no indivíduo. “É uma questão de identidade, e não de escolha.” [...] refuta 
também a tese de que a homossexualidade surgiria de uma relação ruim com o pai. Há, 
de acordo com ele, homossexuais que não têm nenhum conflito com a família. Além de 
não ser doença, a homossexualidade não implica diretamente em infelicidade, segundo 
o psiquiatra. Desde que aceite sua identidade, o homossexual pode ter uma vida tão 
feliz quanto um hetero. Quanto maior o nível de informação acumulado por uma família, 
maiores as chances de aceitação do indivíduo, o que se reflete também em toda a 
sociedade. [...]

Léo Machado acredita que o casamento e a adoção por parte de casais 
homossexuais devem ser discutidos de maneira mais ampla. A união civil, segundo ele, 
já deveria estar na pauta de votação do Congresso Nacional. Em pesquisa realizada 
em 1999 pelo Instituto Mori Brasil em cinco capitais brasileiras (Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo), os brasileiros se revelaram ainda cheios 
de preconceitos a respeito do tema e defendem a família nos moldes convencionais. 
Para 47% dos entrevistados, homossexualidade é pecado ou distúrbio psicológico. 
Outros 28% afirmaram que se trata de uma doença física. A Justiça, entretanto, vem 
se manifestando a favor da comunidade gay em diversas oportunidades. No dia 22 
de novembro, por exemplo, os cabeleireiros Júnior Carvalho, 46, e Vasco Pedro da 
Gama, 38, de Catanduva, interior de São Paulo, conseguiram adotar em conjunto a 
menina Theodora, que, a princípio, tinha sido registrada somente com o sobrenome da 
Gama. [...] o caso de Carvalho e Gama foi o terceiro no Brasil. Antes dele, dois casais 
de mulheres já tinham conquistado o mesmo direito no Rio de Janeiro e em Bagé, Rio 
Grande do Sul. [...]

Religião – [...] Fiel à Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, 
João Luiz Santolin [...] aponta partes da Bíblia em que a homossexualidade é tida 
como negativa. “Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a Bíblia faz menção aos 
atos homossexuais. A primeira referência à homossexualidade está no livro de Gênesis, 
quando os habitantes de Sodoma e Gomorra tentaram violentar sexualmente dois anjos 
com aparência humana. João Luiz afirma que, no Novo Testamento, a homossexualidade 
é abordada pelo apóstolo Paulo, que não fez distinção entre homossexualidade ativa 
ou passiva. Afirmou, sim, que a homossexualidade contrariava os propósitos morais, 
sexuais e espirituais de Deus para homens e mulheres.”

Leitura complementar
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A Igreja Católica, segundo o padre César Garcia, não é contra a homossexualidade. 
“Quem é contra a homossexualidade é contra a natureza humana.” Para ele, a 
religião não deve interferir em direitos como a união estável e a adoção. “O Estado é 
desvinculado da Igreja desde a proclamação da República, em 1889, mas infelizmente 
ainda existem fundamentalistas cristãos que querem interferir no Estado laico. Eles 
interpretam a Bíblia ao pé da letra para justificar a repressão.” Nos aconselhamentos 
com adolescentes, o padre os instrui a assumir sua identidade e procurar a felicidade. 
De acordo com o Direito Canônico, o casamento na Igreja ainda não é admitido porque 
a finalidade da união é a procriação, mas o padre é favorável à união civil e à adoção. 
Ele lembra que várias crianças são cuidadas somente pelo pai ou a mãe e não crescem 
com trauma nenhum, uma analogia ao que aconteceria no caso da adoção por parte de 
homossexuais. O padre, inclusive, elogia a decisão da Justiça de São Paulo de autorizar 
a adoção de Theodora pelo casal Gama e [...] [Carvalho].

Discriminação – Dois dias depois que Gama e [...] [Carvalho] adotaram Theodora, 
dia 24 de novembro, a Câmara dos Deputados aprovou projeto de autoria da deputada 
federal Iara Bernardi (PT) que criminaliza a discriminação contra pessoas homossexuais. 
De acordo com o projeto, torna-se crime “impedir, recusar ou proibir o ingresso ou 
permanência em qualquer ambiente ou estabelecimento público ou privado, que seja 
aberto ao público, de pessoas por causa de sua orientação sexual. Também passa a 
ser crime a discriminação na hospedagem em hotéis, pensões ou motéis; no sistema 
educacional; no recrutamento ou promoção funcional ou profissional e no aluguel e 
compra de imóveis. As penas para quem cometer o crime vão de um a cinco anos de 
prisão”. 

O projeto de Iara Bernardi inclui a discriminação por orientação sexual, gênero, 
sexo e identidade de gênero em leis que já proibiam a discriminação por raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional, como a lei contra o racismo (7.716), modificando 
também o Código Penal e a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). O projeto depende 
de aprovação no Senado. Depois, será encaminhado ao presidente da República para 
ser sancionado e virar lei. Em Goiânia, o prefeito Iris Rezende (PMDB) vetou o projeto 
de lei que impedia a discriminação de homossexuais, mas Fabrício Silva de Oliveira, 
23, está pedindo uma indenização de 100 mil reais à Prefeitura de Goiânia por ter sido 
discriminado [...] no bosque do Parque Mutirama.

Segundo Fabrício, a violência ocorreu no dia 16 de novembro. Seguranças 
contratados pela guarda municipal da Prefeitura de Goiânia o teriam abordado e agredido 
com murros, chutes, pontapés e xingamentos. “Os guardas do prefeito me chamaram 
de veado, vagabundo, malandro e me mandaram não voltar ao local nunca mais. Pago 
o salário deles e do prefeito com o meu dinheiro e quero ser respeitado.” Fabrício foi 
ameaçado de morte caso denunciasse publicamente a violência, mas foi orientado pelo 
projeto Solidariedade, da Associação Goiana de Gays, Lésbicas e Transgêneros (AGLT) e 
pelo Programa Nacional de Combate à Aids a buscar seus direitos na Justiça.

AMARAL, H. Homossexualidade: o segredo é a aceitação. Jornal Opção On-line, 24-30 dez. 2006.
Disponível em: <http://www.jornalopcao.com.br/index.asp?secao=Reportagens&idjornal=217&idrep=2145>.

Acesso em: 15 jan. 2008.
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Atividades

Leia o texto abaixo e responda às questões que se seguem:

Deu no jornal Brasil de Fato [...]: a cada ano aumenta o 
número de gays assassinados no país. Segundo levantamento 
do Grupo Gay da Bahia [GGB] publicado no periódico, nos 
últimos 25 anos foram contabilizados 2.600 assassinatos de 
gays, lésbicas e travestis no Brasil, contabilizando mais de 
cem ocorrências desse tipo por ano. Foram 169 mortes em 
2004, contra 125 registradas em 2003. “O número dos crimes 
de homofobia vem aumentando, apesar de hoje termos 140 
grupos homossexuais em todo o país”, denuncia Luis Mott, do 
GGB, no jornal.

Central de Notícias Mixbrasil

Nesta aula, você viu:
• O sexo corresponde à dimensão biológica do ser humano. Designa somente o 

aspecto genético, definindo a fêmea e o macho. A partir dessa marca, a sociedade 
constrói os valores e as regras para nos tornar mulheres e homens.

• A noção de sexo é insuficiente para compreender os comportamentos sexuais entre 
os seres humanos. A diversidade de identidades e valores sexuais indica que esse 
universo não é determinado pela natureza. Nesse sentido, a sexualidade é uma 
categoria que reflete a cultura.

• A composição da sexualidade envolve a construção social do que se entende por 
masculino e feminino. A sexualidade absorve o exercício, a expressão e a leitura das 
identidades sexuais humanas.

• A categoria orientação sexual é utilizada em oposição à idéia de opção sexual. 
Corresponde ao sentimento que movimenta o sujeito para a construção de sua 
sexualidade, que pode se pautar na heterossexualidade, bissexualidade ou 
homossexualidade.

• A idéia de “orientação” relaciona-se com as ciências naturais e sociais que 
entendem a origem da sexualidade, ainda, como indefinida.

• O fato de a heterossexualidade ser a orientação sexual dominante gera atitudes 
discriminatórias, em especial com as manifestações homossexuais e bissexuais.

• Qualquer exercício da sexualidade humana é legítimo, contanto que envolva adultos 
que estabeleçam uma relação de comum acordo.

Síntese

Homofobia Medo que se desdobra em ódio contra os homossexuais.
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Referências

a) O texto apresenta a evolução numérica dos assassinatos no Brasil motivada pela 
homofobia. Construa um texto sobre as possíveis razões para o aumento dessa 
modalidade de violência.

b) A escola, enquanto instituição educadora, não tem conseguido combater a violência 
homofóbica em seu próprio território. Apresente alternativas para reverter essa situação.

c) A violência contra os gays, embora atinja todas as classes sociais, é mais incidente 
contra os mais pobres. Por que os menos favorecidos economicamente correspondem 
ao alvo preferencial?
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• As subjetividades dos sujeitos contemporâneos e as relações que 
estabelecem no campo da religiosidade humana, enfocando a conjuntura 
política e legal do ensino religioso no Brasil

Conteúdo programático

Objetivos

• Compreender a diversidade religiosa em uma perspectiva de coexistência 
entre os sujeitos de crenças diferentes.

• Situar politicamente e legalmente o ensino religioso no Brasil para a 
percepção do papel da educação no combate à intolerância religiosa.

Religiosidades:
um desafio à coexistência humana

Aula 3
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Tolerância é a intolerância educada, é uma hipocrisia pouco sincera. 
Enquanto toleramos, continuamos a considerar errado o que o outro 
faz, pensa ou crê.
Afaste-se da tolerância tanto quanto deve se afastar da intolerância, 
pois são a mesma coisa.
Coexistir é um esforço que pode ser sincero. É a intenção de caminhar 
no sentido oposto ao do julgamento que tolera ou deixa de tolerar.
No entanto a conquista que devemos almejar exige uma nova palavra 
capaz de reunir convivência, simbiose, interdependência e, acima de 
tudo, complemento. Nossas diferenças não devem inspirar tolerância 
ou coexistência, mas complementação e admiração.

Roney Belhassof

Diversidade religiosa
Nesta aula, estamos entrando, talvez, no universo mais plural e controverso da condição 

humana: a religião. A variedade de credos e instituições é tamanha que se torna difícil para as 
ciências sociais estabelecer um conceito generalista que atenda a todos os contextos. Giddens 
(2005, p. 427) experimenta um conceito sintético para evitar desdobramentos controversos:

As religiões envolvem um conjunto de símbolos, que invocam 
sentimentos de reverência ou de temor, e estão ligadas a 
rituais ou cerimoniais (como os serviços religiosos) dos quais 
participa uma comunidade de fiéis. [grifos do autor]
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Círio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas 
do mundo, em Belém do Pará.

Fogueiras sagradas à beira do rio Ganges, em 
Varanasi, Índia.

Mulher orando na mesquita de Jamé, Irã.

Igreja Católica-Ortodoxa de 

São Teodósio, Rússia.
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Alah, Jeová, Xangô, Jah, Maomé, Buda, Krishna, Tupã – nomes que são chamados 
em diversos lugares e que se assemelham por representarem cada um uma crença. Eles 
apontam matrizes religiosas ligadas às mais diversas territorialidades culturais.

Consideramos que a pequena trajetória que fizemos até aqui seja útil para você 
perceber mais claramente o que anunciamos no início da aula: a amplitude da diversidade 
religiosa.

No processo histórico, cada povo representa muito da sua experiência humana por 
meio da linguagem religiosa. A religiosidade caracteriza-se como um traço de identidade 
marcante de uma cultura ou etnia. Assim, a historiografia indica que, há milhares de 
anos, a religião exerce um papel de destaque na construção da sobrevivência humana, 
estabelecendo regras, valores morais, crenças, tabus, etc. A arqueologia confirma isso, ao 
demonstrar que vários povos deixaram vestígios de objetos sagrados e de crenças e cultos 
religiosos.

Entretanto, o cruzamento das diversas religiões estabelece na contemporaneidade 
um mapa de tensões. Na verdade, as diferenças religiosas em si não promovem conflito. As 
interpretações e as significações a que as diferenças são submetidas no campo das relações 
políticas é que alimentam o confronto e a intolerância religiosa.

Como já vimos, o movimento em prol da globalização pode favorecer um processo de 
homogeneização cultural. Em contrapartida, quanto maior a massificação, mais os grupos 
sociais buscam expressar sua originalidade para afirmar sua existência.

Nesse contexto, ao mesmo tempo que a religião é tratada como instrumento de 
disseminação e poder, ocorre o movimento contrário pela afirmação da pluralidade. Aqui, 
encontra-se o território fértil do conflito e da intolerância religiosa circulante no planeta. As 
soluções políticas religiosas globais se opõem aos interesses de grupos específicos que têm 
formas próprias de compreender e atuar no universo religioso.

Arqueologia Ciência que estuda o passado da humanidade por meio dos vestígios materiais deixados pela 
construção cultural.
Historiografia Perspectiva de compreensão da história que sintetiza pesquisa, interpretação e teoria.

Atividade
Pesquise a que matrizes religiosas os nomes citados estão 
relacionados.

Marque em seu relógio dois minutos e, durante esse tempo, 
registre em um papel todas as manifestações religiosas que 
você conseguir lembrar.

Essas religiões ou crenças que você listou fazem parte da sua 
vida de algum modo? Você tem idéias formadas a respeito 
delas?
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O ensino religioso e a intolerância religiosa no Brasil
No Brasil, a separação entre Igreja e Estado é uma conquista histórica que sempre 

esteve associada ao reconhecimento da liberdade e da pluralidade espiritual. Garante-se, 
assim, a tolerância a todos os cultos e evitam-se manifestações oficiais que invalidem 
qualquer posição religiosa. Em nosso país, a Constituição Federal de 1988 assegura como 
inviolável a liberdade de consciência e de crença, em seu artigo 5º:

Inciso VI – é inviolável a liberdade de consciência e crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e 
suas liturgias.

Na educação pública, o ensino religioso sempre gerou polêmica. Há os que defendem 
que os estabelecimentos públicos não podem servir de espaço para a pregação religiosa, e 
os que argumentam que a escola tem a obrigação de oferecer essa disciplina na proposta 
curricular regular. Esse debate continua em curso e é potencializado pelas diferentes 
interpretações da lei.

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) afirma o seguinte:

Art. 33 – O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte 
integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina 
dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, 
assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 
e vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

Proselitismo Ato ou esforço para converter ou convencer alguém da supremacia de uma religião (proselitismo 
religioso).

A garantia da diversidade religiosa é uma política afirmativa 
à identidade cultural plural. Cabe às políticas públicas e 
privadas, nacionais e internacionais, estabelecer uma agenda 
para efetivação de um debate inter-religioso pela coexistência. 
Acreditamos que esse diálogo precisa atravessar as esferas 
educativas da sociedade, estabelecendo um processo de 
socialização, desde a infância, que divulgue os princípios da 
liberdade religiosa e da possibilidade de interação entre 
credos diferentes.

Parece utópica essa perspectiva, quando sabemos do lugar 
da religião na estrutura de poder global. Mas, insistimos em 
acreditar na educação como a via essencial de formação do 
sujeito. A escola é uma instituição fundamental no processo 
educativo, como também é o seu papel na construção de uma 
sociedade global em que seja possível a coexistência religiosa.
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O aluno não pode ser obrigado a freqüentar as aulas de ensino religioso, pelo menos 
nas instituições públicas.

Em entrevista à revista Nova Escola, a professora Roseli Fischmann (apud GUIMARÃES, 
2003) explica que “o estudante só poderá cursar as aulas se a família consentir por meio de 
uma carta, que deverá ficar arquivada na secretaria”. Porém, mesmo com essa permissão, 
a criança pode optar por não freqüentar as aulas. Assim, a direção da unidade é obrigada 
a informar o estudante sobre essa possibilidade. “E sob nenhuma hipótese ele poderá ser 
reprovado por falta ou nota – o que seria ilegal e inconstitucional” (FISCHMANN apud 
GUIMARÃES, 2003). Quando se tratar de escola privada que optar pelo ensino religioso 
confessional, e que for e autorizada pelo Estado, ela deve fazê-lo de forma a deixar clara 
para a comunidade essa opção.

Atualmente, algumas das questões iminentes quanto ao ensino religioso são a falta de 
regulamentação em lei, a inexistência de diretrizes curriculares e de professores formados 
e qualificados. Durante o processo de ensino-aprendizagem, podem ocorrer procedimentos 
e atitudes intolerantes. Transformar as aulas em aulas de catequese, propagar uma fé 
específica, colocar o ensino religioso a serviço de uma determinada religião ou fazer 
proselitismo é crime de intolerância religiosa.

Casos de intolerância religiosa são constantes nas escolas públicas. Muitas vezes, são 
os professores que não conseguem conviver com as diferentes religiões dos alunos, não têm 
condições pedagógicas para conviver, em sala de aula ou fora dela, com grupos de diferentes 
credos, ou mesmo com os que se declaram ateus. 

Um aspecto a ser considerado no ensino religioso é o respeito à não-crença. Da 
mesma forma que ninguém pode ser impedido de manifestar sua religiosidade, também não 
se pode obrigar alguém a manifestá-la ou mesmo a possuí-la. A criança não pode ser forçada 
a ter uma religião. Isso gera constrangimento, vergonha e medo. A simples idéia de rezar ou 
orar antes da aula, prática tão comum na nossa rede pública, pode significar uma forma de 
excluir vários alunos (FISCHMANN apud GUIMARÃES, 2003). 

Ao mesmo tempo, homogeneizar as mensagens religiosas é uma atitude simplificadora 
e corresponde, freqüentemente, a mutilar a verdade presente em cada credo, favorecendo a 
intolerância religiosa.

As religiões afro-brasileiras, por exemplo, freqüentemente sofrem discriminação e 
intolerância religiosa. Alunos são impedidos de participar de festividades ou eventos culturais 
de resgate e valorização da cultura de origem afro-brasileira – religião, capoeira, música, 
dança. Dessa forma, é necessário o reconhecimento, no contexto escolar, da importância da 
cultura religiosa de base africana, objetivando com isso o resgate, a preservação e a defesa 
de todo o patrimônio cultural e religioso dos afro-descendentes nos seus aspectos materiais 
e imateriais (SERRA, 2003).

Confessional Neste caso, refere-se ao ensino religioso dedicado ao estudo doutrinário de uma manifestação 
religiosa específica, por exemplo o ensino de liturgia específica em escola católica. 
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Ensino religioso nas escolas divide opiniões
A Tarde Online

Bahia – “Eu sou [a] favor”. É assim que responde Paulo de Jesus, pai de dois 
estudantes da rede pública de ensino, quando perguntado sobre as aulas de ensino 
religioso que seus filhos têm no colégio. E complementa: “Ela [a disciplina] ajuda no 
combate à violência, pois trabalha com valores”. 

Poucos pais baianos se dão conta na hora da matrícula, mas é grande a 
possibilidade de que seus filhos tenham de estudar português, matemática e também 
ensino religioso. Basta que estejam no ensino fundamental e que a escola pública onde 
estudam, adote a disciplina como parte da grade curricular diversificada.

Cursar a disciplina, porém, não é obrigatório. “Os alunos são matriculados e quem 
quiser pode pedir para sair”, explica Sandra Moraes, vice-diretora da Escola Estadual 
Severino Vieira.

Várias escolas públicas estaduais adotam a disciplina para complementar a carga 
horária obrigatória dos professores, que é de 14 horas-aula em sala. Professores de 
história, português e até artes complementam a carga horária com ensino religioso.

O conteúdo das aulas é controlado de perto pelas diretorias de cada colégio. 
Segundo Valda Reis, secretária do Colégio Estadual Luiz Tarquínio, o plano de aulas deve 
incluir todas as religiões, focando-as como fenômenos da cultura. Os professores são 
proibidos de falar de suas experiências religiosas, assim como discutir em sala de aula 
os valores específicos de cada religião. 

Isto não impede que, às vezes, professores e pais de alunos entrem em conflito por 
causa da intolerância religiosa. Epifânia Neta, professora de história e ensino religioso, já 
passou por uma situação assim. “Certa vez, um pai de aluno me procurou, reclamando 
que eu tinha dado aulas de ‘macumba’ para o filho dele. Ele não aceitava aquilo, pois 
era evangélico. Foi muito difícil convencê-lo do contrário.”

Leitura complementar

Hoje, novos papéis cabem à escola diante da luta contra a 
intolerância e o preconceito. Entre eles, a defesa de uma 
educação multicultural, voltada para o reconhecimento 
da diversidade étnica, cultural e religiosa. Ações que dêem 
suporte à elaboração de um projeto político-pedagógico 
interdisciplinar e participativo que inclua o ensino religioso 
como um elemento a serviço da liberdade religiosa.
Em um país como o Brasil, com uma população marcada 
pela pluralidade cultural, étnica e religiosa, é tarefa urgente 
do Estado, juntamente com setores representativos de 
todas as religiões e o sistema de ensino, construir diretrizes 
curriculares para o ensino religioso e uma formação 
profissional qualificada, para que se possa garantir uma escola 
realmente democrática, que respeite a igualdade de direitos.
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Nesta aula, você viu:
• A religião representa um campo amplamente diverso da condição humana.

A variedade de credos e instituições é tamanha que se torna difícil para as 
ciências sociais estabelecer um conceito generalista que atenda e atinja a todos os 
contextos.

• As religiões envolvem um conjunto de símbolos que invocam sentimentos de 
reverência ou de temor e estão ligadas a rituais ou cerimoniais dos quais participa 
uma comunidade de fiéis.

• A religiosidade caracteriza-se como um traço de identidade marcante de uma 
cultura ou etnia. Assim, a historiografia indica que há milhares de anos a religião 
exerce papel de destaque na construção da sobrevivência humana, estabelecendo 
regras, valores morais, crenças, tabus, etc.

• O cruzamento da diversidade religiosa estabelece na contemporaneidade um mapa 
de tensões. 

• A garantia da diversidade religiosa é uma política afirmativa à identidade cultural 
plural. Cabe às políticas públicas e privadas, nacionais e internacionais, estabelecer 
uma agenda para efetivação de um debate inter-religioso pela coexistência.

• A escola corresponde, na atualidade, a uma instituição relevante do processo 
educativo. Assim, credita-se à instituição escolar um papel relevante na construção 
de uma sociedade global em que seja possível a coexistência religiosa.

• A separação entre Igreja e Estado no Brasil representa uma conquista histórica 
que sempre esteve associada ao reconhecimento da liberdade e da pluralidade 
espiritual.

• Hoje, em face da luta contra a intolerância, preconceito e racismo, a escola tem 
novos papéis. Entre eles, a defesa da educação multicultural voltada para o 
reconhecimento da existência da diversidade étnica, cultural e religiosa.

Síntese

Em Salvador, as escolas municipais não adotam o ensino religioso. “Não faz parte 
de nossa grade curricular” diz Helena Flora, diretora da Escola Municipal Augusto Lopes 
Pontes. Segundo Helena, o máximo de religião que as crianças vêem é o candomblé e a 
umbanda nas aulas de história e cultura afro-brasileira.

Onde entra a religião – Diversos ramos evangélicos e a Igreja Católica questionam a 
validade do ensino religioso praticado nas escolas públicas. Em sua última visita ao Brasil, 
o papa Bento XVI chegou a defender a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas.

De acordo com o professor de teologia do Instituto de Teologia da Bahia (Iteba), 
William Tavares, a escola pública não pode ser um espaço de “cela de aula” ou 
“catequese” e sim de liberdade. No entanto, o professor acredita que é positiva a 
presença do ensino religioso nas escolas públicas, “pois quebra com a idéia de que a 
religião afasta as pessoas, divide e produz guerra”. 

A TARDE ONLINE. Ensino religioso nas escolas divide opiniões. Disponível em: <http://www.gospelmais.com.br/
noticias/3987/ensino-religioso-na-escola-divide-opinioes.html>. Acesso em: 26 mar. 2008.
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Referências

Atividades
1. Pesquise entre as instituições de ensino de sua cidade, tanto públicas como particulares, 

como é a prática do ensino religioso, procurando verificar os seguintes aspectos: 

a) Existem instituições particulares que instituíram o ensino religioso confessional? Em 
caso afirmativo, ele é voltado para quais manifestações religiosas?

b) Entre as instituições públicas, existem aulas regulares de ensino religioso? Qual é a 
freqüência de alunos? Como é constituído o currículo?

2. Qual o seu posicionamento em relação ao ensino religioso nas escolas? Construa 
um texto no qual você ressalte aspectos que lhe pareçam problemáticos e proponha 
alternativas que poderiam solucioná-los.
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• As subjetividades dos sujeitos contemporâneos e as relações que 
estabelecem na sociedade, enfocando a questão da deficiência

Conteúdo programático

Objetivos

• Compreender as subjetividades dos sujeitos contemporâneos e as relações 
sociais que resultam da percepção das diferenças e das construções 
identitárias.

• Reconhecer os aspectos que compõem o conceito de “deficiência” e as 
especificidades que fazem parte dessa categoria de análise.

Deficiência: busca da eficiência para viver
Aula 4



32

Estudos Culturais

33Estudos Culturais • Unidade 4 • Aula 4

Enquanto você se esforça pra ser
Um sujeito normal
E fazer tudo igual
Eu do meu lado aprendendo a ser louco
Um maluco total
Na loucura real

Raul Seixas e Cláudio Roberto 

De longe as pessoas são todas iguais
De perto conheço esse rosto
De outros carnavais
Quem é que nunca teve um sonho
Quem é que não é sozinho
Quem os seus olhos procuram, meu caro vizinho?

Rita Lee

Reflita 
Vamos discutir mais uma questão delicada: a deficiência. 
Quando a sociedade classifica alguém de deficiente, ela parte 
de que parâmetros? Está avaliando sua eficiência? Eficiência 
em quê? Ser eficiente não depende do objetivo que se quer 
alcançar? Vamos tentar entender algumas dessas questões.
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Há hoje um intenso movimento da sociedade 
em prol da inclusão social, que depende da 
educação, de políticas governamentais e 
ONGs, além da atuação do cidadão comum, 
na tentativa de garantir bem-estar às pessoas 
com necessidades especiais.
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Algumas pessoas dizem que atualmente existem muito mais pessoas deficientes do 
que em tempos passados. Isso não seria facilmente comprovado, pois nem sempre houve 
pesquisas e estatísticas a esse respeito. Há algum tempo, quando ainda não se pensava 
em avaliar as diferenças evitando a hierarquização, os dados sobre os deficientes não eram 
coletados ou avaliados de forma precisa.

As deficiências levavam à “invisibilidade” quem as tivesse. Mas quando a luta pelos 
direitos de cidadania se fortaleceu, esse grupo também passou a ser visto como detentor 
de direitos e, para concretizá-los, passaram a se organizar em movimentos sociais com o 
objetivo de obter visibilidade a si próprios e suas proposições. Não ficam mais escondidos 
em casa, evitando “incomodar” quem ainda não aprendeu a lidar com as especificidades 
que eles têm.

Nossa sociedade ainda é despreparada para lidar com as diferenças, sejam elas quais 
forem. Porém, em se tratando das várias facetas da deficiência, esse estranhamento se 
apresenta de forma particularmente contundente e muitas vezes cruel. 

Nossa dificuldade em perceber o outro faz com que a maioria de nós ainda trate as 
pessoas com deficiência de forma condescendente, indiferente ou com repúdio.

Carvalho (2006, p. 39) afirma:

Pessoas significativamente diferentes geram impacto no 
“olhar” do outro, dito normal, provocando:
a) sentimentos de comiseração (com diversas manifestações 
de piedade, caridade ou tolerância, seja porque o “diferente” 
é cego, surdo, deficiente mental, deficiente físico, autista, ou 
deficiente múltiplo...);
b) movimentos de cunho filantrópico e assistencialista, pouco 
ou nada emancipatórios das pessoas com deficiência, pois não 
lhes conferem independência e autonomia.

Vemos nas questões trazidas por Carvalho a confirmação de como normalmente 
enxergamos o deficiente. O discurso do autor aponta as condições necessárias para qualquer 
ser humano desenvolver sua cidadania: a independência e a autonomia.

Um dos objetivos desta discussão é justamente trazer algumas informações capazes 
de gerar reflexões sobre o tema para nos ajudar a lidar com ele. 

Para discutir esse assunto é preciso conhecer algumas das mudanças de significado 
que a palavra apresenta à medida que as discussões sobre direitos avançam. Assim, temos 
na Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes da ONU de 1975:

1 – O termo “pessoas deficientes” refere-se a qualquer pessoa 
incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as 
necessidades de uma vida individual ou social normal, em 
decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas 
capacidades físicas ou mentais.
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Nesta acepção, a noção de “incapacidade” relacionada ao termo “deficiência” 
remete a um momento histórico em que não se reconhecia a possibilidade de relativizar 
a compreensão do que é eficiência e o que é normalidade. No Decreto Federal nº 914/93 
(BRASIL, 1999), afirma-se:

Art. 3º – Considera-se pessoa portadora de deficiência 
aquela que apresenta, em caráter permanente, perdas ou 
anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 
normal para o ser humano.

Repetem-se aí alguns aspectos já considerados na definição anterior, mas a menção 
de um “padrão considerado normal para o ser humano” leva, de imediato, à questão: 
que padrão seria esse? Podemos discutir que modelo ideal (CARVALHO, 2006, p. 39) a 
sociedade escolheu para representá-la, e o que fazer com quem não consegue se adequar 
a ele. 

Mais recentemente, a Organização dos Estados Americanos – OEA (1999), na 
Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra 
as Pessoas Portadoras de Deficiência, define:

O termo “deficiência” significa uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades 
essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. 

Essa definição introduz o verbo “limitar”, evitando a noção de “incapacidade total” 
e amplia a discussão da deficiência para o ambiente econômico e social, criando, assim, 
possibilidades concretas para se discutir a condição social dos deficientes, as formas de 
discriminação que sofrem e meios de combatê-las.

Observando as sutis mudanças de conceitos em relação à deficiência percebidas a 
partir da mudança de palavras e expressões, vemos como a questão semântica é importante 
para a discussão sobre as diferenças. Vejamos como a mudança na definição dos termos 
que designam as pessoas deficientes também se modificou.

Vimos expressões como “excepcionais”, “pessoas especiais”, “portadores de 
necessidades especiais”, a retomada do termo “deficientes” na atualidade, entre outros. É 
como se sempre estivéssemos em busca de encontrar um termo definitivo para classificar 
alguém cujos direitos ainda não são reconhecidos. Centro da questão, atualmente essas 
pessoas têm participado das discussões acerca dos termos mais adequados para designá-

Semântica Estudo das mudanças ou translações sofridas, no tempo e no espaço, pela significação das 
palavras (adaptado de FERREIRA, 2004).

Baseando-se nessas definições de deficiência, você poderia 
dizer o que distingue as pessoas deficientes? Que critérios 
você utilizaria para fazer essa distinção?
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Vamos observar o que diz Fonseca (1995, p. 25):

A criança deficiente é a criança que se desvia da média ou 
da criança normal em: 1) características mentais; 2) aptidões 
sensoriais; 3) características neuromusculares e corporais;
4) comportamento emocional; 5) aptidões de comunicação;
6) múltiplas deficiências, até a ponto de justificar e requerer a 
modificação das práticas educacionais ou a criação de serviços 
de educação especial no sentido de desenvolver ao máximo as 
suas capacidades.

A preocupação de Fonseca em relação às crianças é como distinguir as deficientes 
das não-deficientes e as que apresentam dificuldades de aprendizagem. Essa tarefa às vezes 
é difícil no âmbito educacional, pois, em princípio, todo comportamento que não atende à 
norma vigente pode ser classificado como deficiente. O autor ressalta a necessidade de agir 
de forma criteriosa ao fazer essas classificações.

Além das deficiências listadas acima, existem uma série de especificações. Algumas 
mais facilmente reconhecíveis, como cegueira, surdez e outras deficiências de ordem física –
até distúrbios emocionais.

Podemos dizer que nossa sociedade ainda tem muito que caminhar, mas ao menos 
já se mostra preocupada com a inclusão. Nesse aspecto, a ocupação dos espaços em que a 
convivência social se faz necessária é indispensável. Entre esses espaços, podemos citar três 
como fundamentais: a escola, o trabalho e o esporte. Em todas as propostas do Estado e dos 
movimentos sociais para a inclusão dos deficientes estão previsões de como implementar 
esta inserção e de como garanti-las. 

Na atualidade, existe uma busca pela inserção dos portadores de deficiência nos 
vários ambientes em que a sociedade se organiza, no mercado de trabalho, nos esportes, 
nas atividades de lazer, na escola, etc. 

A inclusão na escola vem ganhando grande visibilidade, pois, para muitos (tanto 
leigos como especialistas em educação), é algo que não pode dar certo. Para outros, além de 
necessária, a inclusão já se mostrou vitoriosa, pois tanto do ponto de vista da socialização 
quanto do pedagógico a junção de pessoas deficientes com pessoas não-deficientes tem 
dado resultados positivos.

A legislação que garante a inclusão é ampla. Na Constituição Nacional, (inciso III, art. 
208) já é previsto o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências, 
“preferencialmente na rede regular de ensino”. O documento da Política Nacional de 
Educação Especial (MEC/SEESP, 1994), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB (Lei n° 9.394/96) e as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 
Básica (CNE/CEB, 2001) reforçam a proposta de inclusão no ensino regular e criam o aporte 
financeiro para esse fim. 

Os especialistas em educação inclusiva concordam que são leis1 que apresentam 
ótimos textos, considerando praticamente todas as variáveis que envolvem a questão. 
Porém, essas leis não têm sido aplicadas adequadamente, pois, além de o aporte 
financeiro necessário não ser disponibilizado, há um impasse em relação à formação dos 

1 Todas estão disponíveis no site da Secretaria de Educação Especial – Seesp. Acesse http://portal.mec.gov.br/seesp e clique em “Legislação 
específica / Documentos internacionais”.
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docentes. Para alguns especialistas como Maria Tereza Eglé Montoan (2008), não haveria  
necessidade de uma formação específica para que os professores pudessem trabalhar com as 
especificidades. Para ela, cada docente deve comprometer-se em ensinar a disciplina para a 
qual tem formação, pois a lei prevê que, para determinados tipos de deficiência, a presença 
do especialista na área é que vai dar o suporte necessário ao trabalho pedagógico. 

Mas esta não é a opinião dos professores, que muito têm reivindicado não só o preparo 
docente específico, como também a preparação do espaço escolar para que os estudantes 
recebam o suporte mínimo para a aprendizagem e tenham não apenas a oportunidade de 
socialização, mas também fazer cumprir o papel pedagógico da escola.

Essa questão está associada a uma outra discussão atual, que é a acessibilidade, 
regulamentada pelo Decreto nº 5.296, de 2004, que, se cumprido, possibilitaria que as 
escolas tivessem ao menos as adaptações físicas necessárias para receber os estudantes 
portadores de deficiências.

Inclusão não é lei. É cultura 
Rodrigo Zavala 

Inclusão não é uma questão apenas de estatutos, decretos ou leis. Trata-se, antes 
de mais nada, de uma mudança de postura social. Um processo que deve levar a uma 
cultura inclusiva, regida por princípios éticos e filosóficos. Essas foram as palavras da 
Coordenadora do Centro de Apoio Pedagógico Especializado (Cepam) da Secretaria 
Estadual de Educação de São Paulo, Maria Alice Perez, durante a discussão Construção 
de uma sociedade para todos.

Para ela, por mais que as leis garantam o direito de uma educação inclusiva, nada 
sairá do papel sem uma transformação da política educacional, da prática pedagógica, 
enfim, de todos os atores que perpassam pela educação. Ou seja, o “todos” do tema.

“O tempo legal, o tempo da legislação, não é igual ao tempo humano. Vamos 
enfrentar ainda uma mudança de sistema histórico, e assim, teremos uma cultura 
inclusiva”, crê. 

Quando se analisa a lei e o que se vê na prática, entende-se o pouco otimismo da 
especialista. Utilizando como exemplo a inclusão de pessoas com deficiência, o quadro 
brasileiro é vergonhoso.

Segundo a Lei Federal 10.098/00, todas as edificações, sejam elas públicas ou 
privadas devem promover a acessibilidade de pessoas com deficiências. Já o decreto lei 
federal 5.296/04, estabelece que todos os estabelecimentos de ensino devem propiciar 

Leitura complementar

Finalizamos esta aula aqui. Mas a discussão agora será 
implementada por você. Analise o que é solicitado nas 
atividades e complemente os conhecimentos construídos a 
partir de sua produção.
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condições de acesso a esse púbico. Nesse sentido, a inclusão está evidenciada no papel, 
pelo menos no que diz respeito ao acesso. 

No entanto, de acordo com o Censo Escolar de 2003 (MEC), apenas 20% 
das escolas brasileiras estão adequadas para as necessidades dos cadeirantes. Pior: 
apenas 3,6% delas possuem banheiros adequados a esse público. Quando falamos de 
mobilidade dentro do espaço escolar, esse percentual cai para 2,7%. 

“E estamos falando apenas de pessoas com deficiência física. As necessidades 
dos estudantes com deficiência visual e auditiva nem foram mencionadas na pesquisa”, 
critica a arquiteta Adriana Almeida Prado. 

ZAVALA, R. Inclusão não é lei. É cultura.
Disponível em: <http://aprendiz.uol.com.br/content/chushicrep.mmp>.

Acesso em: 15 jan. 2008.

Nesta aula, você viu:

• A compreensão da deficiência como algo natural nas sociedades e a luta dos movimentos 
sociais para a inserção dos deficientes em diversos setores da sociedade.

• Apesar de notáveis avanços no debate sobre a deficiência, parece que ainda não 
aprendemos a lidar bem com elas, pois sempre olhamos os deficientes com um olhar 
piegas e assistencialista. 

• O significado da palavra “deficiência” foi sofrendo modificações no sentido de incorporar 
as visões contemporâneas sobre a questão. Ela relativiza expressões que denotavam 
uma incapacidade total dos deficientes, para uma noção de limitação, deixando antever 
uma eficiência possível dentro das propostas de atividades que se faça. 

• Nas mudanças de paradigma em relação à deficiência, a proposta de inclusão cria 
possibilidades para que os deficientes possam ocupar espaços sociais, como escola, 
trabalho.

Síntese

Atividades
1. Afirmamos que escola, trabalho e esporte são espaços sociais que estão sendo colocados 

como necessários para a inserção dos deficientes. 

 Acesse http://portal.mec.gov.br/seesp, clique em “Legislação específica / Documentos 
internacionais” e leia a Lei das Diretrizes e Bases para a Educação. Produza um texto 
comparando a discussão mais atual, leitura complementar desta aula, com o que é 
proposto pela LDB.
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Indicação de sites
A revista Nova Escola disponibiliza um artigo interessante sobre a inclusão no 
ambiente escolar: <http://novaescola.abril.com.br/index.htm?ed/165_set03/
html/repcapa3>.

2. Nesta aula, citamos termos como “deficientes”, “excepcionais”, ”pessoas especiais”, 
“pessoas portadoras de necessidades especiais”, etc. Pesquise o significado desses 
vocábulos na perspectiva médica e na perspectiva social e explique qual dos termos, 
para você, é mais adequado e por quê.


