
UNIDADE

Aula 1

DIÁLOGOS TEÓRICOS

• Entender os conceitos de “etnocentrismo” e “relativismo cultural” como 
referências conflitantes para a compreensão da diversidade cultural.

• Perceber o efeito das posturas etnocêntricas e relativistas na sociedade 
para o entendimento de como se operam politicamente as diferenças.

Fundamentos conceituais que permeiam a compreensão da diversidade 
cultural:

• Etnocentrismo

• Relativismo cultural 

Etnocentrismo: construção conceitual

Conteúdo programático

Objetivos

Aula 1
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Nas aulas da primeira unidade, discutimos a diversidade cultural como marca das 
identidades humanas, no planeta, na nação, no estado, na cidade, no campo, na rua, no 
âmbito privado, ou seja, nas mais diferentes territorialidades ocupadas pelo ser humano. 
Percebemos a amplitude da diversidade humana que se apresenta em todas as dimensões 
políticas, nos planos global, regional e local. Como exemplo, vamos falar do cidadão latino-
americano.

Para definir a categoria “latino-americano”, pensemos em um traço característico, 
algum aspecto que, ao mesmo tempo, possibilite aos latino-americanos se reconhecerem 
e serem reconhecidos como tal. Trata-se de uma identidade que, segundo Hall (2001), 
constrói-se por uma relação de pertencimento interno ao grupo e reconhecimento externo 
do outro ou dos outros.

O processo mercantil colonizador talvez seja o elemento central para a afirmação de 
uma identidade latina. O poeta Zé Rodrix proclamou essa suposta identidade ao popularizar 
a música Soy latino-americano, na década de 1980, com o refrão “Soy latino-americano e 
nunca me engano, e nunca me engano [...]”. Com um apelo político identitário mais forte, 
José Carlos Capinan, Gilberto Gil e Torquato Neto compõem Soy loco por ti, América. Os 
versos finais da canção encerram uma declaração de amor: “Soy loco por ti, América, soy loco 
por ti de amores”.

Traços identitários distintos dos povos latino-americanos
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Eu só ponho bip-bop no meu samba
Quando o Tio Sam tocar tamborim
Quando ele pegar no pandeiro e na zabumba
Quando ele aprender que o samba não é rumba
Aí eu vou misturar Miami com Copacabana
Chicletes eu misturo com banana

Waldeck Artur de Macedo, A bossa do Gordurinha
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Reflita 
Podemos pluralizar o “soy” para definir uma identidade 
coletiva? O que há de comum entre o brasileiro, o chileno, 
o uruguaio, o peruano, o argentino, para a sustentação do 
constructo latino-americano?

A partir daí um leque se abre e um processo de diferenciação intenso se apresenta. 
Temos o colonizador, que ora é o espanhol, ora é o português; os nativos das mais diversas 
etnias; e os imigrantes escravos das mais diversas regiões africanas. O imbricamento dessas 
pessoas deu origem a uma complexa teia de processos históricos, definindo particularidades 
regionais.

A categoria “latino-americano” torna-se estéril ou pelo menos insuficiente para que se 
compreendam os desdobramentos culturais. A latinidade opera em uma dimensão ampla, que 
estabelece identidades muito genéricas. Nesse sentido, não explica as identidades nacionais 
fronteirizadas por territórios e por discursos que definem o brasileiro, o argentino, o peruano.

Constructo Categoria conceitual construída para a compreensão de uma demanda social humana.
Imbricamento Legado sociocultural diverso que se combina em relações de influências múltiplas para 
caracterizar uma paisagem humana.

Reflita
E você, é latino-americano? Você se sente latino-americano? 
Você é reconhecido como latino-americano?

Problematizamos a dimensão América Latina em uma perspectiva maior, continental, 
até os desdobramentos histórico-culturais que marcam o estado-nação; seria possível 
desdobrar o estado-nação na mesma perspectiva. Ao falar do Brasil, poderíamos perguntar: 
que traço característico marca a brasilidade? Muitos responderiam, apesar das variações 
lingüísticas e dos falares nativos, a língua portuguesa. Outros talvez lembrassem da seleção 
brasileira de futebol, principalmente em época de Copa do Mundo.

Nesse âmbito, o Brasil ou qualquer outro país da América Latina pode ser desdobrado 
em regiões com identidades espaciais, culturais e políticas.

O exercício que fizemos até aqui tem o propósito de possibilitar a compreensão e a 
internalização da diversidade cultural construída ao longo do processo histórico humano. 

Marcamos a amplitude da diversidade cultural para levantar uma questão: como se 
processam as relações entre as diferenças humanas? 

Para problematizar esse assunto, trataremos de uma diferença estético-política no 
Brasil: os usos, os tipos, os cortes, os penteados dos cabelos.
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Reflita
Quais os usos de cabelo que você visualiza em sua região? 
Quais os tipos que você considera mais bonitos? O que os 
cabelos comunicam?

Leia um trecho da letra de 
Cabelo, composição de Arnaldo 
Antunes e Jorge Ben Jor (1990):

A letra estampa a multiplicidade de tipos e formas de cabeleiras que o brasileiro 
consagra em todas as regiões do país. Diante da variedade, podemos dizer que o cabelo em 
si é um atributo natural, determinado por fatores genéticos. Entretanto, o corte, o tratamento, 
a escova, o alisamento, a pintura, o penteado são intervenções humanas, de ordem estética 
e política, que passam inclusive por ensino e aprendizagem. São, portanto, atributos que se 
inserem no plano da cultura. Isso mesmo: carregamos a cultura em nossas cabeças!

Cabelo quando cresce é tempo

Cabelo embaraçado é vento

Cabelo vem lá de dentro

Cabelo é como pensamento

Quem pensa que cabelo é mato

Quem pensa que cabelo é pasto

Cabelo com orgulho é crina

Cilindros de espessura fina

Cabelo quer ficar pra cima

Laquê, fixador, gomalina
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Chegamos a esses exemplos para definir mais um conceito de nossa aula:
o “etnocentrismo”. Para isso, vamos pensar sobre a seguinte questão: Como a diversidade 
cultural é compreendida e interpretada socialmente? 

A partir dos exemplos trabalhados neste texto, podemos tratar ainda de questões mais 
precisas: Como explicar a seqüência identitária territorial – latino, brasileiro, nordestino, baiano, 
santo-amarense? Ou ainda: Como caracterizar as pessoas que apresentam os mais diversos tipos 
de cabelo – liso pintado, liso com franja, crespo rasta ou crespo alisado, crespo trançado?

Para essa explicação, devemos considerar a relação entre duas tendências antropológicas 
fundamentadas em conceitos distintos: o “etnocentrismo” e o “relativismo cultural”. 

Vamos tratar primeiramente do termo “etnocentrismo”. Observe que existem várias 
palavras que têm a mesma terminação – o sufixo “-centrismo” – como em “geocentrismo” e 
“heliocentrismo”.

Vejamos os significados:

Podemos perceber que o sufixo “-centrismo” destaca algo como central, a partir de 
uma determinada perspectiva. 

O radical “etn(o)-”, por sua vez, corresponde à cultura. Unindo “etno” e “centrismo”, 
temos uma cultura que está no centro. Trata-se de uma perspectiva de compreensão da 
diversidade que coloca uma cultura no centro para a compreensão do universo plural.

O conceito de “etnocentrismo” parte de uma lógica de interpretar as diferenças culturais 
humanas, estabelecendo critérios de superioridade e inferioridade para a classificação dos 
povos. A questão central é a estranheza que se estabelece com o encontro de duas ou 
mais referências culturais. O etnocentrismo se afirma quando há algum choque entre os 
“diferentes”; nesse contexto, surgem as idéias de “meu grupo” e de “grupo do outro” e a 
definição de categorias hierárquicas. Normalmente, o “meu grupo” é visto como o melhor, o 
superior, enquanto os outros são vistos como menores, inferiores.

A leitura etnocêntrica tem base nos processos históricos que pressupõem a justificativa 
para a dominação de um povo em relação a outro. Assim, por exemplo, encontra-se 
legitimidade para o discurso a ação eurocêntrica na colonização da América, da África e da 
Ásia. Também, com muita ênfase, o etnocentrismo está presente no imperialismo nazista 
alemão. A doutrina do sangue azul é a principal referência. 

Geocêntrico [geocentrismo]: 

1. relativo ao centro da Terra

2.  diz-se de qualquer sistema ou 
construção matemática que 
tenha como ponto de referência 
o centro da Terra

Heliocêntrico [heliocentrismo]:

1. relativo ao centro do Sol

2. que tem o Sol como centro 

3.  relativo ou pertencente a sistema de 
referência que tem o Sol como origem

(HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1444, 1512)
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E assim seguimos nosso caminho, por este mar de longo, até que terça-feira 
das Oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de 
terra, estando da dita Ilha – segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas  
– os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam 
botelho,  e assim mesmo outras a que dão o nome de rabo-de-asno. E quarta-feira 
seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. 

Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra! A saber, 
primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo; e de outras serras mais 
baixas ao sul dele; e de terra chã, com grandes arvoredos; ao qual monte alto o capitão 
pôs o nome de O Monte Pascoal e à terra, A Terra, de Vera Cruz!

Em contrapartida, Gómez (2001) salienta que os estudos antropológicos, já no 
século XX, situam a orientação relativista no entendimento da diversidade. O autor traz um 
contraponto às posturas hierarquizantes da cultura:

A tela A primeira missa no Brasil constrói um “paraíso na Terra” a partir das projeções 
que a Europa fazia do Novo Mundo. As imagens presentes na Carta do achamento, escrita 
por Pero Vaz de Caminha, imprimiram uma certa maneira de ler o Brasil: os europeus 
em ação tomam posse da terra, enquanto os outros observam passivos e encantados, 
confundidos com a natureza. 
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MEIRELLES, Victor. A primeira missa no Brasil, 1860. 1 óleo sobre tela: 
color.; 268 x 356 cm. Rio de Janeiro: Museu Nacional de Belas Artes.

Reflita
Quem está no centro da imagem? Onde estão os indígenas? 
Para que ponto converge nosso olhar diante da tela?
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Leitura complementar

Soy loco por ti, América – a Vila canta a latinidade
André Diniz, Serginho Vinte, Carlinhos do Peixe, Carlinhos do Petisco

Samba-enredo de 2006 da Escola de Samba Vila Isabel.

DINIZ, A. et al. Soy loco por ti, América – 
a Vila canta a latinidade. In: SAMBAS de enredo: Carnaval.

Rio de Janeiro: Som Livre, 2006. 1 CD: digital, estéreo. 

Tropical por natureza
Fez brotar a miscigenação
Soy loco por ti, América
Louco por teus sabores
Fartura que impera, mestiça mãe-terra
Da integração das cores
Nas densas florestas de cultura
Do sombrero ao chimarrão
Sendo firme sem perder la ternura

Dica
Se você quiser ver a letra desta canção na íntegra, acesse 
http://carnaval/2006.terra.com.br/interna/0,,OI822395-
EI6239,00.html. 

Já é hora de terminar de uma vez por todas com a idéia, ao 
mesmo tempo egocêntrica e ingênua, segundo a qual o homem 
está inteiramente refugiado em um só dos modos históricos ou 
geográficos do seu ser. Pelo contrário, convém não esquecer que 
qualquer forma de existência individual ou coletiva é o resultado 
contingente de um complexo processo de construção social ao 
longo de um período histórico concreto, num espaço também 
determinado.

 (GÓMEZ, 2001, p. 36)

Nesse sentido, cada manifestação cultural é compreendida como uma dimensão 
própria de significação. Os traços valorativos de um grupo ou de uma comunidade ganham 
sentido dentro de uma lógica interna. As normas de comportamento e os valores de um 
determinado grupo são resultantes de um processo histórico que abrange espaço, tempo, 
indivíduo e sociedade. Não se pode eleger uma forma cultural específica para referenciar 
um padrão de comportamento humano. Os sentidos das práticas culturais devem ser 
legitimados em uma ordem interna que congrega o grupo em estudo ou observação.
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Revendo as discussões apresentadas no início da aula e o fragmento da letra de Soy 
loco por ti, América – a Vila canta a latinidade:

1. Destaque e discuta os argumentos que abordam a singularidade.
2. Destaque e discuta os argumentos que abordam a pluralidade.
3. Esses argumentos operam em uma perspectiva etnocêntrica ou relativista? Justifique 

sua resposta.

ANTUNES, A.; JOR, J. B. Plural. São Paulo: BMG, 1990. 1 DVD: digital, estéreo.
CAMINHA, P. V. Carta de Caminha. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/
texto/bn000164.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2007.
DINIZ, A. et al. Soy loco por ti, América – a Vila canta a latinidade. In: SAMBAS de enredo: Carnaval. 
Rio de Janeiro: Som Livre, 2006. 1 CD: digital, estéreo. 
GÓMEZ, A. L. P. A cultura escolar na sociedade neoliberal. Porto Alegre: Artmed, 2001.
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 5. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
HOUAISS, A.; VILLAR, M. S. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2001. p. 1444, 1512.
MACEDO, W. A. A bossa do Gordurinha. São Paulo: Sony BMG, 1962, 1 CD: digital, estéreo.
RODRIX, Z. Soy latino americano. In: ZÉ RODRIX. Rio de Janeiro: EMI, 1999. 1 CD: digital, estéreo.

Referências

Atividades para postar

Nesta aula, você viu  que a compreensão da diversidade cultural pode ser interpretada 
pela perspectiva etnocêntrica ou pela orientação relativista. Isso quer dizer que a postura 
relativista cultural e a etnocêntrica coexistem em um mesmo território político. 

Veja os pontos centrais:
• A noção de latinidade foi discutida para que se perceba a diversidade cultural na 

América Latina, com o objetivo de introduzir os conceitos de “etnocentrismo” e 
“relativismo cultural” como categorias teóricas para a compreensão das diferenças.

• A variação dos usos de cabelos no Brasil foi apresentada sob a mesma perspectiva. 
A perspectiva relativista parte da subjetividade estética, enquanto a leitura 
etnocêntrica estabelece hierarquias que sustentam valores discriminatórios.

• O conceito de “etnocentrismo” parte de uma lógica classificatória que estabelece 
limites de inferioridade e superioridade entre as diferenças culturais. Uma referência 
cultural padrão é estabelecida a partir de uma estrutura de poder dominante. As 
demais culturas são consideradas melhores ou piores a partir da aproximação com 
esse modelo.

• O relativismo cultural, ao contrário, compreende que cada grupo constrói sua cultura a 
partir de uma trajetória histórica própria. Portanto, cada lógica cultural tem sentido para 
o próprio grupo que a produziu. Rompe-se, assim, com as leituras hierarquizantes da 
cultura, estabelecendo a diferença como marca da identidade de um povo.

Síntese
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Fundamentos conceituais para a compreensão dos processos de 
reconhecimento na diversidade cultural:

• Identidade

• Alteridade

• Compreender o conceito de “identidade” como mecanismo de afirmação 
política individual e coletiva para o reconhecimento da diversidade cultural.

• Estabelecer relação entre os conceitos de “alteridade” e “identidade” para 
a compreensão dos processos de interação social, envolvendo indivíduos e 
grupos.

Identidade e alteridade:
construções conceituais

Aula 2

Conteúdo programático

Objetivos
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Reflita
Emília tem um encanto. Gilberto Gil canta que “toda menina 
baiana tem um encanto que Deus dá...”. Todos nós somos 
seres encantados. De onde você vem? De onde vem o seu 
encanto? 

Nesta aula, seu desafio será compreender melhor dois conceitos que se entrelaçam: 
“identidade” e “alteridade”. Na primeira unidade desta disciplina, procuramos saber quem 
é você. Agora, queremos mais: desejamos saber como você se vê, como acha que é visto e 
como vê os outros. 

Vamos apresentar a história de Emília, a boneca de pano de Monteiro Lobato, para 
incentivar esse exercício.

Então, que tal lembrarmos da origem de Emília?
Em Memórias de Emília, a personagem fala sobre seu nascimento:

Nasci de uma saia velha da Tia Nastácia. E nasci vazia... Nasci, 
fui enchida de macela e fiquei no mundo feito uma boba, de olhos 
parados como qualquer boneca. Feia. Dizem que fui feia que nem 
uma bruxa. Meus olhos Tia Nastácia os fez de linha preta.

(LOBATO, 1976, p. 7)

Baby Consuelo e Pepeu Gomes também contam e cantam essa história, em Emília, a 
boneca-gente, canção composta para o especial televisivo Pirlimpimpim, de 1982:

Emília é assim porque chegou à realidade trazida pelo mundo da fantasia. O seu lugar 
de nascimento é uma caixa de costuras. Esse território identifica Emília – é o que a torna 
“uma maravilha”. Muito do que Emília é vem do seu lugar de origem. A caixa de costuras 
guarda a magia que Emília carrega, encantando crianças e adultos.

Assim como Emília, cada um de nós parte de um território que diz muito a nosso 
respeito. Marca inicialmente quem somos, revela nossa visão, abre nossos ouvidos, nos 
ensina a falar, nos aguça os sentidos. Faz bater o coração e arrepiar os cabelos. Constrói 
valores e ética.

De uma caixa de costura

pano, linha e agulha

nasceu uma menina valente

Emília, a boneca-gente.

[...] 
Ah! Essa boneca é uma maravilha!

(CONSUELO; GOMES, 1982)

[...] Porque é o nosso olhar que aprisiona muitas vezes 
os outros nas suas pertenças mais estreitas e também
o nosso olhar que tem o poder de os libertar.

Amin Malouf
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Ao compartilhar essas informações, você trabalha de forma prática com os dois 
conceitos vistos nesta aula: “identidade” e “alteridade”. 

A dinâmica da relação entre como nos vemos e como somos vistos, os processos de 
reconhecimento individual e social compõem a nossa identidade. Mas também olhamos o 
outro. Vivemos no espelho da interação social, no campo da alteridade.

Assim, identidade e alteridade são construções teóricas relacionais fundantes dos 
Estudos Culturais. A trama social construída entre os movimentos de ver, ser e ser visto 
modela a teoria do reconhecimento. Os olhares, entretanto, têm significados e se colocam 
em uma territorialidade de poder.

Lutar por reconhecimento mobiliza a necessidade de 
pertencimento dos indivíduos e dos grupos, em busca de 
afirmação cultural e política (HONNETH, 2003). As ações 
de dominação cultural, quando alcançam êxito, deslocam 
os sujeitos dos seus lugares, colocando-os em um plano 
de esvaziamento cultural frágil, em que a imagem que 
têm de si mesmos é negativa, enquanto o outro é visto 
positivamente.  A interação entre as diferentes identidades 
está sujeita a políticas conflituosas, que podem produzir 
ações discriminatórias.

Agora saia do seu lugar. Ganhe o mundo. Procure visitar o 
território dos colegas de curso. Procure saber de onde eles 
vêm. Qual a sua impressão sobre os outros lugares? Comente 
as novidades e as diferenças que estabelecem com o seu 
lugar.

A afirmação de laços de identidade passa por lutas políticas. O espaço cultural reflete 
um cenário de poder. Muitas vezes, a relação entre os territórios culturais se realiza pela 
oposição ao outro.

A defesa de território é gerada pelo sentimento de pertencimento que as identidades 
trazem para os sujeitos. Sob essa perspectiva, Silva (2003) considera complexa a noção de 
identidade.  Ele argumenta que as identidades que nos marcam são compostas de múltiplos 
aspectos, que os documentos oficiais não são capazes de contemplar integralmente.

Estudos Culturais • Unidade 2 • Aula 2

Reflita
Você já participou de alguma luta pela defesa de quem você é 
ou de algum grupo do qual fazia parte? O que houve? O que 
estava sendo ameaçado? Como foi essa ação? Quais foram os 
ganhos? Houve perdas?  Valeu a pena?
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Reflita
Quais documentos de identidade você possui? O que eles 
dizem sobre quem você é? Qual a linguagem que utilizam para 
falar de você? O que eles não dizem sobre você?

Estamos além dos números que os 
documentos nos conferem. Um número é pouco 
para dizer quem somos. A identidade, mais do que 
um documento, é a expressão, por meio de uma 
linguagem, das nossas marcas. A comunicação 
permite às comunidades interações que se 
desdobram em relações de poder. A interatividade 
é mediada politicamente por jogos sociais, tanto 
solidários como conflituosos, que delimitam 
territórios políticos, econômicos e culturais.
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Dialogicidade Comunicação entre duas ou mais identidades em uma perspectiva de poder horizontal, 
visando à negociação de interesses para a afirmação plural.

A significação da interação entre as diferenças culturais ocupa o campo da alteridade. 
Não podemos fazer o relato identitário de “uma pessoa sem falar de seu relacionamento 
com os outros” (LAING, 1986, p. 78). A identidade também se constrói nos processos de 
interação social experienciados no cotidiano. A relação entre o mundo do sujeito–eu com 
o mundo dos sujeitos–outros dimensiona uma leitura recíproca que, ao mesmo tempo, 
identifica o eu e os outros.

Assim como a identidade do eu se constrói na interação com o outro, a identidade 
do outro se constrói na interação com o eu. Essa última dimensão, que corresponde aos 
marcadores culturais do outro, compreendemos como o universo da alteridade. A alteridade, 
então, dimensiona o significado da visão do eu sobre o outro no contexto social.

A diversidade compõe uma paisagem interativa de mão dupla, envolvendo o eu e os 
outros, os outros e eu. Uma singularidade caracteriza os grupos sociais: em alguma medida, 
todos os que não pertencem a um determinado grupo são considerados como outros. 
Qualquer fronteira cultural passa pela leitura ou avaliação de outras fronteiras, à medida 
que, na contemporaneidade, não existe um grupo social completamente isolado, que possa 
sobreviver de forma autônoma.

A afirmação de territorialidade é construída estabelecendo marcas distintivas entre o 
“eu” e os “outros”. Diversos elementos, conjugados ou não, são traços para a definição de 
identidades: origem, geração, etnia, raça, gênero, orientação sexual, posição econômica, 
religião, etc. Nesse universo, nós nos sentimos, percebemos o outro e somos percebidos. 
A cena instaura a trama da identidade e da alteridade. Ou seja, sentimento de pertença, 
reconhecimento dos outros e percepção pelos outros. Assim, a afirmação de identidade é 
uma dimensão de cultura essencial ao pertencimento do sujeito ou grupo a um lugar. Charles 
Taylor (1998) enfatiza que a ausência ou a negação de reconhecimento é um mecanismo de 
dominação desencadeador de desigualdades. Possuir identidade significa existir, com poder 
e visibilidade distintivos.

A política de afirmação da amplitude da identidade humana garante a diversidade. 
Nesse sentido, Taylor (1998) defende a dialogicidade entre as identidades, apontando 
a coexistência como política de preservação de si e do outro, considerando, inclusive, a 
impossibilidade de sobrevivência isolada e auto-suficiente de qualquer povo. Assim, a 
construção de nós depende de vós, e a construção de vós depende de nós.
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Reflita
Que identidades coletivas e individuais você reconhece na 
contemporaneidade? Pense na cidade em que você vive: 
como essas identidades interagem? Como elas interagem 
com o restante do país? E do mundo? Vivem isoladas? 
São auto-suficientes? 
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Agora, leia este outro texto:

Monteiro Lobato: realidade, ficção ou racismo?

Alessandro Barreta Garcia

[...] José Bento Renato Monteiro Lobato foi um dos mais influentes escritores 
brasileiros do século XX. Ele é popularmente conhecido pelo conjunto educativo, bem como 
divertido, de sua obra de livros infantis – o que seria aproximadamente metade de sua 
produção literária. A outra metade, que consiste em um número de romances e contos para 
adultos, foi menos popular, mas um divisor de águas na literatura brasileira.

Disse Emília à tia Nastácia: 

 – Cale a boca! [...] Você só entende de cebola e alhos e vinagre e 
toucinhos. Está claro que não poderia nunca ter visto fada porque elas 
não aparecem para gente preta. Eu, se fosse Peter Pan, enganava Wendy 
dizendo que uma fada morre sempre que vê uma negra beiçuda [...].

– Mais respeito com os velhos, Emília! – advertiu Dona Benta. – Não 
quero que trate Nastácia desse modo. Todos aqui sabem que ela é preta só 
por fora [...].

 LOBATO, J. B. M. Peter Pan. São Paulo: Brasiliense, 1972. p. 13.

Marcação territorial Estabelecimento de fronteiras físicas e culturais.

A realidade social compreendida pela trama que envolve identidade e alteridade revela 
um “arco-íris cultural” no qual as cores interagem continuamente. Revelar cada cor é princípio 
para afirmar o território do conjunto das comunidades em determinado lugar. A garantia e a 
marcação territorial das diferenças são necessárias e positivas porque estabelecem uma 
convivência comum entre as diferenças; assim, contribuem para a superação das atitudes 
de estranhamento, responsáveis, muitas vezes, pela promoção de ações preconceituosas e 
discriminatórias.

Iniciamos e concluímos a aula citando a boneca Emília como mote para a construção 
do conceito de “identidade”, porém Monteiro Lobato, o autor da personagem, é controverso 
no universo dos Estudos Culturais.

Leia este texto:
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Nesta aula, você viu:

• A história da boneca Emília, personagem de Monteiro Lobato, foi resgatada para 
percebermos que a territorialidade de origem é um marcador de identidade.

• A construção da identidade pauta-se no processo de interação social, que abrange as 
noções de “eu”, “nós” e de “outros”. 

• A alteridade corresponde à característica cultural marcadora do outro, elemento que é 
reforçado na construção da identidade. O reconhecimento do outro é necessário para a 
compreensão de que nenhum grupo cultural vive isolado ou sobrevive de forma totalmente 
autônoma.

• A afirmação das identidades é um elemento político para consagrar a diversidade 
cultural. Assim, o exercício dialógico entre as diferenças é uma alternativa para garantir a 
coexistência humana.

Com sua cabeça voltada para a problemática da superação do brasileiro atrasado, 
sobretudo no ponto de vista econômico, político, social e cultural, Monteiro Lobato faz 
severas e levianas reflexões sobre a monocultura brasileira. Presumia que os caboclos de 
mentalidade atrasada e traços caipiras eram predominantes no interior, e também presentes 
nas cidades grandes (fundamentalmente em São Paulo). Denominava este de uma “velha 
praga”, “piolho da terra”, “ser parasita”, “alienado e inadaptável à civilização”, mais 
precisamente, “funesto parasita da terra”. Lobato foi tão implacável em suas denúncias que 
criou Urupês na figura de Jeca Tatu, o caipira ignorante e responsável pelos problemas do 
fazendeiro. 

Em Urupês, Lobato relaciona os defeitos do Jeca – passividade, preguiça, falta de 
iniciativa econômica e política –, e assim conclui que ele é incapaz de evolução cultural. Em 
outras palavras, chamaria o povo brasileiro de “fungo parasita”. O que há de tão importante 
em sua obra: àquele momento no Brasil as figuras racistas eram comuns, e Lobato só seria 
um autor respeitável se estivesse um passo à frente.

Sua campanha pela modernidade era mais que evidente em seus lamentos pela 
morte do engenheiro norte-americano Frederic Taylor, o grande vulgarizador do conjunto de 
técnicas conhecidas como taylorismo. Adiante, Lobato reconstrói seus argumentos e, depois 
de curado pelo médico (em seus pensamentos higienistas), o seu parasita deixaria de ser 
preguiçoso, fraco e medroso. 

Mas o pior ainda estaria por vir: lançaria, entre outras obras, O choque das raças ou 
O presidente negro (livro realizado a partir da provável leitura de Gustave Le Bon, Evolução 
da força e Evolução da matéria), que foi publicado em 1926, em 20 partes, no jornal
A Manhã. [...].

GARCIA, A. B. Monteiro Lobato: realidade, ficção ou racismo?
Disponível em: <http://recantodasletras.uol.com.br/cronicas>.

Acesso em: 1º nov. 2007.
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Referências

Atividades

Todos nós assistimos a pelos menos alguns capítulos do Sítio do Picapau Amarelo, 
exibido ontem e hoje pela Rede Globo de Televisão. Na escola, líamos os livros de Lobato. 
Em casa, escutávamos as peraltices de Pedrinho pelas vozes de nossas mães e avós. Nos 
aniversários, Emília era a decoração do bolo, o Visconde decoração das mesas. A indústria de 
brinquedos não deixou barato: Narizinho tornou-se uma boneca como Emília e deixou de ser 
uma menina simples. Até a indústria farmacêutica tornou Jeca Tatu garoto-propaganda para 
vender vitaminas. A obra de Monteiro Lobato compõe nosso imaginário infanto-juvenil. 

1. Com base no texto e na sua memória, qual a sua opinião sobre a obra de Monteiro 
Lobato? Você a considera uma literatura que fortalece uma identidade nacional brasileira 
racista, preconceituosa? Justifique.

2. Agora, então, é hora de fazer uma pesquisa. Vamos retornar à leitura de Lobato. Procure 
ler o livro Urupês e destaque duas passagens que reforcem ou neguem os argumentos 
do texto de Alessandro Garcia. 

3. Você leu o livro Urupês? Leu outras obras de Monteiro Lobato? Já havia pensado nessa 
dimensão política da obra de Lobato? Você encontrou alguma passagem que parecia 
relacionada a uma identidade nacional racista, preconceituosa? Você identifica outros 
autores e obras brasileiras que possam fazer parte dessa discussão?



Estudos Culturais

16

UNIDADE

DIÁLOGOS TEÓRICOS

• Fundamentos conceituais para a compreensão  da etnicidade 

• Reconhecer o conceito de “etnicidade” para a compreensão dos elementos 
que a constituem.

• Identificar os elementos que determinam o pertencimento de alguém a 
determinado grupo, para a compreensão das diferenças e desenvolvimento 
de relações de respeito à alteridade.

Aula 3

Etnicidade: construção conceitual

Conteúdo programático

Objetivos
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Reflita 
Nesta aula, precisamos retomar vários dos conceitos 
discutidos nas aulas anteriores. 

Porém, antes, reflita: Qual é a sua tribo? A que grupo ou 
grupos você pertence? O que faz com que você se sinta parte 
de certos grupos e não de outros?
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O melhor o tempo esconde, longe, muito longe, mas
bem dentro aqui...

Caetano Veloso, Trilhos urbanos

O que diferencia, em última instância, a identidade 
étnica de outras formas de identidade coletiva é o fato
de ela ser orientada para o passado. 

Phillipe Poutignat e Jocelyne Streiff-Fenart, 
Teorias da etnicidade

Quando falamos em etnia, entre outras questões, lidamos 
justamente com a idéia de “pertencer a”.
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Retome as reflexões que você já fez sobre construção identitária e procure ampliá-las, 
dessa vez englobando o seu grupo contemporâneo de pertencimento.

Vamos procurar agora compreender a “etnicidade”, um conceito que é estruturado 
a partir da proposta dos Estudos Culturais de perceber a diversidade de forma não-
hierárquica.

O elemento de composição “etn(o)-” integra termos usados em diversas áreas do 
conhecimento. Você sabe a que ele se refere? Vamos procurar entendê-lo melhor.

“No princípio era o verbo...” – mas não só o verbo, como também a significação 
atribuída ao verbo. Quem o cunhava e com que intenção. Assim, muitas palavras carregam 
significados que podem indicar determinados sentidos e acepções, ligados, por sua vez, às 
relações de poder que circulavam na sociedade em que surgiram.

Posteriormente, com a modificação das relações de poder e a influência da configuração 
cultural em que se encontram, as palavras passam a ter novas acepções. Vamos trabalhar 
com palavras que recebem o elemento de composição “etn(o)-” que o dicionário Houaiss 
(2007) define assim: 

antepositivo, do grego éthnos, eos-ous “toda classe de seres 
de origem ou de condição comum”, donde “raça, povo, nação; 
classe, corporação”; segundo os antigos, de éthos “costume, 
a saber, grupos de homens que têm os mesmos costumes”; 
ocorre já em vocábulos originariamente gregos, como etnarca 
(ethnárkhés) e étnico (ethnikós), já em cultismos do século 
XIX em diante, dentre os quais: etnia, etnicida, etnicídio, 
etnobotânica, etnocêntrico, etc. 

(HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1272)

Por exemplo, a palavra “étnico” é assim definida pelo dicionário Aurélio (FERREIRA, 
2004): “[Do grego ethnikós, pelo latim ethnicu.] Adjetivo. 1. Relativo ou pertencente a 
etnia. ~ V. grupo – . S. m. 2. Idólatra, pagão (nos autores eclesiásticos)”.

O dicionário Houaiss (2001) fornece a mesma definição e acrescenta mais algumas:

Datação: séc. XV [...]
Acepções: Adjetivo. 1. relativo a etnia Ex.: grupos étnicos, 
caracteres étnicos, relações étnicas. 2. designativo de 
determinada população. Ex.: francês é um nome étnico. 
3. pertencente ou próprio de um povo, especialmente de 
um grupo caracterizado por cultura específica. Ex.: música 
étnica, comida étnica. 4. inspirado nessa cultura específica. 
Ex.: mobília étnica. 5. rubrica: teologia. Diacronismo: antigo, 
que se caracteriza pelo paganismo, segundo certos autores 
eclesiásticos. 

(HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1272)

Temos aí as palavras no “estado frio” de dicionário. As definições representam uma 
percepção de mundo na qual não se pensa em grupos humanos diferentes como capazes 
de reivindicarem seus direitos à diferença, como uma das formas de obterem os direitos 
humanos tidos como universais por se relacionarem com vários estágios da vida. 
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Na última definição, por exemplo, que menciona o paganismo, “étnico” refere-se 
de forma pejorativa aos grupos considerados como de não-prestígio em uma determinada 
sociedade. 

Quando as relações diversas da sociedade são consideradas em sua heterogeneidade, 
as palavras passam a necessitar de novos significados que, às vezes, são criados a partir dos 
grupos em sua totalidade e, às vezes, propostos por pretensos representantes desses grupos. 
Nei Lopes (2004, p. 265) sugere como definição para “etnia”:

Coletividade de indivíduos humanos com características 
somáticas semelhantes, que compartilham a mesma cultura e 
a mesma língua, além de se identificarem como grupo distinto 
dos demais. O conceito difere daquele de “tribo”, termo com o 
qual se costuma, popular e erroneamente, designar qualquer 
sociedade africana. 

Citando Jean-Jaques Chalifoux, Lopes demonstra, ainda, o quanto são complexas as 
representações: 

Jean-Jacques Chalifoux escreve: “Um grupo social torna-se 
uma etnia quando os definidores de situação (migrantes, 
intelectuais, agentes, etc.) assim o classificam e o impulsionam 
na cena pública sob essa denominação”. Dois ramos da 
antropologia, ciência que estuda a diversidade humana, 
ocupam-se do estudo das etnias e da etnografia, que coleta e 
descreve informações; e a etnologia, que analisa esses dados, 
buscando uma conclusão explicativa. 

 (LOPES, 2004, p. 265)

Percebeu as diferenças? Agora, já temos as palavras derivadas do elemento de composição 
“etn(o)-” designando ações em que os membros de grupos diversos são sujeitos de suas ações. 
Nessas definições pressupõe-se o reconhecimento da importância de suas culturas.

Nas aulas anteriores, pedimos a você para construir seu perfil a partir da percepção 
de sua identidade. No início desta aula, perguntamos qual a sua tribo. Esta acepção é 
relacionada à expressão “tribos urbanas” (MAFFESOLI, 1987) e se refere aos grupos 
contemporâneos que ocupam centros urbanos, têm finalidades hedonistas e desenvolvem 
características muito específicas que os diferem de outros grupos, com os quais, em muitos 
casos, mantêm relações extremamente antagônicas. 

Reflita
A expressão “tribos urbanas” foi bastante explorada por Michel 
Maffesoli. Que tribos urbanas você conhece? Como elas se 
caracterizam? Como a sociedade as vê e se relaciona com elas? 
Reflita sobre essas questões e produza um texto sobre elas.

Hedonistas Refere-se a uma visão de mundo que valoriza o prazer imediato como objetivo central das ações 
sociais.
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Mas é preciso ficar atento: usar a expressão “tribo” para agrupamentos tradicionais, 
principalmente de países que foram colonizados nos últimos séculos não é considerado 
“politicamente correto”. Isso porque a palavra “tribo” durante muito tempo guardou um 
sentido pejorativo, indicando a desqualificação dos povos naturais dos territórios em relação 
aos colonizadores. 

Com essas informações, podemos agora tratar com mais profundidade da etnicidade. 
Esta é uma palavra que passou a ter uma acepção positiva a partir do final da Segunda 
Guerra Mundial, momento no qual finalmente a humanidade começa a reconhecer que 
são fundamentais para sua existência o conhecimento e o respeito às diferenças entre os 
povos. 

Nessa perspectiva, “etnicidade” designa a “autoconsciência da especificidade cultural 
e social de um grupo particular” (CEIA, 2005), e a partir dessa percepção uma série de 
abordagens que reconhecem as diferenças como positivas começam a surgir. 

AMARAL, T. Operários, 1933. 1 óleo sobre tela: color.; 150 x 205 cm. Coleção particular.
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Reflita
Você percebe como as palavras são relativizadas? Já parou 
para pensar por que tanta relativização? 



Estudos Culturais

22 23

Como todos os outros termos que temos tratado aqui, há uma grande variação nas 
definições atribuídas à “etnicidade”. Escolhemos algumas delas para questionar, mas 
sugerimos que você busque outras fontes e aprofunde o debate.

Um dos autores mais celebrados na discussão sobre grupos étnicos é Fredrik Barth, 
que, no final da década de 1960, lançou o livro Grupos étnicos e suas fronteiras e, a partir 
dele, uma nova era de estudos se instaurou. 

Partindo da análise da obra de Barth, Philippe Poutignat e Jocelyne Streiff-Fenart 
(1998) empreenderam pesquisas sobre como as relações étnicas se processam em alguns 
grupos e explicitaram os resultados no livro Teorias da etnicidade, que também se tornou 
um clássico na discussão sobre o tema. Ampliando suas discussões a partir da interpretação, 
vários outros teóricos construíram o seguinte conceito para etnicidade (POUTIGNAT, 
STREIFF-FENART 1998, p. 141): 

Etnicidade é uma forma de organização social, baseada na 
atribuição categorial que classifica as pessoas em função de sua 
origem suposta, que se acha validada na intenção social pela 
ativação de signos culturais socialmente diferenciadores.

Poutignat e Streiff-Fenart (1998) ampliam sua definição incluindo as noções de 
variação e continuidade do processo de constituição da etnicidade e a percepção da 
existência do nós–eles. Trata-se de um contexto em que os atores identificam-se e são 
identificados pelos outros. Nesse processo, as marcas culturais que indicam que se pertence 
a um grupo são percebidas e ressaltadas nas relações entre grupos; nessas relações são 
determinadas também as fronteiras entre eles.

O debate sobre a etnicidade é necessário para a compreensão das relações nas 
sociedades nas quais a diversidade cultural impera. Elas ganharam maior importância com 
os Estudos Culturais e sua proposta em estudar as diferenças sem hierarquizar os variados 
grupos. 

Na discussão sobre etnicidade, várias questões são abordadas, como territorialidade, 
cultura, nacionalidade, raça, etnia, identidade, etc. Algumas delas já vimos em aulas 
anteriores e outras serão discutidas nas próximas aulas. 

Referindo-se à identidade, por exemplo, Manuela Carneiro da Cunha (1998) afirma:

O que se ganhou com os estudos sobre a etnicidade foi a 
noção precisa de que a identidade é construída de maneira 
situacional e por contraste, ou seja, de que ela constitui uma 
resposta política a uma determinada conjuntura, uma resposta 
articulada com as outras identidades envolvidas, com as quais 
forma um sistema.

Outras abordagens virão nas aulas seguintes, mas a compreensão das que foram 
apresentadas aqui é fundamental para embasar as proposições futuras. 

Signo Elemento que representa outro em dadas circunstâncias.
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Após crimes, cultura punk volta a ser alvo de discussão
Gustavo Fioratti

Lembra-se de quando a banda Garotos Podres, na música Papai Noel Velho 
Batuta, despejou todo o seu ódio no bom velhinho (“Aquele porco capitalista | Presenteia 
os ricos | Cospe nos pobres”)? Era só rock, ironia e uma atitude punk irrepreensível. 
Nada a ver com violência física, mas com uma agressividade lúdica típica – o uso de 
uma figura pop para ilustrar o ódio ao capitalismo.

Hoje, xingar Papai Noel nem tem mais graça. Os desenhos Os Simpsons e South 
Park, por exemplo, já difundiram esse tipo de humor pelo planeta.

A ideologia punk e seus códigos visuais já foram incorporados pelo 
sistema. Moicano virou carne de vaca, e punk rock toca até em rádio AM.
O que não foi absorvida nem adaptada é a violência por parte de um movimento cujas 
bases têm raízes pacifistas. Depois dos crimes atribuídos a punks – o espancamento 
de um jovem neste mês e mais outros três assassinatos –, a cultura punk voltou a ser 
discutida.

Para muitos representantes da velha guarda, que ainda se orgulham do coturno 
surrado e do moicano espetado com sabão, esses ataques são obra de um ou outro 
sujeito que não pegou o espírito da coisa.

“Briga entre gangues sempre existiu. Mas esses que mataram um atendente 
de lanchonete [em São Paulo] são arruaceiros. Isso não tem nada a ver com o punk. 
São pessoas que olharam para as coisas que nós fizemos no passado, mas que não 
entenderam nada”, diz Gildo, 40, vocalista da banda Pátria Armada.

Se levado em consideração o depoimento de Gildo, e de outros punks ouvidos pela 
reportagem, há só um crime que pode ser considerado recorrente.

O espancamento de um estudante na avenida Tiradentes (região central), no 
último dia 20, retrata um comportamento antigo, como atesta a historiadora e socióloga 
especialista em movimentos sociais urbanos Rosa Schwartz: “Jovens que se juntam a 
partir de uma identidade e que, depois, percebem que ganharam força existem desde os 
anos 50, época do nascimento das gangues”.
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Ciranda de tribos

Punks que apanham de carecas, que batem em góticos, que apanham dos punks. 
A ciranda entre grupos urbanos remonta a uma época em que as fronteiras entre os 
bandos eram nítidas. Hoje, uma cultura de rua mais híbrida propicia não apenas a 
convivência entre tribos díspares como também prega a fusão de estilos. Assim, clubber 
ouve rock, roqueiro freqüenta festas de rap, manos vão a festas de playboys e o ambiente 
urbano se reveste de tolerância.

A onda de ataques punks contra cidadãos comuns, sem nenhuma ligação com 
grupos rivais, ergue dúvidas: eram os punks pacifistas?

Na São Paulo de hoje, os punks, em geral, não perdoam os nazis, abreviação de 
nazistas, como são identificados os integrantes de bandos de movimento de extrema-
direita – os mais conhecidos são os white powers, que divulgam idéias fascistas.
O menino espancado, por exemplo, foi reconhecido como sendo de uma dessas gangues. 
A família do jovem não se manifesta sobre o assunto.

“Se a gente tromba com um nazista, rola treta. Bater é uma forma de desconstruir 
o outro movimento”, diz Ana (nome fictício), punk de Santo André. Quem observa de 
fora acha o contrário. “Esse comportamento pode fortalecer o adversário. Porque vai 
haver reação. A tendência é fazer crescer o ódio que já existe entre os grupos”, diz a 
socióloga.

Transformação

Mas como explicar o ódio a quem nunca fez parte de bando, a exemplo dos 
assassinatos do francês Gregor Landouar e do garçom John Clayton Moreira Batista, 
ambos em junho, e do atendente de lanchonete Jailton de Souza Pacheco, no último 
dia 14? “São fatos isolados, de indivíduos. Eu vejo aí, no entanto, uma transformação 
do movimento. Esses crimes não são da cultura punk. Mas, quando analisadas coisas 
que acontecem no espaço urbano, como exclusão da periferia, você pode entender esse 
comportamento”, defende Rosa.

A opinião da acadêmica encontra eco entre os punks. Boa parte deles responde 
com rejeição aos praticantes de violência. “Essa galera que ainda sai na mão tem a 
cabeça muito fechada”, diz o artista Fábio Fozer, 27, punk que não participa de turmas 
e que viu os punks surgirem nos anos 80, em São Bernardo do Campo.

Ele lembra da imagem de vários ônibus lotados de punks indo para a balada, 
coisa que, diz ele, não se vê mais no ABC. Hoje, o artista dá aulas para crianças em uma 
escola municipal de Guarulhos.

“Tá todo mundo puto com esses caras, são uns ignorantes”, diz o punk Mário 
(nome fictício), 31.

Para Rosa, essas diferenças de atitude acontecem porque “a cultura punk não 
é nada uniforme”. “Muitos até consideram esses assassinos como traidores. Por isso, 
cada turma tem de ser analisada separadamente. Há diversidade de idéias. Não dá para 
generalizar.”

FIORATTI, G. Após crimes, cultura punk volta a ser alvo de discussão.
Folha de S.Paulo, 28 out. 2007. Cotidiano.

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2810200724.htm>.
Acesso em: 20 nov. 2007.
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1.  Analisando os conceitos discutidos nesta aula, como você classificaria o grupo dos 
punks?

2.  Que elementos caracterizam seus membros?

3.  Sua tribo difere dessa? Em quê? Há algo que as aproxima? Como isso pode ocorrer? 

Atividades

Nesta aula, compreendemos como o elemento de composição “etn(o)-” é definido 
e a partir dele reconhecemos alguns significados da palavra “etnicidade”. E para nos 
apropriarmos dos conceitos com os quais ela se relaciona, devemos lembrar de alguns 
aspectos:

• A mudança das relações de poder em épocas diversas influi na construção dos 
significados das palavras. Trata-se de um olhar relativizado que deve ser explorado 
quando se trata de analisar sociedades diversificadas. 

• Determinados autores inauguram com suas obras novos paradigmas para a 
discussão sobre etnicidade, e estas obras se tornam básicas para a compreensão do 
termo. 

• A etnicidade refere-se à identificação da existência de grupos diversos, formados por 
sujeitos distintos, mas que utilizam os elementos que os identificam com o grupo, 
ao mesmo tempo que utilizam aqueles que os diferem. 

• A noção de tribo foi apresentada a partir de seu conceito contemporâneo que diz 
respeito ao agrupamento de grupos urbanos que apresentam elementos comuns em 
seus comportamentos. Foi feito um contraponto entre esse termo contemporâneo e 
o uso não-recomendado para designar grupos de pessoas de países colonizados. 

Síntese

Indicação de filmes
Faça a coisa certa, direção de Spike Lee, Estados Unidos, 1989, 40 Acres & A 
Mule Filmworks, 120 min.
Sal, um ítalo-americano, é dono de uma pizzaria no Brooklyn. Com predominância 
de negros e latinos, o local é uma das áreas mais pobres de Nova Iorque. Sal 
costuma decorar seu estabelecimento com fotografias de ídolos ítalo-americanos 
dos esportes e do cinema. No dia mais quente do ano, Buggin’Out, o ativista local, se 
desentende com Sal por não existirem negros em sua “Parede da Fama”, e isso gera 
uma discussão. Este incidente trivial é o ponto de partida para vários problemas.

Estudos Culturais • Unidade 2 • Aula 3
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Crash – no limite, direção de Paul Haggis, Estados Unidos, 2004, Bull´s 
Eye Entertainment, 113 min.
O filme, ambientado em Los Angeles, mostra o cruzamento das histórias 
de diversos personagens: um detetive, dois ladrões de carros que 
constantemente desenvolvem teorias sobre sociedade e questões raciais, 
um advogado bem-sucedido e sua esposa, um policial veterano racista 
que critica constantemente o seu parceiro mais jovem e idealista, um 
aclamado diretor de cinema, um comerciante persa que compra uma 
arma para proteger sua loja, um chaveiro hispânico e sua filha.

Podecrer, direção de Arthur Fontes, Brasil, 
2007, Conspiração Filmes, 94 min.

Um grupo de amigos está no ano de formatura do colégio, 
tendo que lidar com a expectativa pelo vestibular e o futuro 
de suas vidas. Dirigido por Arthur Fontes, o filme tem no 
elenco Maria Flor, Fernanda Paes Leme, Sílvio Guindane, 
Malu Mader, José de Abreu, Stepan Nercessian, Patricya 
Travassos e Lulu Santos.
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Fundamentos conceituais para a compreensão dos processos de 
reconhecimentos na diversidade cultural:

• Multiculturalidade

• Pluriculturalidade 

• Compreender o conceito de “multiculturalidade” em suas dimensões 
filosófica e política para a percepção das sociedades plurais.

• Reconhecer os aspectos dinâmicos que formam a pluralidade cultural para 
identificar os mecanismos que são utilizados no jogo das diferenças que a 
constituem.

• Distinguir os dois conceitos para compreender as dimensões que compõem 
cada um.

Aula 4

Multiculturalidade e pluralidade:
construções conceituais

Conteúdo programático

Objetivos
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Reflita
[…] a imagem do grupo influi na identidade pessoal. A má 
percepção de um grupo pela sociedade pode engendrar em seus 
membros um complexo de inferioridade. Vimos igualmente que 
a reversão da imagem negativa do grupo demanda medidas em 
áreas que dizem respeito à educação, à cultura, aos meios de 
comunicação de massa, mas também à política e à economia. 

Com esta aula, chegamos ao final da segunda etapa de nossas discussões. Para melhor 
compreender os conceitos que são apresentados aqui, é preciso relacionar o conteúdo desta 
aula com os outros já vistos e com as elaborações cotidianas que você já vem fazendo ao 
lançar este novo olhar sobre a sociedade.

A partir daí, o artigo menciona vários aspectos que visam garantir os direitos dos 
diferentes grupos que compõem a sociedade brasileira.  

Porém, nas relações do dia-a-dia, essa idéia formal de igualdade se perde na própria 
percepção das diferenças: pertencer a grupos que não detêm poder político, econômico 
e cultural significa permanecer em lugares que estão determinados, evitando os conflitos 
que poderiam transformar o equilíbrio desta sociedade, inaugurada a partir dos valores 
ocidentais iluministas. 

Um dos artigos mais citados da Constituição Brasileira de 1988 é o que afirma:

Art. 5º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade 
[...].

(BRASIL, 2001)

El nascimiento de un mundo
Se aplazó por un momento
Fue un breve lapso del tiempo
Del universo un segundo

Sin embargo parecia
Que todo se iba a cabar
Con la distância mortal
Que separó nuestras vidas

Milton Nascimento

Os estudantes em Soweto estão em greve. 
Estão citando algo como consciência negra.
É o começo do fim. A maneira de pensar 
nessa terra nunca mais será a mesma.

Fala do filme Um grito de liberdade
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Até aqui você já observou seu perfil identitário, os grupos dos quais participa (a sua 
tribo), percebeu-se em relação ao outro. Agora, queremos ampliar essa percepção: vamos 
procurar identificar que marcas culturais fazem com que você pertença a determinados 
grupos. Seriam as individualidades ou as multiplicidades? Que olhar você lança sobre o 
outro para estabelecer uma relação inicial? 

Entender como essas relações se estabelecem é fundamental para se reconhecer os 
elementos plurais que compõem a nossa sociedade. Isso faz parte dos debates que têm 
freqüentado as agendas de muitas instituições políticas que se colocam como organizadoras 
das relações entre os grupos, como os movimentos sociais organizados de mulheres, dos 
negros, dos sem-terra, dos homossexuais, dos indígenas, etc. Mas o reconhecimento 
das diferenças como algo necessário não é uma unanimidade em setores influentes da 
sociedade. 

Em muitos deles, o que se vê é a confirmação da idéia da existência de culturas 
inferiores e superiores. Isso dificulta muito a construção de uma compreensão não-
hierárquica das diferenças, que possibilitaria relações mais justas entre as nuances variadas 
que formam a sociedade brasileira. 

É necessário investir na identificação desses grupos e propor ações para uma inclusão 
eficaz nos diversos setores da sociedade capazes de lhes proporcionar aportes técnicos, 
educacionais e financeiros para ganharem visibilidade e serem reconhecidos como tão legítimo 
como qualquer outro em sua representação de brasilidade. Hoje, não se pode classificar a 
produção cultural como sendo de alta ou baixa qualidade, pessoas cultas ou incultas, 
territórios mais ou menos detentores de direitos econômicos por proporcionarem à sociedade 
este ou aquele tipo de cultura. 

Essa discussão nos leva à necessidade de compreender que país é este. Temos 
culturas plurais, mas há uma grande circulação de ações homogeneizadoras, então surge a 
necessidade de ações políticas que garantam a múltipla circulação de cultura. 

A partir desse elo entre o indivíduo e o grupo étnico ou cultural, 
percebe-se que o reconhecimento igual e recíproco passa também 
pela percepção adequada da imagem do grupo ao qual o indivíduo 
pertence. 

[...] Será, então, que o reconhecimento da igualdade entre 
indivíduos, assegurado pela sociedade democrática como princípio 
básico da Constituição, não deveria ser reforçado pela garantia 
de tratar em pé de igualdade as culturas dos grupos étnicos que 
consideram tal medida fundamental para proporcionar a seus 
membros uma existência não-alienada?

Os trechos acima foram extraídos da obra Pluralismo étnico e 
multiculturalismo, de Jacques D´Adesky (2001, p. 196). Reflita 
sobre as questões trazidas nesta aula e procure responder à 
questão proposta pelo autor.

Estudos Culturais • Unidade 2 • Aula 4
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Unívoco Homogêneo, de uso idêntico.

Está complicado? Vamos tentar esclarecer, tratando da conceituação de 
“multiculturalismo”. Segundo Boaventura de Souza Santos (2007):

A expressão “multiculturalismo” designa, originalmente, a 
coexistência de formas culturais ou de grupos caracterizados 
por culturas diferentes no seio de sociedades “modernas”. 
Rapidamente, contudo, o termo se tornou um modo de 
descrever as diferenças culturais num contexto transnacional 
e global. Existem diferentes noções de “multiculturalismo”, 
nem todas de sentido emancipatório. O termo apresenta as 
mesmas dificuldades e potencialidades do conceito de cultura, 
um conceito central das humanidades e das ciências sociais 
e que, nas últimas décadas, se tornou um terreno explícito de 
lutas políticas.

SANTOS, B. S.; NUNES, J. A. Para ampliar o cânone do reconhecimento, da diferença 
e da igualdade. In: SANTOS, B. S. (Org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do 

cosmopolitismo multicultural. Porto: Edições Afrontamento, 2004. p. 19-51.;
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Você percebe na definição de Santos a mesma forma cuidadosa com que procuramos 
tratar a conceituação dos termos até agora? Ao tratar dos elementos relacionados aos 
Estudos Culturais, é preciso haver abertura para compreender proposições diferentes, pois 
diversos aportes teóricos são explorados e muitos deles são conflitantes. Por isso, o cuidado 
em relativizar as definições. 

Em Santos, como em outros teóricos, deve-se ressaltar a presença da palavra 
“coexistência” na discussão sobre a multiculturalidade. Não se trata apenas de perceber que 
existem diferenças culturais em um país, ou de um determinado país em relação a outros, 
mas, sim, de perceber que as diferenças tornam possível estabelecer diálogos entre os grupos 
que as produzem. Evitando as classificações, evita-se também o risco de não contribuir para 
os diálogos necessários entre as pessoas. Assim, há uma reflexão política sobre o termo. 

Também reside na conceituação proposta por Santos (2007) um entendimento não- 
unívoco do termo, pois, assim como muitos movimentos sociais vêem o multiculturalismo 
como a grande saída para o fim das desigualdades locais e mundiais, outros entendem que 
o termo legitima um entendimento limitado de cultura. Gonçalves e Silva (2006, p. 12-13) 
traduzem bem essa noção: 

Entre seus defensores o consenso é quase impossível. Certos 
grupos advogam a idéia de que o multiculturalismo deve ser 
entendido como uma estratégia política de integração social. 
Embora salientem as virtudes do caráter pluricultural de 
suas respectivas sociedades, admitem a necessidade de se 
conservar um núcleo de valores comuns (leiam-se nacionais), 
para os quais todos deveriam convergir. Outros, entretanto, 
contra-atacam os referidos valores, por considerá-los centrados 
em algum tipo de cultura que se julga superior a outras. Para 
esses últimos, não haverá política multicultural enquanto 
houver qualquer forma de etnocentrismo. 
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Nós somos partidários do multiculturalismo, pois entendemos que é necessário 
reconhecer as culturas dos grupos que ocupam espaços periféricos na contemporaneidade 
e a sua coexistência com as outras que circulam na sociedade, para a construção de uma 
organização política que não se baseie em noções de superioridade e inferioridade. O 
importante é evitar as relações que tentam manter a velha noção de superioridade entre as 
diversas culturas.

Ainda complementando a noção de multiculturalismo, vamos trazer a visão de um de 
seus mais importantes representantes, o canadense Peter McLaren. 

[...] a questão central para as educadoras críticas é desenvolver 
um currículo e uma pedagogia multicultural que se preocupem 
com a especificidade (em termos de raça, classe, gênero, 
orientação sexual, etc.) da diferença (que concorda com o 
ponto de vista do pós-modernismo lúdico), mas que ainda, ao 
mesmo tempo, remetam-se à comunidade dos outros diversos 
sob uma lei que diga respeito aos referentes que orientem para 
a liberdade e libertação [...].

(McLAREN, 1999, p. 70-71)

Nesta citação, vemos de novo como responsáveis por mudanças os grupos diversos 
relacionados aos movimentos sociais de luta por direitos. 

Aqui, McLaren coloca as educadoras em papel importantíssimo no debate sobre as 
diferenças. Mas nós sabemos, graças a esse debate, que, em todas as áreas de atuação 
dos seres humanos, é preciso que se desenvolva a percepção da multiplicidade em nossa 
sociedade e a apropriação das competências para lidar com elas. A atuação de quem hoje 
está se graduando nas mais diversas áreas – como enfermagem, direito, medicina, educação 
física, psicologia, fisioterapia, etc. – demanda um profundo conhecimento das diferenças 
físicas, psicológicas, socioeconômicas, culturais, etc. É preciso ser sensível ao outro. As 
pessoas com quem você precisará lidar têm especificidades e, se você identificá-las, pode 
assegurar maior eficiência em sua atuação. Por conta das informações hoje mundialmente 
divulgadas sobre determinadas diferenças, para se ter eficácia nas ações, é preciso que elas 
sejam pontuais. 

Às vezes, alguns teóricos utilizam indistintamente os termos “multiculturalidade” e 
“pluriculturalidade”. Como você vê isso? Você acha que existe alguma diferença entre eles? 

Entendemos que o primeiro termo assume uma conotação política que representa 
a atuação dos movimentos sociais na busca por identificação e respeito às diferenças, 
ou designa o corpo teórico que embasa essas buscas, e que o segundo refere-se ao fato 
de se perceber a existência de culturas diversas em sociedades constituídas por grupos 
diversos e, segundo D’Adesky (2001, p. 204), sem “abarcar a igualdade de valor das 
culturas”.

Não que “pluriculturalidade” não tenha um sentido político, mas sua acepção 
está mais relacionada à descrição do que é percebido como constructo, ao passo que 
“multiculturalidade” sugere ações mais concretas que possam intervir nessa realidade. 
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Leitura complementar

Justiça social em estado de sítio – sem força em direção a Atzlan
Peter McLaren

Vivemos em tempos de ceticismo, em momentos históricos gerados em um clima 
de desconfiança, desilusão e desespero. Relações sociais de desconforto e desconfiança 
sempre existiram, mas o nosso tempo é particularmente ofensivo neste aspecto, marcado 
pelo fascínio com a ganância, pelo desejo de consumo hipererotizado e descontrolado, 
por correntezas de narcisismo, por severas injustiças raciais e econômicas e por uma 
paranóia social intensificada. As condições objetivas do capitalismo ocidental aparecem 
agora tão completamente incompatíveis com a realização da liberdade e libertação 
que é fácil vê-las como empreendimentos mutuamente antagônicos. Situado além do 
alcance de formas de contabilidade eticamente convincente, o capitalismo dissolveu o 
significado de democracia e liberdade nos ricos aforismos das manchetes de campanhas 
eleitorais ou em liquidações dos shopping centers urbanos. [...]

Além disso, deparamo-nos com um ataque crescente à inteligência humana 
desenvolvido pelos arquitetos da cultura de massa, uma dependência crescente de 
estratégias sociais manufaturadas pelos meios de comunicação de massa para construir 
o significado e atingir consenso sobre as questões morais e sobre o fortalecimento do 

Atzlan Lugar mítico do imaginário asteca, significa “lugar de água” (McLAREN, p. 54).

O importante é que no debate que se apresenta não se busque apenas trocar os 
papéis de quem manda e de quem é mandado, de quem é inferior ou superior, negando 
assim a pluralidade e instalando uma outra forma de homogeneização. É preciso que se 
construam práticas que garantam de fato uma transformação dos cenários criticados de 
forma a respeitar a dinâmica das diferenças, incluindo também as que nascem como fruto 
dos encontros entre o “eu” e o “outro” em sociedades plurais. 

McLaren, por exemplo, na própria forma de apresentar seu discurso, já se posiciona 
quanto a suas convicções: utiliza sempre termos no feminino para marcar o respeito aos 
valores pertinentes às questões de gênero. Ao comentar esta questão com a tradutora de seu 
livro Multiculturalismo crítico (1999) para o Brasil, ele afirmou que seria interessante ver 
como os homens se sentem sendo o tempo todo tratados com termos no feminino, como há 
séculos ocorre com as mulheres. 

A compreensão e a união entre os povos são necessidades urgentes para o 
desenvolvimento de vários setores sociais. Isso exige não apenas que se constate a 
“pluralidade” cultural presente na maioria das nações, mas que essa “pluralidade” tenha 
o suporte político e filosófico da “multiculturalidade”, a fim de que se possa empreender 
mudanças efetivas.
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Niilismo Redução ao nada; aniquilamento; não-existência.
Simbiose Interação entre duas espécies que vivem juntas.

que Piccone chamou de “simbiose imoral do individualismo abstrato e burocracia 
gerencial”. A mídia controlada pela elite branca tem ignorado as condições sociais e 
econômicas responsáveis pelas causas do que Cornel West chama de “um niilismo 

crescente de vício em drogas, permeado por alcoolismo, homicídio e um crescimento de 
suicídios exponencial”.

McLAREN, P. Multiculturalismo crítico. 2. ed. 
São Paulo: Cortez, 1999. p. 54, 55, 58.

Atividades

Síntese
Nesta aula, você viu:

• Em sociedades em que coexistem grupos étnico-raciais diversos, é necessário que os 
indivíduos reconheçam as marcas culturais que os fazem pertencer a determinados 
grupos.

•  A percepção da existência de grupos diversos requer um cuidado para que as práticas 
antigas de subalternização de certos grupos em relação a outros não seja reproduzida, 
pois o debate sobre as diferenças deve abolir as hierarquizações. 

•  Multiculturalidade é uma noção mais abrangente, incorporando a proposta de ações 
políticas de intervenção na realidade. Já a pluriculturalidade relaciona-se mais com a 
percepção e descrição dos fenômenos que a compõem. 

•  A pluralidade é um traço marcante da sociedade brasileira. Ela é fruto do encontro 
de grupos étnico-raciais diversos que aqui produziram relações a partir de suas 
especificidades culturais. Isso ocorreu em um momento em que as relações sociais 
eram engendradas a partir de uma estrutura que privilegiava as noções de superioridade 
e inferioridade. O debate atual sobre essa questão, principalmente no âmbito da 
multiculturalidade, propõe a negação dessa classificação.

1. [...] a questão central para as educadoras críticas é desenvolver um currículo e uma pedagogia 

multicultural que se preocupem com a especificidade (em termos de raça, classe, gênero, 

orientação sexual, etc.) da diferença (que concorda com o ponto de vista do pós-modernismo 

lúdico), mas que ainda, ao mesmo tempo, remetam-se à comunidade dos outros diversos sob 

uma lei que diga respeito aos referentes que orientem para a liberdade e libertação [...].

(McLAREN, 1999, p. 70-71)
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 A partir dessa afirmação de McLaren e revendo o texto da aula, pesquise sobre as 
orientações que hoje já circulam sobre a relação entre sua futura área de atuação e as 
especificidades relativas aos diferentes grupos humanos. Reflita sobre elas e poste suas 
conclusões no fórum. 

 Perceba que, desde que iniciamos nosso diálogo, trazemos sempre visões diversas 
sobre as temáticas. Ao realizar sua pesquisa, procure fazer o mesmo. Para realizar esta 
atividade, selecione uma das identidades presentes em seu contexto social  (mulheres, 
homossexuais, sem-teto).

2.  Como você se posiciona em relação às questões de gênero? Vamos fazer um teste? 
Escolha três programas televisivos de segmentos, emissoras e horários diferentes e 
construa um quadro comparativo sobre as representações de mulheres apresentadas 
em cada um dos programas. Analise essas representações e escreva suas reflexões 
sobre o que viu.

3. O texto Justiça social em estado de sítio, leitura complementar desta aula, traz uma 
reflexão sobre como determinadas relações sociais ocorrem. A partir dele, faça as  
seguintes questões:

a)  Retome os quadros comparativos produzidos na atividade 2 e analise-os a partir 
das questões colocadas por McLaren em Justiça social em estado de sítio.

b)  O texto também pode ser um referencial para discutir a situação de alguns grupos 
indígenas brasileiros que vêm sofrendo com a inserção em uma realidade cultural 
muito distante da originária. Reflita sobre isso a partir das questões suscitadas pelo 
autor. 


