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Tema: Principais desafios das Tradições Religiosas Ocidentais na Pós-
Modernidade.

Objetivo:

• Compreender as características da sociedade Pós-Moderna que
desafiam e contradizem as estruturas das Tradições Religiosas Ocidentais.

 Pós-Modernidade.
 Feminismo.
 Identidade de Gênero.
 Atividades de Fixação
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1. Embora não haja certeza se, de fato, ele tenha existido ou seja uma figura
lendária, qual é o nome do fundador do Taoismo? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Lao-Tsé.
B. ( ) Sidarta Gautama.
C. ( ) Confúcio.
D. ( ) Buda.
E. ( ) Não há fundador específico.
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Pós-Modernidade• A pós-modernidade é um conceito
da sociologia histórica que designa a
condição sociocultural e estética
dominante após a queda do Muro de
Berlim (1989), o colapso da União
Soviética e a crise das ideologias nas
sociedades ocidentais no final do
século XX.

• A modernidade é definida como um
período ou condição largamente
identificado com: a Revolução
Industrial, a Crença no Progresso e
nos ideais do Iluminismo.
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Pós-modernidade: Características• Individualismo e subjetividade.
• Hedonismo, consumismo e 

narcisismo.
• Comunicação e indústria cultural.
• Imprecisão e espontaneidade.
• Liberdade artística e formal.
• Ausência de valores.
• Niilismo artístico.
• Polifonia e intertextualidade.
• Multiplicidade de estilos.
• Combinação de tendências.
• Humor e crítica.
• Imaginação e criatividade.
• Cotidiano banalizado.
• Realidade ambígua e multiforme.



1 - Ascenção Feminina: Feminismo
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DESAFIOS

1. Diálogo com o “Movimento Feminista”
que perpasse por uma autocrítica das
tradições religiosas no que diz respeito
ao modelo patriarcal das estruturas
eclesiásticas.

2. Discutir a legitimidade de causas
feministas no âmbito das Igrejas;
incluindo questões relacionadas ao
poder.



• Feminismo ( “Femme” = “mulher”): Luta pela igualdade de
gêneros (homens e mulheres) e por uma maior participação
da mulher na sociedade.

• Nossa cultura está alicerçada numa sociedade patriarcal:
dominação masculina. Nela, o homem é considerado o
membro mais importante da família: possui privilégios em
relação às mulheres que são denominadas “sexo frágil”.

• Machismo: Conjunto de práticas sexistas que defendem a
superioridade do gênero masculino em detrimento do
feminino. Sentenças como “Lugar de mulher é na cozinha”
ou “Mulher não entende de futebol” são típicas machistas.

• Importante destacar que o machismo não está somente
relacionado aos comportamentos masculinos. Há muitas
mulheres que reproduzem práticas machistas.

Feminismo
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• Até o século XIX, a mulher era vista como
um ser inferior aos homens: não
possuíam os mesmos privilégios que
eles. Por exemplo, não podiam: ler,
trabalhar, escrever, estudar, guerrear,
escolher, etc.

• A figura feminina foi construída numa
sociedade patriarcal: as atribuições da
mulher estavam restritas aos afazeres
domésticos e a educação dos filhos.

• Desde cedo, as meninas eram educadas
para ajudar as mães nos trabalhos
domésticos, casar e ter filhos.

Feminismo: História 
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• A partir da Revolução Industrial, no século XIX,
o panorama mudou: as mulheres começaram a
trabalhar nas fábricas, fazendo parte da força
econômica do país.

• Aos poucos, os movimentos feministas
espalhados pelo mundo foram tomando corpo.
Suas reinvindicações: direito à educação, voto,
contrato, propriedade, divórcio, igualdade de
salários, aborto, etc.

• A filósofa francesa Simone de Beauvoir (1908-
1986) foi uma das maiores teóricas e
representantes do feminismo mundial. É de sua
autoria a frase: “Ninguém nasce mulher: torna-
se mulher”.

Feminismo: História 
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• Nas culturas ocidentais, o movimento
feminista passou a adquirir maior
visibilidade a partir do século XX.

• A mensagem continua a mesma: as
mulheres querem ser ouvidas e tratadas
como iguais.

• Por outro lado, Feminismo não pode ser
vingança, ressentimento ou “Guerra entre
Sexos”.

• Trata-se de querer um mundo onde não
haja desigualdade entre homens e mulheres
pelo simples fato de eles serem homens e
elas mulheres.

Feminismo: Atualidade 



• O FEMINISMO renasceu e se recriou nos últimos
anos: trazendo o corpo exposto como forma de
protesto. Visibilidade é a estratégia atual.

• Marcha das Vadias: Protesta contra a crença de que
as mulheres vítimas de estupro são culpadas por
causa de seu “comportamento devasso’. O
“Movimento” surgiu em janeiro de 2011 quando,
após casos de abuso sexual em mulheres na
Universidade de Toronto, o policial Michael
Sanguinetti fez uma observação para que as
mulheres evitassem se vestir como vadias para não
serem vítimas.

• Femen: Grupo feminista, fundado em 2008 na
Ucrânia. A organização é caracterizada por protestar
de forma controversa: utilizando o corpo como
instrumento político.

Feminismo: Atualidade 
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1. Nas culturas ocidentais, o movimento feminista passou a adquirir maior
visibilidade a partir do século XX. A mensagem continua a mesma: as mulheres
querem ser ouvidas e tratadas como iguais. Dentre as feministas históricas, uma
filósofa francesa se destaca por sua frase “Ninguém nasce mulher: torna-se
mulher”. Seu nome é: (Marque a alternativa correta).

A. ( ) Sanguinetti.
B. ( ) Hannah Arendt.
C. ( ) Edith Stein.
D. ( ) Simone de Beauvoir.
E. ( ) Márcia Tiburi.
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2 - Identidade de Gênero e Orientação Sexual

DESAFIOS

1. Assumir uma postura
compreensiva e acolhedora
acerca da diversidade sexual da
sociedade contemporânea.

2. Oferecer formas de inclusão dos
diversos modelos de orientação
sexual existente no âmbito das
Igrejas.



SEXO X GÊNERO: DiferençaSexo: Distinções biológicas e anatômicas que o
corpo humano apresenta: genitálias, seios,
aparelhos reprodutivos e outros.

Intersexuais - Pessoa que tem características
sexuais femininas e masculinas: genitália e
aparelho reprodutor.

Gênero: Construção social do sexo biológico. Ou
seja: por que tantas pessoas nascem meninas e
se identificam mais com o gênero do sexo
oposto, no caso, meninos, e vice versa?

Identidade de gênero: Experiência da pessoa a
respeito de si mesma e das suas relações com o
outro gênero. Ou seja: como ela se percebe
dentro do contexto social.

16



• Identidade de Gênero: É a forma que a
pessoa se entende como um indivíduo social.

• Expressão de Gênero: Como o indivíduo
manifesta sua identidade em público: a
forma como se veste, sua aparência (corte
de cabelo, por exemplo) e comportamento;
independentemente do sexo biológico.

• Sexualidade: Relacionada à genética binária
em que o indivíduo nasceu: masculino,
feminino e intersexual.

• Orientação Sexual: Tem a ver com o desejo
de se relacionar afetiva e/ou sexualmente
com outros gêneros.

Conceitos
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• AGÊNERO: Aquele que tem identidade
de gênero neutra.

• ANDRÓGENO: Pessoa cuja expressão
de gênero transita entre os dois polos,
homem e mulher. Em geral, usa roupas,
corte de cabelo e acessórios unissex.

• ASSEXUAL: Aquele que não possui
desejos sexuais.

• BISSEXUAL: Pessoa que sente atração
por homens e mulheres.

Conceitos
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• CROSSDRESSER: Usa roupas do gênero
oposto ocasionalmente, mas não faz
modificações permanentes no corpo:
não existe a necessidade de realizar
alterações corporais como, por
exemplo, terapia hormonal ou uso de
silicone.

• DRAG QUEEN/KING: Indivíduo que se
monta de acordo com o gênero oposto
para performances artísticas.

• GAY: homem que sente atração
sexual/afetiva por outros homens.

Conceitos
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• GÊNERO FLUIDO: Pessoa que é ou se entende
como mulher em algum momento da vida,
homem em outro, e transita por outras
identidades de gênero.

• LÉSBICA: Mulher que sente atração
sexual/afetiva por outras mulheres.

• NÃO-BINÁRIO: Pessoa cuja identidade de
gênero ou expressão de gênero não está
limitada às definições de masculino ou
feminino. Sentem que seu gênero está “em
algum lugar entre homem e mulher” ou que é
totalmente diferente dos dois polos

• PANSEXUAL: Atração sexual ou romântica por
qualquer sexo ou identidade de gênero.

Conceitos
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• TRAVESTI: Pessoas que nasceram no
gênero masculino, mas se entendem
pertencentes ao gênero feminino. No
entanto, não reivindicam a identidade
“Mulher”.

• TRANSEXUAL/TRANSGÊNERO: Pessoas
que assumem uma identidade oposta ao
gênero que nasceu e, por isso, sentem-se
pertencentes ao gênero oposto do
nascimento. Pode haver ou não uma
mudança fisiológica para adequação.

• CISGÊNERO: Quando a identidade de
gênero do indivíduo está de acordo com a
identidade de gênero socialmente
atribuída ao seu sexo.

Conceitos
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2. Ser masculino ou feminino, homem ou mulher, é uma questão de gênero. 
Logo, o conceito básico para entendermos homens e mulheres é o de gênero. O 
que é identidade de gênero? (Marque a alternativa correta).

A. (    ) A forma que a pessoa se entende como um indivíduo social.
B. (    ) pessoas que nasceram no gênero masculino, mas se entendem 

pertencentes ao gênero feminino.
C. (    ) Distinções biológicas e anatômicas que o corpo humano apresenta
D. (    ) Indivíduo que se monta de acordo com o gênero oposto para 

performances artísticas. 
E. (    ) Como o indivíduo manifesta sua identidade em público.
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Tema: Principais desafios das Tradições
Religiosas Orientais na Pós-Modernidade.

Objetivo:

• Compreender as características da
sociedade Pós-Moderna que desafiam e
contradizem as estruturas das Tradições
Religiosas Orientais.

• Entender o impacto das questões
bioéticas em termos de questionamentos
acerca das doutrinas das Tradições
Religiosas Orientais.
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1. O que é “Gênero Fluido”? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Mulher que sente atração sexual/afetiva por outras mulheres.
B. ( ) Pessoa que é ou se entende como mulher em algum momento da vida,

homem em outro, e transita por outras identidades de gênero.
C. ( ) Atração sexual ou romântica por qualquer sexo ou identidade de gênero.
D. ( ) Aquele que tem identidade de gênero neutra.
E. ( ) Homem que sente atração sexual/afetiva por outros homens.
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GABARITO

1 D

2 A

P/ CASA B


