
SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 

Salvador - BA 

1 

As Palavras sexuais africanas estigmatizadas em sal a de aula 

                                                                                            Abílio de Mendonça  

Resumo: Muitas palavras sexuais de origem africanas são estigmatizadas em 
sala de aula, sendo que os correlatos portugueses são aceitos nela. Muitos 
destes signos linguísticos são oriundos da comunidade que o/a aluno/a está 
inserido/a. Essas formas lexicais fazem parte de seu vocábulo peculiar e 
servem de meio de comunicação com a comunidade local. Respeitar esses 
signos, não desqualificando-os, sem estigmatizar as formas usadas na 
comunicação cotidiana do/a educando/a, é um desafio do/a educador/a que 
deve fazê-lo de forma crítica e ética, respeitando e valorizando as formas 
lexicais peculiares de determinada região ou cultura.   

Palavras-chaves: Preconceito lingüístico; palavras africanas;  respeito.  

Alguns especialistas apontam o preconceito e a intolerância linguistica 

como um fato que acontece na vida cotidiana, principalmente em sala de aula 

de educação formal. Marli Leite (2003) é uma das pesquisadoras que debate o 

preconceito linguistico, afirmando que são divulgados através das mídias, 

episódios em que as pessoas experimentam casos de preconceito ou de 

intolerância, materializados pela linguagem. Ela faz distinção entre as palavras 

“preconceito” e “intolerância”, embora sejam muitas vezes confundidas como 

sinônimas.  

Leite (2003), define o preconceito como “a ideia, a opinião ou  

sentimento que  podem  conduzir o indivíduo à intolerância, à atitude de não 

admitir opinião divergente e, por isso, à atitude de reagir com violência ou 

agressividade a certas situações” (p.1). A intolerância é  comportamental, “uma 

reação explícita a uma ideia ou opinião contra a qual se pode objetar” (p.1). O 

preconceito pode existir sem jamais ser revelado, fazendo parte das 

associações simbólicas do indivíduo. Pode-se evitar o preconceito linguístico 

tomando precauções relativas aos sentimentos positivos e negativos que se 

tiver em relação às pessoas e à sua fala.  
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Especialistas como Labov (2008) em sua própria militância na defesa do 

que ele chamou, em artigo clássico de 1966, de “A lógica do inglês não-

padrão”, afirma da existência dessa intolerância linguistica. A tese dele foi que 

a língua inglesa falada pelos negros norte-americanos é dotada de regras 

coerentes perfeitamente demonstráveis, estas não são inferiores ou 

superiores, mas sim com suas especificidades. Este trabalho tem inspirado 

outros que demonstram que está intriseco na língua o mais importante 

elemento da cultura e da vida em sociedade, sendo um constituinte essencial 

da consolidação da cidadania e do convívio democrático. No terreno da 

educação, o reconhecimento da variação lingüística em sua estreita correlação 

com a heterogeneidade social tem redirecionado de modo radical as 

concepções de língua e de seu ensino nas diretrizes oficiais e na prática 

pedagógica em sala de aula.  

O/a falante que não usa as palavras eleitas como as "do léxico padrão" 

por sua comunidade linguística, seja por não ter acesso a educação formal ou 

qualquer outro motivo, sofre preconceitos e é "excluído" da "roda dos 

privilegiados", daqueles que tiveram acesso à educação de qualidade e, por 

isso, consideram-se "melhores" que os demais.  Esse tipo de preconceito é 

denominado preconceito linguístico. De acordo com Marcos Bagno (2007), é a 

atitude a qual uma pessoa discrimina outra devido ao seu modo de falar. Ele 

também afirma que esse preconceito é realizado por indivíduos que obtiveram 

uma educação formal de qualidade, geralmente das classes sociais 

dominantes. Estes dizem que o falar daqueles “sem uma certa educação 

formal” possuem um linguajar, tanto na parte do significante, como do 

significado, “errado”, “incorreto” e sendo este um preconceito social com uma 

dimensão devastadora no campo da auto-estima do indivíduo que se sente 

menosprezado e com um falar “inferior” ao de uma elite cultural que determina 

quais os signos que devem ser usados e os que não devem, em nome do 

“bom” e “puro” português. Sendo que isto privilegia certas formas lexicais 

usadas em determinadas regiões em detrimento de outras, criando-se certos 

mitos que são vistos até mesmo na educação formal. 
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Estes mitos e preconceitos são exemplificados por Bagno (2007, p. 162) 

de diferentes maneiras, como: racial (o índio preguiçoso, o negro malandro, o 

japonês trabalhador, o judeu mesquinho, o brasileiro burro), sexual (a 

inferiorização da mulher, o desprezo pelo homossexual pervertido e doente, a 

valorização do macho rude e indelicado), cultural (o conhecimento cientifico 

valorizado em detrimento do conhecimento popular, por exemplo, o desprezo 

por práticas medicinais e tradicionais em favor  de medicamentos químicos 

industrializados ou a valorização da cultura transmitida pelos escritos em 

detrimento da transmitida oralmente), socioeconômico (valorização do rico e do 

poderoso e desprezo do humilde e oprimido- por exemplo, chamar o 

nordestino de atrasado e o sulista de progressista, ou acreditar que tudo que 

vem do primeiro mundo é bom, bonito, infalível e necessário). 

O educador Paulo Freire (2010) cita que nesta sociedade cheia de 

restrições e de preconceitos, nenhuma pessoa vive bem sua sexualidade, 

sendo esta falseadora de valores. Nela houve a experiência trágica da 

interdição do corpo, sendo que estas repercussões tiveram dimensões 

políticas e ideológicas indiscutíveis e que esta sociedade nasceu negando o 

corpo, sendo que para o autor é necessário viver relativamente bem a 

sexualidade para que o ser humano possa se realizar pessoalmente. A 

paternidade, a maternidade, o professorado não podem ser assumidos com 

sucesso sem que estejamos em paz com a sexualidade.  Sendo que algumas 

palavras que a denotam são estigmatizadas em sala de aula e muitas vezes 

vistas como de baixo calão. 

Algumas palavras são muitas vezes estigmatizadas na educação formal, 

porque alguns profissionais da educação as consideram “menores”, de pouco 

valor ou por serem ofensivas, principalmente aquelas que representam as 

partes de órgãos sexuais ou do corpo que são utilizadas no exercício da 

sexualidade e são de origem africana como o lexema de origem bantu “bunda”, 

que é tido como vulgar, intolerado, enquanto que o correlato de origem 

portuguesa, “nádegas”, é aceito e tido como forma polida. Convém ressaltar 

que a palavra “bunda” é a mais usada pelas camadas populares baianas. Esta 

já ocupou definitivamente o lugar da palavra portuguesa “nádegas”. Este 
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significante faz parte do cotidiano do/a aluno/a de escola pública e possui um 

significado em sua comunidade, embora ainda alguns profissionais da 

educação defendam a ideia preconceituosa que não seja esta uma palavra 

apropriada para ser dita em sala de aula por denotar “um palavrão”.  

Yeda de Castro (2001) menciona que algumas partes do corpo e 

comportamentos sexuais que possuem lexema africano sobrevivem 

marginalizados na categoria de gírias e termos chulos, por estarem em 

concorrência com os equivalentes em português, sendo que aos africanos, foi-

se atribuído como termo pejorativo, imoral, inadequado `a linguagem formal, 

padrão.  A autora cita significantes que são tidos com conotação depreciativa 

como: "cabaço (hímen), binga (pênis), toba (ânus), entre outros” (CASTRO, 

2001, p.121). Estas palavras sofrem de estigmatização e são consideradas 

impróprias para serem usadas em espaço formal público e são recomendados 

pelo/a docente o uso dos seus correlatos portugueses, mesmo que estes soem 

estranhos e pedantes na linguagem informal.. 

Kapengele Munanga (2006, p.20). afirma que muitas palavras de origem 

africanas são usadas no Brasil sem ter noção de sua herança africana, 

pensando ser oriundas de Portugal. Muitas delas foram aportuguesadas, o 

autor cita exemplos retirados do livro Falares africanos na Bahia (CASTRO, 

2001) como: camundongo, bagunça, candomblé e outros. O autor revela que a 

contribuição não só foi linguistica que a África nos deixou como legado, mas 

também deixou como herança aspectos importantíssimos na cultura, na 

religiosidade, na arte, na música e na dança brasileiras e que muitas vezes são 

alvos de preconceito e intolerância. 

Essas palavras devem ser respeitadas porque fazem parte da herança 

daqueles que muito contribuiram para a nossa formação cultural e linguistica, 

sendo que muitos destes lexemas de origem africana substituíram as de 

origem portuguesa, sendo estes bastante usados aqui no Brasil, enquanto que 

os seus equivalentes portugueses não são. Exemplo disto é “... entre os 

bantuismos léxicos, merece destaque a palavra caçula, por ser a única 

conhecida e usada por todos os brasileiros para dizer “filho mais jovem” 
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(CASTRO,1990), sendo que este fato nos conota a influência sociolingüística 

da mulher negra no seu desempenho de “mãe-preta” no qual “na intimidade da 

família colonial, a começar da criança, e explica a razão de ser do ditado 

popular “o caçula é o dengo da família, na voz africana de quem o criou” 

(CASTRO, 1990).  

Essas formas lexicais fazem parte do grupo social que o/a educando/a 

de educação formal pública está inserido, sendo que estas fazem parte da 

identidade étnica do/a mesmo/a, pois segundo a linguista Katia Mota (2003) a 

língua tem participação como componente da identidade étnica. Ela é um 

marcador cultural altamente visível na vida cotidiana de um grupo e que pode 

se expressar na esfera privada, como valor simbólico de pertencimento, ou na 

esfera pública, como instrumento de comunicação que regula a dinâmica social 

do grupo (MOTA, 2003, p.29). O simbólico e o social estão intimamente 

conectados, sendo ambos necessários para a manutenção de identidades do/a 

aluno/a de educação formal.   

Os signos carregados de simbolismo que o/a educando/a usa na sala de 

aula fazem parte do repertório linguístico que este/a ouve em sua casa ou em 

seu grupo social, tendo sua marca lexical cultural. Os/as educadores/as devem 

ter a sensibilidade de entender que ele/a expressa os signos lingüísticos de 

onde faz parte socialmente, pois este/a sofre influência social e lingüística de 

onde está, das pessoas que os cercam e que interagem.  

A competência lingüística deste/a é fruto das experiências que acumula 

na interação com os membros do seu grupo social. O repertório vocabular 

deste/a e seu discurso estão calcados nas experiências lingüísticas com os 

outros que vivem próximos, convivendo socialmente, assim como os seus pais, 

amigos e outros membros da sua comunidade. Não se pode desassociar a 

expressão de sentimentos e de suas vivências, sendo que esses significantes 

podem mudar conforme a sociedade e a territorialidade, sendo múltipla a 

possibilidade de vê-los .  

Segundo a pesquisa de Ricardo Silva (2009) sobre a sexualidade na 

escola, conforme se tem ponderado a necessidade da discussão sobre o tema 
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sexualidade em espaço educacional formal, há a fragilidade dos/as docentes, 

em abordá-lo em sala de aula, sendo que muitos deles comentam sentir-se 

desconfortados de tratar deste tema em classe e dele ser polêmico. Muitos/as 

destes/as sentem-se despreparados/as para falar abertamente sobre a 

questão, sendo que estes/as reconhecem a impossibilidade de omitir-se, pois 

comportamentos de ansiedade e curiosidade em relação à sexualidade são 

vistos claramente em sala de aula. O/a educador/a possui um papel muito 

relevante na abordagem desse assunto, sendo o espaço formal um local 

enriquecedor para a discussão sobre sexualidade, levando em consideração a 

diversidade humana e a importância do ensino da sexualidade nas escolas. 

Aqueles que estiverem dispostos a desenvolver uma Educação Sexual que 

envolva a aprendizagem sobre sexualidade humana, que esteja inserida dentro 

de um contexto histórico-cultural e que permita a busca por sentimentos, 

valores, emoções e atitudes frente à vida sexual, devem refletir sobre a 

maneira como os temas deverão ser tratados. O autor apresentou na pesquisa, 

as atitudes e crenças sobre a temática “sexualidade” manifestadas por (10) 

dez professores/as de escolas estaduais do ensino fundamental e médio, dos 

quais, 03 (três) haviam participado de um Grupo de Estudos sobre Educação 

Sexual, 04 (quatro) estavam cursando o mesmo grupo e 03 (três) nunca 

tinham participado. Os resultados desta pesquisa demonstraram que os/as 

docentes, apesar de considerarem importante lidar com o assunto sexualidade 

em sala, manifestaram dificuldade em falar sobre o tema, inclusive algumas 

concepções equivocadas, que foram percebidas pelos/as alunos/as. Entre 

estes, também se observou um discurso médico-biologista da sexualidade, tal 

qual o de seus professores. Este estudo manifesta a necessidade de uma 

formação continuada, já que se notou mudanças de algumas concepções entre 

os/as educadores/as participantes do Grupo de Estudos sobre Educação 

Sexual, mesmo que, para alguns, estas estejam apenas em nível intelectual, 

não tendo ainda sido integradas ao modo de sentir e agir. 

Cabe aos educadores terem a sensibilidade de respeitar os signos 

linguisticos relativos ou não à sexualidade usados nas comunidades e que são 

reproduzidos na sala de aula pelo/a aluno/a. Bagno (2007) chama de 
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despersonalização de certos indivíduos o fato de querer induzi-los a utilizar um 

determinado léxico que não faz parte de sua comunidade linguística, pois a 

criança ao entrar na escola, leva consigo os caracteres linguísticos de sua 

comunidade, de seu meio social, tendo seu repertório cultural já formado pelo 

seu meio. Caso não seja respeitado isso, poderá ocorrer o que o autor 

considera a perda de sua identidade verdadeira, introjetando um preconceito. 

A escola é entendida como um espaço de ensino que não privilegie somente a 

norma culta, mas também respeite as variantes lingüísticas, promovendo uma 

reflexão sobre a língua materna, dando oportunidade de ascensão social e de 

acesso aos instrumentos culturais à classe sócio-economicamente 

desprivilegiada.  

Acredito que educação formal deve ter como objetivo o crescimento 

pessoal do indivíduo como ser competente linguisticamente e que este pode 

aprimorar-se comunicativamente com aqueles de seu meio, reconhecendo os 

diversos significantes comunicativos relativos ou não à sexualidade para que 

este tenha um melhor desempenho lingüístico, podendo se comunicar com os 

membros de seu grupo e com de outros, numa interação social de soma, não 

de subtração, anulação. Na sala de aula, é preciso haver respeito ao falar de 

cada individuo, objetivando seu singular crescimento, pois todos nós fazemos 

parte integrante deste “mundo” coletivo em que as pessoas se interagem 

socialmente e linguisticamente. Ao educador, cabe a sensibilidade de respeitar 

com ética a singularidade e a tolerância de saber conviver com as múltiplas 

variantes linguísticas, não estigmatizando as formas lexicais africanas 

referentes aos órgãos que denominam a sexualidade, em uma soma de 

possibilidades que permite os envolvidos no processo, o aprimore social e 

lingüístico para que possamos nos comunicar melhor e harmoniosamente, 

tornado a sala de aula de educação formal pública um espaço que não 

previlegie poucos, mas que  possa integrar o individuo “simples” e 

estigmatizado, derrubando preconceitos e construindo um ambiente melhor em 

que a comunicação não seja mais  uma arma de recalque e estigma, mas sim 

uma forma de aprimore lingüístico, social e espiritual para todos neste planeta.    
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