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As “diferenças”, a “alteridade” a “pluralidade cultural” são temáticas que estão na 

ordem do dia do panorama educativo – e também na sociedade em geral – aliadas, mais do 

que nunca, à discussão da inclusão e da exclusão escolar. Num tempo em que se postula o 

respeito às diferenças, o diálogo entre diversos campos de saberes e pontos de vista, a 

proposta de seção temática apresentada busca lançar diferentes olhares para a temática 

indígena e afro-brasileira. Propõem-se, aqui, uma articulação entre as duas temáticas e seus 

diversos pontos de conexão, compreendendo que elas mobilizam investimentos teóricos e 

políticos e colocam no centro da atenção as relações étnico-raciais e os desafios colocados 

para a educação escolar. Neste sentido, os artigos apresentados dão conta de uma variedade 

de problemáticas que vem sendo pesquisadas com aportes teórico-metodológicos 

diversificados e por grupos e pesquisadores vinculados a diferentes instituições nacionais e 

internacionais.  

Os artigos discorrem sobre a emergência da questão étnico-racial no espaço acadêmico 

e em diferentes produções culturais na atualidade; ao tema das identidades indígenas e afro-

brasileiras; aos processos de descolonização do saber; às lutas empreendidas para assegurar 

direitos específicos aos indígenas e afro-brasileiras; à problematização de certas práticas 

culturais excludentes e de certas representações alicerçadas no formalismo da mera adição 

de elementos culturais de povos indígenas e afro-brasileiros na periferia de uma suposta 

cultura nacional unificada e coesa.  

A crítica ao modo como os povos indígenas e africanos são descritos na cultura 

brasileira e, particularmente, na tradição escolar (que ainda reitera o mito fundacional, a 

partir do qual se imagina o povo brasileiro como sendo forjado no encontro “harmonioso” 

de “três raças”) se estende também aos processos históricos de apagamento da imagem 

indígena e negra, ao silenciamento de conflitos e genocídios praticados e às formas como, 

via de regra, se descreve índios e negros a partir das supostas “contribuições” que teriam 
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dado à cultura brasileira. Conforme ressalta Holanda (1997), um dos efeitos da relação 

colonial estabelecida com as etnias constituintes da nacionalidade brasileira é a 

folclorização das culturas consideradas periféricas, sua cristalização em um passado 

distante e a-histórico e o consequente apagamento de sua atualidade e relevância no 

presente. Tal crítica suscita, também uma importante discussão sobre a racionalidade a 

partir da qual se produzem e se selecionam os saberes incorporados aos currículos 

escolares, de um lado, e sobre as assimetrias de poder que sempre marcaram as relações 

com os “diferentes”, de outro.  

Vale ressaltar que é desde uma perspectiva de análise histórica que os autores destes 

artigos movimentam-se, buscando compreender as condições a partir das quais se 

estabeleceram historicamente (e se revigoram contemporaneamente) profundas 

desigualdades sociais – discute-se, neste sentido, o “racismo à brasileira”, que subjuga e 

posiciona os afro-brasileiros em desvantagem relativamente ao acesso a bens simbólicos e 

culturais, a política assimilacionista que matiza as relações do Estado com os povos 

indígenas e vislumbra a sua dissolução; a perspectiva eurocêntrica que marca os textos 

escolares; a consolidação de um espaço escolar e universitário majoritariamente branco, 

entre outras questões.  

E ao problematizar a diferença indígena e afro-descendente, os textos também indagam 

sobre as identidades constituídas neste processo, que é, sempre, relacional. A reflexão de 

Silva (2000, p. 97) é oportuna neste sentido: 

 
O outro cultural é sempre um problema, pois coloca permanentemente em xeque nossa 

própria identidade. A questão da identidade, da diferença e do outro é um problema 

social, ao mesmo tempo que é um problema pedagógico e curricular. (...)  É um 

problema pedagógico e curricular não apenas porque as crianças e jovens, em uma 

sociedade atravessada pela diferença, forçosamente interagem com o outro no próprio 

espaço da escola, mas também porque a questão do outro e da diferença não pode  

deixar de ser matéria de preocupação pedagógica e curricular 

 

A temática indígena e afro-brasileira, figurando como matéria de preocupação 

pedagógica e curricular, tem produzido mudanças significativas no plano político e 

legislativo. Particularmente na última década, surgiram novos princípios normativos, a 

exemplo das alterações feitas no artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996, que asseguraram a abertura dos currículos escolares para a pluralidade 

de povos e culturas, não mais pautado no discurso celebratório, que exalta apenas as  

particularidades, os exotismos e as “contribuições” trazidas por estes diferentes sujeitos. Tal 

alteração foi regulamentada pela Lei nº 10.639/2003 e, posteriormente, referendada pelo 

Conselho Nacional de Educação, através do Parecer CNE/CP 03/2004 e da Resolução 

CNE/CP 01/2004que estabelecem as Diretrizes Curriculares para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e da Cultura Afro-Brasileira e 

Africana. Em 2008, novamente o referido artigo da LDB é reformulado, agora pela Lei nº 

11.645/2008, estabelecendo que: “nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 

médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-

brasileira e indígena” Esclarece a referida lei que “os conteúdos referentes à história e 
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cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de 

todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história 

brasileiras” (BRASIL, 2008).  

Muitas questões podem surgir desse fato: é necessário formalizar em lei uma forma de 

abordagem e/ou um conteúdo curricular, tal como a cultura dos povos indígenas e afro-

brasileiros? Há pessoas com formação adequada para desenvolver tal conteúdo? Há 

suficiente literatura, capaz de munir educadores para uma adequada abordagem do assunto? 

Pode-se dizer que a inclusão deste dispositivo legal não é, por si só, suficiente para que 

realmente as histórias e as memórias dos povos originários da América e os afro-brasileiros 

apareçam de forma respeitosa nas escolas, embora represente um avanço importante, 

principalmente porque responde também a demandas expressas por movimentos negros e 

indígenas de se repensar as formas como são abordadas, na escola, as identidades, histórias 

e culturas indígenas e afro-brasileiras.  

Se, por um lado a instituição da obrigatoriedade de se ensinar sobre indígenas e afro-

brasileiros nos inquieta, também nos acalenta a ideia de um diálogo respeitoso, cuja 

condição básica é o reconhecimento dos povos originários e afrodescendentes como 

interlocutores, e também o reconhecimento de que seus conhecimentos e saberes são 

relevantes e não se subordinam a uma racionalidade supostamente universal. Também 

consideramos que essa medida legal tem repercussões concretas nas propostas de ensino e 

requer um amplo esforço de elaboração teórica, com contribuições de diferentes áreas, para 

que possamos, assim, atentar para as muitas questões que envolvem as relações ético-

raciais e evitar o risco de uma conversão dessa multiplicidade em mera retórica em favor da 

diferença ou, ainda, numa conveniente estratégia para inserir mais uma temática no 

currículo sem, contudo, problematizar as relações de poder e saber implicadas na sua 

produção.  

As interrogações e reflexões geradas no âmbito da educação e da própria produção 

literária acerca da pluralidade étnico-racial remetem para o que Balandier (1997, p. 166) 

anunciava há quase duas décadas: “a visão linear da história, portadora de certa ideia de 

progresso, se dissolveu a partir do momento que em que se impôs o reconhecimento da 

multiplicidade de culturas, e do fato destas elaborarem ‘genealogias’ diferentes”. Nessa 

perspectiva teórica cabe uma boa porção de otimismo para pensar os caminhos que os 

estudos e os questionamentos sobre as relações étnico-raciais e educação suscitam, mesmo 

quando não temos respostas para todas as perguntas que pululam em nossos fazeres e 

interrogam as lacunas que configuram os nossos atuais desconhecimentos. 

As possibilidades acenadas por esse novo momento, em que as questões étnico-raciais, 

a história e a cultura dos povos indígenas e afro-brasileiros marcam presença, tem sido 

potencializadas por intermédio de pesquisas, da criação de disciplinas acadêmicas em 

universidades e cursos de formação de professores que levam em conta diferentes formas 

de pensar e de conhecer.  Também se avolumam as produções culturais que enfocam a 

temática das relações étnico-raciais: livros de história da África, literatura africana e afro-

brasileira, materiais escolares diversos, como vídeos, filmes, livros didáticos, cursos para 

formação de professores. Particularmente importante tem sido os debates e pesquisas 

sobre/com as comunidades remanescentes de quilombos, inserindo-se com ênfase as 
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questões relativas a identidades e formas de luta política pelo reconhecimento de direitos 

específicos. Nestes contextos, a história da África e da cultura afro-brasileira articula-se às 

lutas políticas atuais e cotidianas, empreendidas por sujeitos que reinventam no presente 

suas formas de identificação e seus vínculos comunitários e familiares. Examinando as 

produções que se destinam à escola básica, podemos indagar: a história da África em suas 

dimensões de pesquisas tem possibilitado a mudança paradigmática de uma história 

nacional de origem branca, cristã e indo-europeia? E, dentro desta mesma problemática 

poderíamos situar a história da África e da cultura dos afrodescendentes junto à história dos 

povos indígenas, tendo como pressuposto que os estudos étnico-raciais, na sociedade 

brasileira, não se limitam a uma mera ampliação de capítulos em livros escolares ou a 

introdução de disciplinas nos cursos de formação de professores.   

Para Santomé (1995) o silenciamento, a invisibilidade histórica, o “encobrimento” de 

diferenças culturais, sociais, étnicas, etárias, de gênero nos currículos escolares serve para 

legitimar o lugar privilegiado que desfrutam os membros de uma cultura dominante.  Para o 

autor, os diferentes grupos sociais, suas formas de pensar e suas demandas não têm sido 

considerados nos currículos e artefatos escolares. E, quando são abordadas, algumas 

temáticas acabam por ser construídas a partir de estereótipos e consideradas desviantes em 

relação ao que se supõe ser o normal. O autor lembra as formas de linguagem 

discriminatórias em livros de História, Literatura, Ciências Sociais, bem como a ausência 

sistemática de informações sobre as diferenças e sobre os direitos sociais dos povos e 

etnias. Privilegia-se uma abordagem genérica, alicerçada em versões oficiais dos 

acontecimentos históricos, que legitima processos coloniais e genocídios, que nos livros 

didáticos, por exemplo, são nomeados como “atos de descobrimento, aventuras humanas, 

feitos heróicos, desejos de civilizar seres primitivos e bárbaros, de fazê-los participar da 

verdadeira religião, etc.” (SANTOMÉ, 1995, p. 169, grifos do autor). 

Seguindo um caminho que interroga os currículos escolares, Zamboni (2008), alerta 

para o fato de que eles não expressam os paradigmas da cultura contemporânea, por ainda 

não comportarem práticas que considerem as diferenças sociais, culturais, étnicas, 

geracionais, de escolhas sexuais, religiosas, entre outras. Segundo a historiadora, os ideais 

liberais que prometiam uma escola assentada em princípios democráticos ainda não se 

realizaram, embora remonte ao século XVIII: “a educação proposta na época atendeu às 

necessidades da nascente burguesia, forjou uma identidade nacional e contribuiu para a 

formação do Estado Nacional moderno.” (idem, p. 245). No entanto, um projeto único e 

homogêneo de educação escolar significou, na prática, excluir e consolidar desigualdades e 

ambiguidades, por não agregar, durante muitas décadas, as diferenças étnico-raciais. Isso é 

confirmado pelas palavras de Joel Rufino dos Santos, referindo-se à história do Brasil: “Até 

o fim da monarquia, os africanos e seus descendentes, os ‘índios’ e seus parentes não eram 

considerados brasileiros, sujeitos, portanto, de direitos e deveres de cidadãos”. Diz o 

intelectual que essa parcela da sociedade era considerada população, mas não usufruía das 

prerrogativas da cidadania. “O Estado se relacionava com eles exclusivamente de duas 

maneiras: pelo cobrador de impostos (e recrutador quando precisava de soldados) e pela 

polícia” (SANTOS, 2000, p.36). 

Neste contexto, a reflexão sobre estas duas temáticas – indígena e afro-brasileira – 
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pode colaborar tanto para se estabelecer um profícuo debate sobre a pluralidade de formas 

de pensar, de se expressar, de produzir saber na atualidade, quanto para se questionar o 

caráter monolítico do cânone epistemológico e o caráter universal de certas verdades e de 

certos pontos de partida estáveis que temos nutrido no campo pedagógico.   

 

 

Artigos que compõem a proposta de seção temática 
 

Feitas estas considerações iniciais, passamos a apresentar brevemente o conjunto de 

textos que compõem esta seção temática. Ressaltamos que os autores destes artigos 

possuem vínculos com Universidades de diferentes regiões do país e que dois destes são de 

instituições internacionais.  

No primeiro artigo, intitulado Experiencia(s) de empoderamiento: re-construyendo 

positivamente sus culturas, Rossana Stella Podestá (Investigadora da Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla e Professora da Universidad Nacional-Unidad 211/ 

México) apresenta e discute uma experiência de formação de professores desenvolvida na 

Universidad Nacional – Unidad 211/ México. A autora discute também as formas como os 

professores indígenas ressignificam a profissão docente, que apesar das estruturas coloniais 

que habitam a escola, a partir do fortalecimento dos vínculos comunitários e das 

identidades étnicas recriam práticas escolares.  

O segundo artigo, Povos indígenas e formação acadêmica: ambivalências e desafios é 

de autoria de Antonio Jacó Brand e de Valéria Aparecida Mendonça de Oliveira Calderoni 

(ambos da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB), objetiva discutir ambivalências e 

desafios postos pela presença indígena nas Instituições de Ensino Superior, tendo como 

referência levantamentos e entrevistas realizadas pelo Projeto Rede de Saberes, do qual os 

autores fazem parte. O estudo mostra que tem chegado às universidades 

estudantes/professores indígenas com saberes e processos sociais e históricos diferenciados, 

marcados por processos de exclusão social e cultural, a partir dos quais esperam dialogar 

com os saberes construídos e legitimados como universais. De acordo com os autores, esse 

diálogo exige das universidades uma abertura para conhecer o mundo indígena e para 

reconhecer a relevância dos conhecimentos produzidos por esses povos e sujeitos que se 

inserem no mundo acadêmico em busca de formação. 

No terceiro artigo, A temática indígena na escola: ensaios de educação intercultural, 

Maria Aparecida Bergamaschi (professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul – UFRGS) e Luana Barth Gomes (mestre pela mesma Universidade) 

analisam as implicações da criação da Lei nº 11.645/2008, que institui a obrigatoriedade de 

se inserir aspectos da história e das culturas indígenas nos estabelecimentos de educação 

básica do país. A partir de pesquisas desenvolvidas sobre a temática indígena, elas 

problematizam as formas como a história e a cultura desses povos originários vem sendo 

trabalhadas nas escolas e, mesmo reconhecendo os limites desta lei, consideram que ela 

amplia as possibilidades para o desenvolvimento de experiências significativas, voltadas 

para uma educação intercultural. 

O quarto artigo intitula-se Teoria Histórico Cultural e educação indígena: uma 
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experiência com a escola dos Kaingang no Paraná e foi escrito por Rosangela Celia 

Faustino (pesquisadora da Universidade Estadual de Maringá – UEM). Seu texto examina 

as experiências desenvolvidas no âmbito do Projeto Avaliação socioeducacional, linguística 

e do bilinguismo nas escolas indígenas Kaingang de dois municípios do estado do Paraná, 

discutindo o papel da escola e as formas de aprendizagem entre comunidades bilíngues. 

Descreve, ainda, algumas ações desenvolvidas no âmbito desta investigação - organização 

de seminários comunitários, grupos de estudos e planejamentos envolvendo estudantes 

indígenas de ensino superior e professores bilíngues – e que resultaram em propostas 

educativas para as referidas escolas indígenas e elaboração de materiais de apoio didático. 

Fechando o bloco relativo à temática indígena, apresenta-se um quinto artigo, de 

autoria de Iara Tatiana Bonin (professora e pesquisadora da Universidade Luterana do 

Brasil) cujo foco é a Literatura infantil de autoria indígena: diálogos, mesclas, 

deslocamentos. Considerando a relevância de certas lutas em torno das representações, 

especialmente daquelas empreendidas por sujeitos posicionados como diferentes, e a 

emergência do que vem sendo chamado de Literatura Indígena, a autora discute as 

representações da diferença indígena em obras de literatura infantil contemporânea. 

Respaldada em teorizações culturalistas, ela analisa 15 livros escritos por autores indígenas, 

buscando mapear as formas como tais produções representam o cotidiano indígena e as 

estratégias utilizadas para dar a conhecer uma realidade diversa daquela vivida pelos 

pequenos leitores.  

 O sexto artigo é de Eduardo Restrepo (professor da Universidad Javeriana - 

Colômbia) e Alex Rojas (professor da Universidade de Cauca – Colômbia). No texto, os 

autores traçam um amplo panorama das ações destinadas à educação dos ditos diferentes 

(os povos indígenas, os afrodescendentes) que na Colômbia constituem uma maioria em 

termos populacionais. Destacam também as formas como as diferenças foram sendo 

posicionadas como problemáticas nas relações com o estado nacional e a emergência de 

significativos movimentos sociais que contestam relações colonialistas, representações 

racistas e preconceituosas e reivindicam a garantia de direitos específicos, instituindo a 

noção de alteridade negra e indígena. 

 O sétimo artigo, de autoria de Nilma Lino Gomes (professora da Universidade 

Federal de Minas Gerais – UFMG), dedica-se ao debate das Relações étnico-raciais, 

educação e descolonização dos currículos. A autora examina as tensões e os processos de 

descolonização dos currículos na escola brasileira, enfatizando a possibilidade de uma 

mudança epistemológica e política no que se refere ao trato da questão étnico-racial e na 

teoria educacional, proporcionada pela introdução obrigatória do ensino de História da 

África e das culturas afro-brasileiras nos currículos das escolas públicas e particulares do 

ensino fundamental e médio. 

 O oitavo texto aqui apresentado, O silêncio como estratégia ideológica no discurso 

racista brasileiro, é de autoria de Paulo Vinicius Baptista da Silva (Professor da 

Universidade Federal do Paraná – UFPR) e focaliza algumas estratégias simbólicas 

observadas no discurso midiático brasileiro, na análise da literatura especializada e em 

corpus de diferentes meios discursivos. Valendo-se de um quadro teórico proposto por 

Thompson, ele argumenta que o silêncio em relação aos negros nos diferentes artefatos 
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examinados pode ser compreendido como uma estratégia ideológica de dissimulação. Para 

sustentar a proposição, o autor apresenta e discute quatro diferentes formas de manifestação 

do silêncio no discurso racista brasileiro: o silêncio sobre a branquidade que atua para 

estabelecer o branco como norma; a negação da existência plena ao negro: através da 

invisibilidade e sub-representação; o silêncio sobre particularidades culturais do negro 

brasileiro; e, por fim, o silêncio como estratégia para ocultar desigualdades. 

Já o nono artigo coloca em foco algumas Interlocuções sobre estudos afro-brasileiros: 

pertencimento étnico-racial, memórias negras e patrimônio cultural afro-brasileiro, e foi 

escrito por Maria Angélica Zubaran (Professora e pesquisadora da Universidade Luterana 

do Brasil – ULBRA) e por Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (professora titular da 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR). As autoras analisam a construção do 

pertencimento étnico-racial na sociedade brasileira e sua articulação com as memórias 

negras e com o patrimônio cultural afro-brasileiro, a partir da perspectiva teórica dos 

Estudos Culturais em Educação e dos Estudos Afro-Brasileiros. O estudo permite 

vislumbrar a centralidade que assume, por exemplo, o discurso da democracia racial, do 

branqueamento e da diáspora negra e possibilita pensar nas múltiplas implicações destes na 

construção do pertencimento étnico-racial e na produção de sujeitos e subjetividades na 

sociedade brasileira contemporânea.   

Por fim, no décimo texto, intitulado A escravização africana na literatura infanto-

juvenil: lendo dois títulos, Eliane Santana Dias Debus (Professora e pesquisadora da 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC) se debruça sobre os títulos de literatura 

infanto-juvenil A caixa dos segredos (Record, 2010), de Rogério Andrade Barbosa; e Meu 

tataravô era africano (DCL, 2009), de Georgina Martins. A autora discute os modos como 

as obras literárias selecionadas tematizam a escravização africana, estabelecendo alguns 

pontos de aproximação e de distanciamento entre as mesmas. Para ela, refletir sobre a 

literatura infantil e juvenil pressupõe trazer à tona o diálogo com as demandas do mercado 

editorial e com as especificidades do espaço escolar. Assim procedendo, a autora discute as 

formas como os textos literários colaboram, em maior ou menor medida, para a construção 

de uma sociedade antirracista.  

Pretendemos que essa publicação, na qual se depositam resultados de pesquisas sob 

diferentes perspectivas teóricas e, sobretudo, se esboçam indagações e inquietudes, 

contribua para ampliar perspectivas sobre a temática indígena e afro-brasileira, para além 

daquelas automatizadas e previsíveis que nos ensinam os currículos e outros artefatos 

culturais marcadamente eurocêntricos.  
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