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Prefácio

Com diferentes línguas, ritos, cosmovisões, símbolos, religiões, formas de 
produção e organização social, os povos indígenas são plurais, diversos e 
constituem uma enorme riqueza do nosso país. Nos últimos anos, têm-se 
multiplicado os congressos, seminários, encontros que abordam sua realidade 
atual desde múltiplos enfoques das ciências sociais e humanas, com especial 
destaque para a antropologia, a história, a linguística e as artes. As produções 
acadêmicas se multiplicam, assim como os blogs, sites, e-books e espaços em 
diferentes redes sociais. As organizações indígenas se afirmam e articulam suas 
lutas e demandas, tanto no âmbito nacional como internacional, orientadas para 
a defesa, reconhecimento e promoção de seus direitos. A presença indígena no 
ensino superior vem sendo reforçada por políticas de ação afirmativa. Acadêmicos 
indígenas marcam presença nas salas de aula de nossas universidades, tanto 
nos cursos de graduação quanto de mestrado e doutorado. 

No entanto, apesar de toda esta mobilização, os grupos indígenas conti-
nuam tendo uma frágil presença na sociedade brasileira como um todo. São 
invisibilizados, negados, subalternizados, não tendo seus direitos respeitados e 
sendo alvo de inúmeros preconceitos e discriminações fortemente arraigados 
no nosso imaginário social e presentes em diversas práticas sociais, entre elas 
as educacionais. 

A educação, particularmente a escola pública, vive no presente momen-
to uma situação marcada pela ambivalência e a contestação no nosso país. 
Exaltada e questionada, é bastante consensual a afirmação de que não tem 
oferecido uma resposta satisfatória às demandas dos diversos grupos sociais. A 
sonhada qualidade da educação, por mais polissêmica que seja esta expressão, 
está longe de ser alcançada. 

Multiplicam-se as iniciativas governamentais para intervir na escola. 
Apesar da pluralidade de enfoques, predomina uma visão centrada nos pro-
cessos de gestão e avaliação em larga escala, fortemente homogeneizadora e 
monocultural. No entanto, surgem também políticas públicas centradas em 
temáticas relacionadas às diferenças culturais constitutivas da nossa história e 
inerentes aos processos, sempre em contínuo movimento, de construção das 
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identidades que constituem a nossa sociedade. É possível afirmar que existe 
uma correlação de forças assimétricas entre estas duas tendências. Predomina 
a visão padronizadora e uniformizante. No entanto, nesse contexto, é funda-
mental que apoiemos e afirmemos a tendência orientada ao reconhecimento e 
à valorização das diferenças culturais como componente central dos processos 
educativos e à construção de abordagens de educação diferenciada. 

A educadora argentina Emilia Ferreiro (2001), referindo-se à constituição 
do sistema escolar na América Latina, afirma: 

A escola pública, gratuita e obrigatória do século XX é herdeira da do século an-
terior, encarregada de missões históricas de grande importância: criar um único 
povo, uma única nação, anulando as diferenças entre os cidadãos, considerados 
como iguais diante da lei. A tendência principal foi equiparar igualdade a ho-
mogeneidade. Se os cidadãos eram iguais diante da lei, a escola devia contribuir 
para gerar estes cidadãos, homogeneizando as crianças, independentemente de 
suas diferenças de origem. Encarregada de homogeneizar, de igualar, esta escola 
mal podia apreciar as diferenças. 

E conclui:

É indispensável instrumentalizar didaticamente a escola para trabalhar com a 
diversidade. Nem a diversidade negada, nem a diversidade isolada, nem a di-
versidade simplesmente tolerada. Também não se trata da diversidade assumida 
como um mal necessário ou celebrada como um bem em si mesmo, sem assumir 
seu próprio dramatismo. Transformar a diversidade conhecida e reconhecida em 
uma vantagem pedagógica: este me parece ser o grande desafio do futuro (apud 
Lerner, 2007, p.7).

Esta é também a nossa aposta: transformar a diversidade em vantagem 
pedagógica. É nesta perspectiva que se situa a educação intercultural, proposta 
que consideramos fundamental para o reconhecimento e a valorização das 
diferenças no cotidiano escolar, condição imprescindível para que a educação 
colabore na construção de sociedades justas, tanto do ponto de vista socioe-
conômico como cognitivo e cultural. 

Neste horizonte, a educação intercultural adquire particular relevância; no 
contexto latino-americano é importante ter presente que ela nasce no âmbito 
da educação escolar indígena. 

Lopez-Hurtado Quiroz (2007; p.21-22) faz a seguinte síntese da sua tra-
jetória de incorporação na agenda latino-americana: 
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Nestes trinta anos, desde que o termo foi cunhado na região, a aceitação da 
noção transcendeu o âmbito dos programas e projetos referidos aos indígenas 
e hoje um número importante de países, do México à Terra do Fogo, vêm nela 
uma possibilidade de transformar tanto a sociedade em seu conjunto como 
também os sistemas educativos nacionais, no sentido de uma articulação mais 
democrática das diferentes sociedades e povos que integram um determinado 
país. Deste ponto de vista, a interculturalidade supõe agora também abertura 
diante das diferenças étnicas, culturais e linguísticas, aceitação positiva da 
diversidade, respeito mútuo, busca de consenso e, ao mesmo tempo, reconhe-
cimento e aceitação do dissenso, e, na atualidade, construção de novos modos 
de relação social e maior democracia.

Aprender da experiência das escolas indígenas é fundamental e mobiliza o 
sistema escolar como um todo. No entanto, é necessário que nos perguntemos 
de que interculturalidade estamos falando, que perspectiva queremos assumir 
e promover.

Dentre as diversas concepções de educação intercultural que atravessam 
a literatura sobre esta temática, assumimos a perspectiva da interculturalidade 
crítica e sublinhamos algumas de suas características: promove a deliberada 
inter-relação entre diferentes sujeitos e grupos socioculturais de uma determi-
nada sociedade; neste sentido, esta posição se situa em confronto com todas as 
visões diferencialistas, assim como com as perspectivas assimilacionistas; por 
outro lado, rompe com uma visão essencialista das culturas e das identidades 
culturais; concebe as culturas em contínuo processo de construção, desestabi-
lização e reconstrução; está constituída pela afirmação de que nas sociedades 
em que vivemos os processos de hibridização cultural são intensos e mobili-
zadores da construção de identidades abertas, o que supõe que as culturas não 
são puras, nem estáticas; considera os mecanismos de poder que permeiam as 
relações culturais, assume que estas não são relações idílicas, estão construídas 
na história e, portanto, estão atravessadas por conflitos de poder e marcadas 
pelo preconceito e discriminação de determinados grupos socioculturais. 
Uma última característica que gostaríamos de assinalar diz respeito ao fato de 
não desvincular as questões da diferença e da desigualdade presentes hoje de 
modo particularmente conflitivo, tanto no plano mundial quanto em diferentes 
sociedades, entre as quais a brasileira. 

Partindo desta perspectiva da interculturalidade crítica, construimos 
coletivamente um conceito de educação intercultural que é referência para os 
diferenes trabalhos que vimos realizando:
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A Educação Intercultural parte da afirmação da diferença como riqueza. Promove 
processos sistemáticos de diálogo entre diversos sujeitos – individuais e coletivos 
–, saberes e práticas na perspectiva da afirmação da justiça – social, econômica, 
cognitiva e cultural –, assim como da construção de relações igualitárias entre 
grupos socioculturais e da democratização da sociedade, através de políticas que 
articulam direitos da igualdade e da diferença.

Gostaríamos de ressaltar a primeira afirmação, que consideramos central. 
O termo diferença, em depoimentos de educadores em várias das pesquisas 
que realizamos, é frequentemente associado a um problema a ser resolvido, 
a deficiência, a déficit cultural e a desigualdade. Diferentes são os casos que 
apresentam baixo rendimento acadêmico, são oriundos de comunidades de 
risco, de famílias com condições de vida de grande vulnerabilidade social, que 
têm comportamentos que apresentam níveis diversos de violência e incivilidade, 
com reduzido capital cultural. 

No entanto, se não logramos mudar de ótica, questionar as visões do 
senso comum e situar-nos diante das diferenças culturais como riquezas que 
ampliam nossas experiências, dilatam nossa sensibilidade e nos convidam 
a potencializá-las como exigência da construção de um mundo mais igua-
litário, não poderemos ser atores de processos de educação intercultural na 
perspectiva que assinalamos. E, para tal, estamos chamados a desconstruir 
aspectos da dinâmica escolar naturalizados que nos impedem de reconhecer 
positivamente as diferenças culturais e, ao mesmo tempo, promover processos 
que potencializem esta perspectiva.

È nesta perspectiva que se situa o presente livro. Certamente esta lei é 
de grande relevância para que a temática indígena seja incorporada de modo 
pertinente na educação básica. Mas, para que ela possa de fato afetar de modo 
significativo as práticas escolares na perspectiva da educação intercultural 
crítica, é necessário um longo processo de desconstrução de estereótipos e 
preconceitos presentes na cultura escolar – haja visto como se comemora o Dia 
do Índio, em geral, nas escolas –, assim como de socialização de conhecimentos 
atualizados sobre os povos indígenas e suas culturas, além de construção de 
práticas educativas adequadas. 

As organizadoras da presente obra selecionaram um número significativo 
de textos nesta perspectiva. Oferecem tanto elementos de aprofundamento 
teórico para problematizar a matriz colonial e eurocêntrica a partir da qual 
os grupos indígenas são comumente apresentados na escola, como indicações 
práticas que podem subsidiar os professores e professoras do ensino básico 
para superar uma visão ingênua, superficial e acrítica dos povos indígenas 
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e de suas contribuições à nossa história, assim como para a incorporação de 
seus saberes no desenvolvimento do ensino de diferentes áreas curriculares. 
Baseadas em reflexões, pesquisas e experiências concretas, oferecem um mate-
rial especialmente relevante para a formação inicial e continuada e educadores, 
uma contribuição inestimável para a afirmação das diferenças como vantagem 
pedagógica. 

Vera Maria Candau
Rio, 7 de julho de 2015
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