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Introdução

O estudo visa analisar a Diversidade Cultural na região amazôni-
ca do Brasil, identificando, a partir do entendimento teórico-conceitual e
político-educacional,  práticas e  desafios  presentes nessa realidade.  Por
conseguinte, discutem-se algumas proposições em torno do tema.

Dos objetivos  propostos,  buscou-se compreender o arcabouço
teórico-conceitual e político-educacional em torno da diversidade cultu-
ral, identificando realidades e desafios no âmbito da Amazônia Brasileira
e contribuindo com proposições em busca do reconhecimento e da orga-
nização coletiva perante a garantia do direito público.

As discussões são fruto de pesquisa bibliográfica e documental,
contemplando, entre as técnicas de coleta de dados, o uso de levanta-
mento  teórico,  selecionando  experiências  de  estudos  já  realizados;  e
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análise documental, em legislações, políticas e relatórios direcionados ao
tema, partindo do cenário nacional para o local.

Do embasamento teórico utilizado, o estudo apropria-se, inicial-
mente, das discussões de Colares (2018), Gomes (2003), Laraia (2001) e
Sanfelice (2016), seguido por outros estudiosos do tema. Além destes,
contemplam-se importantes documentos de base legal: Constituição Fe-
derativa da República do Brasil de 1988, dentre outros.

Para efeito de organização, o artigo está composto por duas par-
tes:  definições  teórico-conceituais  e  políticas  da  diversidade,  compreendendo as
origens formativas do termo “Diversidade Cultural” e sua incorporação
nos documentos de base legal; e espaços de diversidades, destacando as reali-
dades presentes na região, com ênfase nas práticas e desafios postos a
consolidação do direito público.

Definições teórico-conceituais e políticas da diversidade

A temática da diversidade cultural ainda é bastante complexa e
tem  ocupado  centralidade  nas  agendas  políticas  de  diversos  países
(MUNANGA, 2014). Discute-se sobre a importância do tema nas esfe-
ras econômica, política, social, cultural e educacional, uma vez que o de-
bate tem sido fortalecido pela reflexão das inúmeras diferenças existentes
na sociedade contemporânea e suas relações instituídas ao longo da his-
tória, clareando realidades deficitárias no que se refere a garantia do direi-
to público, permeadas por visões eurocêntricas, conflitos e resistências.
Em um primeiro  momento,  recorremos  a  uma compreensão teórico-
conceitual dos termos “Diversidade” e “Cultura” em busca da definição
de um conceito aproximado ao tema em questão, pois, a própria literatu-
ra é divergente com relação a isso. Posteriormente, identificamos legisla-
ções e políticas instituídas no país, direcionadas à questão da diversidade
cultural, nomeadas neste estudo como Políticas da Diversidade.

Em posse de uma definição dicionarizada, destaca-se que o con-
ceito de Diversidade implica “qualidade ou condição do que é diverso;
diferença,  dessemelhança;  divergência,  contradição;  multiplicidade  de
coisas diversas, existência de seres ou entidades não idênticos”. Já a pala-
vra Cultura é apresentada como “conjunto dos hábitos sociais e religio-
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sos, das manifestações intelectuais e artísticas, que caracteriza uma socie-
dade; normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que dife-
renciam um grupo de outro”. Concomitantemente, define-se a Diversi-
dade Cultural como um “conjunto de características culturais que, obser-
vadas em pessoas circunscritas num mesmo espaço geográfico, caracteri-
za costumes, hábitos sociais ou crenças que variam de uma pessoa para
outra” (Dicionário On-line de Português, 2009).

Desse modo, entende-se que a Diversidade Cultural é constituída
pela existência de várias formas de culturas presentes e diversas entre si
em uma mesma realidade. Essa pluralidade se manifesta em diferentes
formas de ser, pensar e agir da condição humana sobre o meio ao qual
está inserido,  utilizando-se das linguagens,  tradições,  comportamentos,
crenças, valores, estilos, etc., como instrumentos de produção/apropria-
ção/reprodução de culturas  ao longo da  vida.  Assim,  podemos com-
preender que ao falar de diversidade cultural, nos colocamos diante de
variados produtos históricos, sociais, culturais e intelectuais, frutos da in-
tervenção humana, repassados no decorrer dos anos de geração em gera-
ção.

Cada grupo social dispõe de um estilo próprio de vida, consoli-
dando uma infinidade de expressões culturais na sociedade, visto que tais
diferenças são responsáveis pela singularidade que existe em cada indiví-
duo, integrantes do todo social. Consequentemente, o conjunto de singu-
laridades forma uma cultura própria, responsável por diferenciar grupos
sociais e realidades. Nesse contexto, estudiosos do tema, entre eles antro-
pólogos e historiadores, tratam do complexo conceito de cultura, com
destaque  para  os  trabalhos  de  Santos  (1987),  Chauí  (2000)  e  Laraia
(2001).

De acordo com Santos (1987), o termo Cultura está associado às
atividades agrícolas, oriundo do verbo latino  colere (cultivar), destacando
que “[...] há séculos o conceito de cultura foi objeto de preocupação de
vários estudiosos, em busca de compreender as variações de culturas e as
razões  da  variedade  das  culturas  humanas  ao  longo  do  tempo”
(SANTOS, 1987, p. 7). Portanto, fica clara a inviabilidade de compreen-
são da cultura sem a utilização da história que permeia o processo de
evolução dos grupos humanos e suas transformações no meio social.
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Segundo Chauí (2000, p. 352), o tratamento da antropologia so-
bre o termo cultura define-o como um “[...] modo de vida global de uma
sociedade, incluindo: religião, formas de poder, [...] parentesco, [...] co-
municação,  organização  da  vida  econômica,  artes,  técnicas,  costumes,
crenças,  formas  de pensamento  e  de  comportamento,  etc.  [...]”.  Gui-
ando-se no mesmo campo de investigação (antropológico), Laraia (2001)
ressalta que as diversidades culturais não são resultantes de diferenças bi-
ológicas e/ou geográficas. De acordo com o autor, a primeira definição
do conceito de cultura é datada de 1981 por Edward Tyler (1832-1917),
antropólogo britânico que sintetizou os termos Kultur, atribuído a aspec-
tos espirituais (de origem germânica no século XVIII), e  Civilization, de
realização material (com origem francesa no século XVIII), para o vocá-
bulo inglês  Culture, indicando que este se trata de “[...] todo complexo
que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer
outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de
uma sociedade” (LARAIA, 2001, p. 27) que independem de uma trans-
missão genética.

Todavia, é importante lembrar que o termo já vinha sendo objeto
de preocupação por vários estudiosos, como John Locke (1632-1704),
autor responsável pela criação da endoculturação, cujo processo se dá na
obtenção de conhecimentos por meio de um aprendizado, e defensor do
relativismo cultural que significa, na visão antropológica, a forma de ver
diferentes culturas livre de etnocentrismo, ou seja, sem julgamento.

Historicamente,  a  origem  da  cultura  aparece  simultaneamente
com o desenvolvimento do equipamento biológico humano. Esse pro-
cesso evolutivo foi resultado das transformações de sobrevivência  que
surgiu com as habilidades manuais. Tal habilidade foi possibilitada pela
posição ereta que proporcionou estímulos ao cérebro, segundo estudio-
sos, tornando-o mais volumoso e complexo (LARAIA, 2001). O autor
cita dois exemplos, embasado por outros autores, sobre o termo: 1) Na
visão de Lévi-Strauss, a cultura surgiu a partir do momento que o ho-
mem convencionou a primeira regra, como a proibição do incesto; 2)
Para Leslie White, a cultura surge quando o homem foi capaz de gerar
símbolos, como por exemplo, na questão do luto, simbolizado pela cor
preta no Brasil e pela cor branca na China (LARAIA, 2011).
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Corroborando ao entendimento sobre a origem e definição da
cultura, trazemos o estudo de Borges (2017) a respeito dos conceitos de
trabalho e humanização em Marx, Engel e Lukács. É desta mesma autora
a afirmativa de que “[...] ao interagir de forma determinada com a nature-
za, o homem foi capaz de se diferenciar do mundo natural e, em parale-
lo, criar outro mundo, ou seja, o mundo da cultura, o mundo humano”
(BORGES, 2017, p. 102). Brotam desse entendimento os primeiros indí-
cios sobre a ontologia do ser social, ou seja, a partir do momento em que
o homem produz sua cultura,  este se distancia  da natureza,  mas sem
abandoná-la. Nesse processo de ruptura, a interação humana com a natu-
reza é dada pela  necessidade de sua sobrevivência,  por meio da ação
consciente, possibilitada pelo trabalho. Assim, é vislumbre a passagem da
ação natural para a ação social. Portanto, as ações humanas resultam de
processos de aprendizagens, transmitidas nas relações sociais de uma de-
terminada cultura.

Para Laraia (2001), a cultura determina a maneira de vermos o
mundo, possibilitando visões diversas e desencontradas sobre as coisas,
sendo um elemento dinâmico e, ao mesmo tempo, mutável, pois, condiz
com o tempo e o contexto em que é constituído. Na sociedade cada cul-
tura dispõe de uma lógica própria (de organização, valores, etc.), o que
gera muitos embates entre as diferentes realidades sociais, visto que, a
partir de uma visão etnocêntrica, o homem subjuga o outro em detri-
mento de sua cultura, considerando-se superior. Dessa forma, infere-se
que o modo de ser, de conviver, o tipo de relação familiar, entre outros
fatores, é fruto das relações e interações entre as culturas. No entanto,
nem sempre este processo ocorreu/ocorre de forma harmônica, uma vez
que, no decorrer da história, são visíveis as marcas de conflitos e resis-
tências entre diferentes culturas e grupos humanos.

Nas discussões apresentadas por Santos (1987), a diversidade cul-
tural e seus embates constitui-se como um dos pontos chaves para se
compreender os inúmeros preconceitos de cor, raça, etnia, sexo, religião,
etc., condizendo na construção de pensamentos e lógicas próprias de de-
terminada cultura para impor-se, de forma superior e dominante, sobre
outras. Tal ação decorre da naturalização de ideias, comportamentos e
valores oriundos dos povos colonizadores, processo gerador dos fenô-
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menos de racismo, discriminação, preconceito, genocídio, xenofobismo e
outros, tornando as relações humanas conflituosas. No âmbito da con-
tradição, significa dizer que a humanidade se constituiu a partir de desu-
manidades.

Esse pensamento figurou no Brasil, com ênfase durante o pro-
cesso de colonização, principalmente, com a chegada dos portugueses e
jesuítas em terras indígenas, em busca de riquezas, dominação e com a
proposta de “salvação das almas” (COLARES, 2018), impondo a cultura
colonizadora como a saída para os nativos, condenando seus estilos e
modos de vida. Soma-se a este, o tráfico negreiro, ocorrido no período
da escravidão, onde os negros eram sequestrados, arrancados de suas raí-
zes e direcionados a destinos incertos, desconhecidos, sendo obrigados a
abandonar  sua  cultura  em detrimento  de  outra  (MUNANGA,  2003).
Fruto destes acontecimentos, a diversidade de culturas, de base negra e
indígena, historicamente foi sendo invisibilizada na sociedade, subjuga-
das pela dominação colonial europeia que instituiu paradigmas sociocul-
turais no país, negando as demais (SOARES; MELO, 2017).

O Brasil, considerado um país com uma diversidade cultural he-
terogênea, característica central do povo brasileiro, visível nas mais varia-
das regiões geográficas, manifestações culturais e linguísticas, tradições,
culinárias, danças, costumes, lendas, religiosidades, etc., tem se firmado
no contexto da contradição de sua própria história. Desde as culturas pi-
oneiras  identificadas  no país,  indígenas,  africanas e europeias,  seguido
por imigrantes asiáticos, alemães, italianos, entre outros, formou-se uma
enorme teia de povos miscigenados, espalhados por todos os cantos do
país, figurando uma multiplicidade de culturas em cada região, estados
e/ou município, que foram firmando-se mediante um cenário político de
tensões e conflitos.

Na região amazônica, lócus central do estudo, é visível um espaço
com rica biodiversidade, de natureza exuberante e que tem sido explora-
da pelos avanços desenfreados da onda neoliberal, esmaecendo o contex-
to humano em prol do acúmulo de riquezas e poder. Nesse cenário, resi-
dem povos de culturas diversas, entre eles: ribeirinhos, quilombolas, indí-
genas, povos da floresta, nordestinos, etc., que necessitam de respeito,
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reconhecimento,  preservação  e  valorização  social  (COLARES,  2018).
Para este mesmo autor, a diversidade amazônica se faz presente:

[...] tanto entre os habitantes nativos quanto a que resulta da pre-
sença cada vez mais intensa de migrantes. Na mistura de etnias e
de culturas, foi se constituindo a Amazônia humana, para além do
exuberante território que desde os primeiros contatos do coloniza-
dor representou grandes possibilidades de ganhos econômicos, e
que estão expressas nos diversos ciclos tais  como o extrativista
com  as  drogas  do  sertão,  o  da  borracha  [...],  entre  outros
(COLARES, 2018, p.13).

Mediante o contexto descrito sobre a Diversidade Cultural  no
país, adentra-se no campo político-educacional em busca de uma com-
preensão sobre o processo de organização deste termo e sua incorpora-
ção como direito público na legislação vigente. Inicialmente, destaca-se
que, a partir das ações internacionais da Organização das Nações Unidas
para Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), desde sua fundação em
1945, foram se intensificando e ajustando os debates sobre a diversidade
cultural, pautados no propósito de estabelecer um diálogo cooperativo
entre as inúmeras culturas por meio do respeito mútuo e de valores com-
partilhados (DUPIN, 2009). Posteriormente, surge a Declaração Univer-
sal sobre a Diversidade Cultural (UNESCO, 2001), da qual o Brasil é sig-
natário, considerando, de acordo com o Artigo 1º, a diversidade cultural
como patrimônio comum da humanidade, adquirida de diversas formas
historicamente e por um determinado lugar, manifestada na pluralidade
de identidades que caracterizam um grupo e a sociedade, necessárias ao
convívio humano e que merecem ser reconhecidas em prol das futuras
gerações (UNESCO, 2001). Corroborando a garantia de um direito pú-
blico, o Artigo 2º define que:

Art. 2º. Nas nossas sociedades cada vez mais diversificadas, torna-
se indispensável garantir a interacção [sic] harmoniosa e a vontade
de viver em conjunto de pessoas e grupos com identidades cultu-
rais plurais, variadas e dinâmicas. As políticas que favorecem a in-
clusão e a participação de todos os cidadãos garantem a coesão so-
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cial, a vitalidade da sociedade civil e a paz. [...] desta forma, o plu-
ralismo cultural constitui a resposta política à [...] diversidade cul-
tural. Inseparável de um contexto democrático, o pluralismo cul-
tural é propício aos intercâmbios culturais e ao desenvolvimento
das capacidades criadoras que nutrem a vida pública (UNESCO,
2001).

Outra atuação da Unesco se deu na construção do documento
referente à Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das
Expressões Culturais,  ocorrida em 2005 em Paris,  ratificado no Brasil
pelo Decreto Legislativo Nº 485/2006. Notoriamente, apresenta-se uma
definição ao termo diversidade cultural, afirmando que:

Art. 4º. Diversidade cultural refere-se à multiplicidade de formas
pelas quais as culturas dos grupos e sociedades encontram sua ex-
pressão. Tais expressões são transmitidas entre e dentro dos gru-
pos e sociedades. A diversidade cultural se manifesta não apenas
nas  variadas  formas  pelas  quais  se  expressa,  se  enriquece  e  se
transmite o patrimônio cultural da humanidade mediante a varie-
dade das expressões culturais, mas também através dos diversos
modos de criação, produção,  difusão,  distribuição e fruição das
expressões culturais [...] (UNESCO, 2007).

No contexto legal e normativo brasileiro, as discussões sobre a
diversidade constam na Constituição Federativa da República de 1988,
especificamente, em seu artigo 3º que, dentre os objetivos fundamentais,
visa “IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL,
1988). No âmbito da cultura, consta no Artigo 215 que é dever do Esta-
do garantir os direitos culturais, apoiando e incentivando a valorização e
difusão das manifestações culturais no país (BRASIL, 1988), destacando
que:

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares,
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes
do processo civilizatório nacional.
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§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemo-
rativas de alta significação para diferentes segmentos
étnicos [...] (BRASIL, 1988).

No âmbito educacional,  as discussões sobre as políticas  para a
Diversidade Cultural ganham maior ênfase a partir dos anos 1990, no pe-
ríodo conhecido como de redemocratização nacional, marcado pela in-
tensificação de movimentos sociais em busca do reconhecimento de di-
reitos no campo público para o combate as diversas formas de discrimi-
nação e negação das diferenças entre povos e culturas, visibilizando um
lugar, também, no currículo oficial da rede de ensino. Estas reivindica-
ções se davam na proposta de incorporação, no campo pedagógico, da
diversidade cultural, voltando-se a valorização das múltiplas culturas, em
discussões sobre diferenças, multiculturalismo, interculturalismo, etc.

Antes de qualquer passo, é importante destacar que as conquistas
em torno da diversidade cultural não se associam como iniciativas dos
governos para a valorização dos povos brasileiros. Pelo contrário, estas
se  deram num movimento  contra-hegemônico,  em prol  das  minorias
marginalizadas na sociedade, visando à equidade social e a solidificação
de políticas públicas de cunho assistencialista e protecionista, garantindo
a participação,  democracia,  respeito  e  reconhecimento.  Para  Munanga
(2003), um caminho a ser trilhado, visando combinar igualdade e diversi-
dade em uma convivência harmoniosa, deve ser a associação da demo-
cracia política com a diversidade cultural, baseando-se na liberdade do
sujeito.  Apesar  do pessimismo do autor,  sabemos que isso raramente
acontecerá, uma vez que prevalecem forças ideológicas e opressoras no
comando dos órgãos públicos instituídos.

Desse modo, o Quadro de Nº 1 sistematiza, cronologicamente,
as principais políticas educacionais direcionadas à Diversidade Cultural
no Brasil, destacando:
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Quadro 1: Principais políticas educacionais da diversidade no Brasil.
POLÍTICAS EDUCACIONAIS DA DIVERSIDADE NO BRASIL
ANO BASE LEGAL
1988 Constituição Federativa do Brasil – Art. 205 e 210.
1996 Lei Nº 9.394/96 LDB – Art. 3º e 26.
1997 Parâmetros Curriculares Nacionais: Pluralidade Cultural.
2003 Lei Nº 10.639/2003: História e Cultura Afro-brasileira no currículo.
2006 Orientações e ações para a Educação das Relações étnico-raciais.
2007 Programa Ética e Cidadania (Inclusão social).

2008
Lei Nº 11.645/2008: História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currí-
culo.

2010 Lei Nº 12.288/2010: Estatuto da Igualdade Racial.
2012 Lei Nº 12.711/2012: Lei de Cotas.

2013
Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares para a Educa-
ção das Relações Étnico-raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasilei-
ra e Africana.

2014 Lei Nº 13.005/2014: Plano Nacional de Educação – PNE: Art. 2º, III e X.

Fonte: elaborado pelos autores, 2020.

Além destes, destacam-se a contribuição de outros documentos,
como as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Bási-
ca, no eixo Diversidade e Inclusão, contendo cinco pareceres5, os quais
se consolidam em direção ao alcance do acesso à educação por grupos
historicamente excluídos das políticas educacionais. É importante frisar
que no ano de 2019, já no governo do presidente Bolsonaro (2019-2022),
foi extinta a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversi-
dade e Inclusão (Secadi), órgão atuante na luta pela promoção da igualda-
de no campo dos direitos.

Ainda no campo educacional, Gomes (2003), Canen (2000), Mu-
nanga (2014) e Moreira; Candau (2003) defendem a incorporação da di-
versidade cultural nos currículos e práticas pedagógicas, argumentando
uma educação multicultural na perspectiva da interculturalidade.

5 Parecer Nº 36/2001: diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo; Pare -
cer Nº 003/2004: diretrizes curriculares para a Educação das relações étnico-raciais e ensino de
história e cultura afro-brasileira e africana; Parecer Nº 08/2012: diretrizes para a Educação em di-
reitos humanos; Parecer Nº 13/2012: diretrizes curriculares para a Educação Escolar Indígena; e
Parecer Nº 16/2012: diretrizes curriculares para a Educação Escolar Quilombola.
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Na visão de Canen (2000, p. 136), a incorporação de uma educa-
ção multicultural implica um olhar mais atento “[...] para a valorização da
pluralidade cultural e a necessidade de superar estereótipos, preconceitos
e hierarquização cultural em currículos e práticas pedagógicas [...]”, rom-
pendo com a protocolarização de um currículo nacional de base neolibe-
ral. Por outro lado, Munganga (2014, p. 35) ressalta que “[...] sem o reco-
nhecimento  da  diversidade  das  culturas,  a  ideia  de  recomposição  do
mundo arrisca-se a cair na armadilha de um novo universalismo”, aban-
donando a ideia do multiculturalismo como proposta de valorização das
inúmeras variações culturais. No entanto, é preciso atentar-se para as re-
lações instituídas nas escolas, sendo que estas:

Tanto podem contribuir para a reprodução das formas de condu-
ta, das relações e dos conhecimentos que funcionam como requi-
sitos para a manutenção de um modelo econômico, político, cul-
tural e religioso fundamentado na desigualdade e reforçador das
diferenças, quanto podem promover a resistência a este modelo e
propor a sua superação. Se a opção desejada estiver na perspectiva
transformadora, é imprescindível o conhecimento da diversidade,
como pressuposto  para o respeito e  a  valorização (COLARES;
COLARES, 2011, p. 3).

No tratamento da relação entre educação e diversidade cultural,
Moreira e Candau (2003) destacam que os professores possuem dificul-
dades em utilizar  a cultura como eixo formativo do currículo e incor-
porá-la  nas  práticas  educacionais  reais  da  escola  pública,  apontando
como solução a desconstrução de um currículo eurocêntrico e o con-
fronto com diferentes pontos de vistas, perspectivas, obras literárias e
eventos históricos, contrapondo-se a visão dominante estarrecedora. De-
fende-se então a proposição de “[...] políticas pedagógicas e metodológi-
cas  [...]  para  a  educação  [...]  incluindo  as  diversidades”  (SOARES;
COLARES; FERREIRA, 2020, p. 78).

Portanto,  ao  tratar  da  Diversidade  Cultural  é  preciso  com-
preendê-la como “[...] fonte de riqueza material e imaterial, e, em particu-
lar, dos sistemas de conhecimento das populações [...] e sua contribuição
positiva para o desenvolvimento sustentável, assim como a necessidade
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de assegurar sua adequada proteção e promoção [...]” (UNESCO, 2007,
p. 1). Assim, adentra-se num exercício crítico-reflexivo de compreensão,
análise e reformulação de visões sobre os povos e suas variações cultu-
rais. O próximo tópico pauta-se nesse olhar, discutindo práticas, desafios
e perspectivas na Amazônia.

Espaços de diversidades

A Amazônia Legal, está composta por nove Estados (Acre, Ama-
pá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e partes de Mato Grosso, To-
cantins e Maranhão) e 775 municípios, incluindo toda a região norte do
país, ocupando uma área territorial de 5.217.423 km², correspondente a
59% do território nacional (IMAZON, 2013).  É nessa área geográfica
que se encontram extensões inimagináveis de rios e florestas, exuberan-
tes diversidades de espécies  animais e vegetais e a presença de povos
miscigenados situados em seus tempos e espaços. São, aproximadamen-
te, 20,3 milhões de moradores, sendo “68,9 residentes na área urbana e
31,1% localizados na zona rural” (IMAZON, 2013), abrigando 12,3% da
população do Brasil. A Figura de Nº 1 representa a delimitação geográfi-
ca do lócus do estudo.

Figura 1: Delimitação da área geográfica da Amazônia Legal.

Fonte: https://www.abcdoabc.com.br/brasil-mundo/noticia/governado-
res-amazonia-firmam-agenda-acordo-europeus-88606, 2019.

166

https://www.abcdoabc.com.br/brasil-mundo/noticia/governadores-amazonia-firmam-agenda-acordo-europeus-88606
https://www.abcdoabc.com.br/brasil-mundo/noticia/governadores-amazonia-firmam-agenda-acordo-europeus-88606


É importante destacar que perdurou por muito tempo, no campo
da  produção científica,  o  tratamento  da  Amazônia  como um cenário
exótico, potencializador de bens e recursos, propício ao acúmulo de ri-
quezas, de exploração humana pelo trabalho e de embates pelo uso da
terra. Na transição do século XX ao XXI é visível uma ampliação nos
debates, revelando um caráter humano, pautado nos modos de vida dos
povos locais e suas condições de sobrevivência, bem como na divulgação
dos conhecimentos,  vivências,  culturas e saberes tradicionais  amazôni-
cos, visível nas discussões de Colares e Colares (20166) e Colares (2018).
Tais estudos sinalizam avanços para a compreensão da diversidade cultu-
ral, propondo novas visões sobre a região e contrariando imagens estere-
otipadas concebidas ao longo de sua história. O exercício de análise do
local torna-se significativo, pois, “[...] sem os estudos regionais e locais, o
nacional será reduzido a mera abstração ou será tomada como nacional a
manifestação local ou regional mais influente [...]” (SAVIANI, 2016, p.
2), contribuindo na redução das inúmeras “[...] distorções que a grande
maioria de todos nós, brasileiros ou não, constrói sobre a Amazônia [...]
acumulando o desconhecimento puro e simples, as visões míticas e os
preconceitos [...]” (SANFELICE, 2016, p. 7).

Uma das principais características da região visibiliza-se nas varia-
ções culturais que dotam de significados a vida, a história e constituem a
essência do povo amazônico, produzidas e replicadas de geração em ge-
ração.  Essas  diversificações  formam a  cultura  amazônica,  manifestada
por crenças, saberes,  hábitos,  conhecimentos e experiências  reais  pró-
prias, contemplando a “[...] natureza transformada e significada pelo ho-
mem [...]” (BRANDÃO, 2002, p. 37).

Guiando-se nessa perspectiva, pensar na diversidade cultural da
Amazônia é adentrar num universo de particularidades, na relação entre
passado e presente, a fim de compreender os modos e processos de vi-
das instituídos pelos sujeitos locais e sua disseminação no decorrer do
tempo, verificando como esta cultura vem se alterando e/ou mantendo-
se mediante a evolução da sociedade. Em outras palavras, é fundamental
o exercício de compreender na história uma explicação para o presente

6 Os autores apresentam importantes contribuições para o enfoque de uma Amazônia humana,
utilizando os trabalhos de Violeta Loureiro e Daniel Klein como referências centrais do estudo.
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desvelado. No caso da Amazônia, ao propor este caminho nos coloca-
mos diante de um desafio ainda maior, levando em conta a sociodiversi-
dade presente (COLARES; COLARES, 2011) e a condição de que são
muitas realidades presentes em uma só, incutindo a ideia de várias “Ama-
zônias” (COLARES, 2018).

Nas discussões de Saviani (2016, p. 1), em um de seus poucos
textos que versam sobre a região, destaca-se que “[...] a característica di-
ferencial da região amazônica é, sem dúvida, a presença de uma multipli-
cidade de povos [...] em seu amplo território, caracterizado pela mais rica
biodiversidade do planeta”. Concomitantemente, Sanfelice também res-
salta uma sociabilidade, menos homogênea, dos povos locais, entre eles:

[...] comunidades de pescadores artesanais, os ribeirinhos, os re-
manescentes quilombolas, os povos indígenas, os retireiros, os se-
ringueiros,  os  assentados  agrários,  os  trabalhadores  de  grandes
propriedades agrícolas, os pecuaristas, as ocupações de trabalha-
dores sem terras, migrantes nordestinos, sulistas e imigrantes de
várias partes do mundo [...] (2016, p. 7-8).

Com base nestes dois grandes autores, é possível inferir que esta-
mos diante de um cenário de povos miscigenados, formados a partir da
relação entre grupos humanos distintos, caracterizando uma Amazônia
multicultural,  pluralista,  heterogênea e, ao mesmo tempo, singular. No
âmbito da própria contradição, significa dizer que:

[...] existe uma acentuada e rica diversidade cultural, e não apenas
uma diversidade na nossa composição étnica. Todavia, nem todos
atribuem a esta diversidade a mesma importância e a consideram
em sua riqueza, na medida em que ainda há quem assuma posição
nitidamente enaltecedora de uma determinada cultura em detri-
mento de outra(s) (COLARES; COLARES, 2011, p. 1).

É visível ainda que, a partir das divergências entre os povos, prin-
cipalmente, no confronto entre seus modos e processos culturais de vida,
aliada a condição excludente da sociedade, inúmeros conflitos passam a
figurar no cenário amazônico, refletindo em casos de perseguição, vio-
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lência, injustiças, discriminação, intolerância e outras formas que atentam
contra a dignidade da pessoa humana (COLARES; COLARES, 2011).

Outra particularidade, por sinal, deficitária, mostra-se nas condi-
ções logísticas da região e seus reflexos nos modos de vida das popula-
ções locais que, diariamente, convivem com a ausência de direitos bási-
cos fundamentais: falta de saneamento básico, saúde, educação, seguran-
ça, qualidade de vida, etc., principalmente os ribeirinhos que residem às
margens  de  rios.  Sob  tais  indícios  de  vulnerabilidade  social,  Sanfelice
apresenta uma caracterização sociohistórica desses sujeitos, destacando
que:

Grande parte dessa população vive determinada pelo ritmo das
águas cheias ou vazantes dos grandes rios. Para aquelas popula-
ções a ocupação dos espaços físicos, a organização da temporali-
dade da produção para a subsistência, as relações sociais de paren-
tesco e comunitárias tornam-se muito específicas. São as diversi-
dades que foram herdadas das tradições, as diversidades já contrá-
rias à tradição e, a diversidade das diversidades [...] (2016, p. 8).

Estes são, portanto, povos que se diferem dos demais pela sua
capacidade de organização sociohistórica em prol da sobrevivência, pro-
duzindo culturas e estilos próprios de vida, capazes de resistir ao longo
de sua história e, ainda que de forma mínima, firma-se no sentido do re-
conhecimento no campo do direito público.

Nesse sentido, o estudo do contexto local, em realidades como a
Amazônia,  torna-se  fundamental  para  explicitar  as  mazelas  sociais  do
Brasil, revelando condições de abandono, descaso e ineficiência dos ór-
gãos e políticas, enfraquecendo o compromisso e o atendimento as mi-
norias. Para Sanfelice, este exercício é válido no sentido de que “[...] todo
o particular se explicita em um contexto mais geral [...]” e, portanto, “[...]
pensar especificidades, singularidades e diversidades, não é pensá-las em
si mesmas. Então, não é uma Amazônia isolada do mundo que se está a
visualizar” (2016, p. 9). Portanto, é necessária a compreensão de que:

A percepção valorativa e respeitosa do diferente é, sem dúvida,
um passo importante no caminho da superação de preconceitos,
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mas não pode ser confundida como ponto de chegada se o objeti-
vo final é a construção de uma sociedade na qual as pessoas sejam
tratadas sem distinção. E isto não pode ser confundido com a eli-
minação da diferença pela sua exclusão, até porque ser diferente
não  significa  que  também  deva  ser  desigual  [...]  (COLARES;
COLARES, 2011, p. 2).

Reforçando o enunciado, considera-se importante o alcance da
equidade social, o fim da discriminação e a libertação de uma condição
de inferioridade incutida na história, destacando que a diversidade cultu-
ral dos povos amazônicos precisa manter-se na égide da valorização, evi-
tando a perda de uma “essencialidade amazônica”. Afinal, a cultura é a
manifestação mais visível de um povo, sem ela estes grupos estão fada-
dos ao enfraquecimento de suas relações enquanto sujeitos sociais. Es-
pera-se, portanto, que tais percursos contribuam no rompimento de uma
visão banalizada, indicando que:

[...] é comum vermos a Amazônia brasileira retratada pela mídia
como sendo somente uma rica floresta em processo de desmata-
mento, sofrendo pela ação dos seres humanos [...]. Retrata-se tam-
bém a presença de inúmeras tribos indígenas, que são constante-
mente filmadas [...] e que viram documentários em produções es-
trangeiras por serem exóticos. Essa propaganda cria uma imagem
onde as  pessoas  que não conhecem [...]  a  Amazônia  [...]  veem
como imensas  regiões  alagadas,  onde  os  moradores  convivem,
mesmo em zona urbana, com sucuris e jacarés (KLUSKA, 2016,
p. 124-125).

Ultrapassando uma visão reducionista e discriminatória consoli-
dada sobre a região, é válido destacar as inúmeras diversidades (ou mani-
festações delas) produzidas e difundidas no decorrer dos anos, dotando
de significados a vida dos povos e construindo caminhos de valorização
do local, com destaque para:

Danças: Marujada, Toada, Ciranda, Carimbó, Marambiré, Siriá, etc.
Ritmos: Brega, Calypso, Batuque, Lundu, Lambada, Carimbó, etc.
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Culinária: Pato no tucupi, tacacá, tambaqui, pirarucu, etc.
Produtos típicos: Tucupi, tucumã, guaraná, cupuaçu, castanha, etc.
Medicina popular: pajés, benzedores, parteiras, ervas medicinais, etc.
Religiosidades: Tambor de Mina, Candomblé, Xamanismo, etc.
Mitos, lendas e contos: Curupira, Mapinguari, Cobra grande, Boto, Iara, etc.
Festivais amazônicos: Folclórico de Parintins, Tribos de Juruti, Ópera em
Manaus, Sairé em Alter do Chão, Carnapauxis em Óbidos.

Ao elencar algumas das expressões culturais da região, torna-se
possível vislumbrar diversas formas que representam a identidade ama-
zônica, verificando movimentos grandiosos, como o Festival Folclórico
de Parintins, tornando-se uma atração nacional, entre outros. Tais acon-
tecimentos clareiam a ideia  de uma perspectiva multicultural,  uma vez
que “[...] a construção do universo amazônico compõem-se de repletos
sentidos e significados compostos por uma diversidade cultural, mas, ao
mesmo tempo, singular”, indicando assim que “[...] o Multiculturalismo
está  presente  na  diferença,  que  permite  compreender  a  formação  do
povo da Amazônia brasileira, retratando sua igualdade ao mesmo em que
retrata sua heterogeneidade cultural” (LOPEZ; NENEVÉ; AMARAL,
2013, p. 206).

Diante da complexidade do termo e da indefinição na literatura,
recorre-se ao pensamento de Lopez, Nenevé e Amaral ao afirmarem que
“[...] compreender o Multiculturalismo é perceber que existe o outro, e
muitos outros dentro de uma sociedade, culturas, vocábulos, identidades
variadas que contribuem para a formação de diversas organizações [...]”
(2013,  p. 208).  Tal perspectiva poderá contribuir  na compreensão his-
tórico-social do papel de cada indivíduo amazônico para a constituição
de um empoderamento e resistências contra toda e qualquer forma de
opressão sobre as diferenças. Acredita-se que o enfoque do multicultura-
lismo, apesar de suas fragilidades, constitui caminhos para evidência e va-
lorização das diversidades.

Outra problemática se mostra na representação da diversidade
cultural no campo educacional, com a presença de um currículo oficial
importado de outras realidades, além da presença de inúmeros sujeitos,
diferentes entre si, em um mesmo espaço (a sala de aula), clareando gra-
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ves desafios como a formação de professores, ausência de materiais di-
dático-pedagógicos específicos  e a  minimização dos saberes locais  em
detrimento do conhecimento sistematizado (universal), o que deveria ser
o  oposto,  sem  perder  de  vista  a  relação  entre  estes  (COLARES;
COLARES, 2016). Desse modo, o Quadro de Nº 2 apresenta dados so-
bre a Educação Escolar Indígena e Quilombola na Amazônia, especifica-
mente, na região norte do país.

Quadro 2: Dados da Educação Escolar Indígena e Quilombola na região
norte em 2018.

EDUCAÇÃO INDÍGENA E QUILOMBOLA NA REGIÃO NORTE EM
2018
EDUCAÇÃO INDÍGENA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
Estabelecimentos  que  minis-
traram aulas  na  Língua  Indí-
gena

Propor-
ção

Estabelecimentos com ma-
terial específico para o gru-
po étnico

Propor-
ção

1.677 77% 134 34,4%

Fonte:  elaborado pelos autores com base no Anuário Brasileiro da Educação
Básica, 2020.

Ao analisar o Quadro de Nº 2 é visível um avanço quanto à in-
corporação da língua materna nos processos de ensino da Educação Es-
colar Indígena, apesar de estes não apresentarem informações quanto à
disponibilidade de materiais didáticos específicos e sobre o tipo de for-
mação que tem se propiciado a este grupo étnico. Por outro lado, refe-
rente à Educação Escolar Quilombola, os números revelam o enfraque-
cimento do compromisso com a formação, uma vez que há um grande
percentual de estabelecimentos sem materiais específicos. Dessa última
condição,  associa-se a questão da diversidade cultural  amazônica,  sem
instrumentos e subsídios capazes de proporcionar uma relação significa-
tiva entre a educação, os saberes locais e os conhecimentos universais,
pois “[...] A Amazônia, em particular, é culturalmente diversificada, por
esta razão faz-se necessário pensarmos em uma formação [...] que prepa-
re [...] para lidar com esta situação [...]” (COLARES; COLARES, 2011,
p. 5).
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Nesse sentido, a partir das discussões realizadas, elegemos três (3)
distintos  desafios  sobrepostos  à  questão  da  Diversidade  Cultural  na
Amazônia, os quais precisam ser destituídos em prol da melhoria da qua-
lidade de vida, do reconhecimento, do respeito e da valorização dos po-
vos locais e suas expressões culturais. Entre estes, destacam-se: 1) A con-
dição histórica de inferioridade dos povos e da região; 2) A ideia de não
pertencimento dos sujeitos amazônicos as suas raízes culturais; e 3) A au-
sência de subsídios que proporcionem a vivência das diversidades por es-
tes indivíduos. Por conseguinte, apresentam-se algumas proposições so-
bre os itens elencados.

Concernente ao primeiro desafio, da condição histórica de inferi-
oridade dos povos e da região, faz-se necessário e urgente romper com
toda e qualquer ideologia  que promova uma imagem negativa sobre a
Amazônia, desviando de um paradigma excludente e reducionista. Para
isso, recomenda-se a produção de estudos direcionados a um enfoque
humano, dos modos de vidas, dos processos culturais e históricos, entre
outros, percursos que evidenciem as particularidades locais. Assim, uma
possível contribuição para superar este desafio se justifica na produção
sistematizada dos conhecimentos locais por aqueles que estão inseridos
nos espaços acadêmicos e educacionais. Para aqueles que não se sentem
aptos à produção, uma alternativa viável se dá na busca por informações
sobre a sua própria história, na inserção em grupos e na formação de li-
deranças locais, constituindo movimentos coletivos em prol dos direitos.

Este momento se configura como a  Fase da Apropriação, onde o
indivíduo deve incorporar-se de informações/conhecimentos sobre a sua
realidade para, posteriormente, articular formas de lutas e resistências em
prol de sua condição social. Nessa perspectiva, destaca-se a discussão de
Colares e Colares em que:

Consideramos que para que possamos trilhar caminhos mais segu-
ros na perspectiva de uma educação para a diversidade precisamos
desenvolver práticas de questionamento do senso comum acerca
das concepções e dos valores que alimentam os discursos de iden-
tidades e de diferenças. [...] Desvelar esta trama é da mais alta rele-
vância para a superação das injustiças sociais [...] (2011, p. 9).
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O segundo desafio, referente à ideia de não pertencimento dos
sujeitos amazônicos as suas raízes culturais, diz respeito à condição de
distanciamento entre as gerações atuais e a sua própria cultura, assumida
pelo grupo social ao qual estão inseridos. Essa realidade mostra-se visível
em inúmeras manifestações culturais que foram se perdendo ao longo
dos anos7, por não ter havido continuidade pelos mais novos, incutindo a
imagem de rompimento do passado com o presente, onde a juventude
(geração atual) prefere aquilo que vem de fora, proporcionado pela mas-
sificadora globalização. Assim, em grande parte dos movimentos cultu-
rais amazônicos, percebemos os mais velhos ainda na condução dos pro-
cessos de organização destes. Logo, se não existe um pertencimento, a
diversidade cultural tende ao desaparecimento no decorrer dos anos.

Um exemplo significativo, no que se refere ao sentimento de per-
tencimento,  se  mostra  no  estudo  de  Rodrigues  (2018)  ao  evidenciar
ações de valorização dos saberes locais, em uma terra indígena, e sua in-
corporação no currículo escolar como forma de preservação e resistên-
cia. Ações como estas reforçam a identidade de grupos sociais e corrobo-
ram na luta pela melhoria da qualidade de vida e da valorização cultural,
momento em que os sujeitos passam a se conscientizar de seus papéis na
transformação social. Portanto, o pertencimento torna-se condição para
a preservação da diversidade.  Eis  que apresentamos a  Fase da Inserção,
processo em que o indivíduo insere-se em sua própria realidade, já cons-
ciente de seu dever e dotado de conhecimentos, assumindo o compro-
misso com a mantença de sua cultura e engajado na luta por valorização.

Por fim, o terceiro desafio, a ausência de subsídios que proporci-
onem a vivência das diversidades, adentra-se na questão do abandono e
da vulnerabilidade social vivenciada pelos grupos humanos situados na
Amazônia, principalmente, aqueles que estão em áreas de difícil acesso,
como indígenas e quilombolas. Também reflete a ausência de elementos
básicos que promovam qualidade no tratamento da diversidade cultural,
necessitando de “[...] análise, avaliação e reformulação no campo teórico-
conceitual das políticas [...]”, em busca de “[...] uma política pública edu-

7 Para melhor compreensão da importância do resgate aos Saberes Culturais e Tradicionais ama-
zônicos, sugerimos a leitura do estudo de Andrade (2014) sobre os contos populares da Amazô -
nia.  Disponível  em:  http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistaexitus/arti-
cle/view/134. 
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cacional na e da Amazônia e suas singularidades” (SOARES; COLARES;
FERREIRA, 2020, p. 78). Desse modo, é fundamental a organização sis-
tematizada dos sujeitos locais na luta por seus direitos básicos, ultrapas-
sando a discriminação e incorporando-os como cidadãos.

Concomitantemente,  apresentamos a  Fase  da  Contraposição,  mo-
mento em que os indivíduos, agora influenciados pelas duas fases anteri-
ores (conscientes de seu papel, dispondo de conhecimentos e assumindo
sua própria realidade), passam a reivindicar melhorias e direitos básicos, a
organizar-se coletivamente e a questionarem, principalmente, os órgãos e
condutores das políticas públicas, sobre as ausências visíveis em sua reali-
dade. Esta é a última fase por que imbrica a condição de lutas de classes
e empoderamento popular, em um movimento de ação e reflexão. Por-
tanto, a prática social, como ponto de partida – ainda desconhecida na
primeira fase – torna-se também o ponto de chegada – agora reformula-
da em detrimento do coletivo.

Considerações Finais

Inicialmente, é valido destacar a contribuição do estudo no senti-
do de vislumbrar avanços consideráveis no campo da produção científi-
ca,  vivenciando-se, no tempo presente,  um tipo de ruptura na região,
abandonando a visão exótica e reducionista e adentrando em uma nova
abordagem que dá ênfase aos aspectos humanos e suas identidades, es-
cancarando condições desiguais perante os direitos públicos. No aspecto
educacional, a existência de um currículo pré-definido, de âmbito exter-
no, acaba por sucumbir os conhecimentos locais, excluindo a diversidade
cultural de um lugar central no processo ensino-aprendizagem, na forma-
ção docente e nos materiais didático-pedagógicos. Soma-se a estes, uma
série de outras condições enfrentadas pelos sujeitos amazônicos no de-
correr de sua história e no enfraquecimento de suas culturas.

Em torno dessas problemáticas,  acredita-se que o exercício de
ação-reflexão (das fases) torna-se válido para a Amazônia no sentido de
modificação dos sujeitos locais em detrimento de sua própria realidade,
firmando-se como cidadãos de direitos.  Por estes  perpassam-se  cami-
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nhos em prol da preservação, valorização, pertencimento, respeito e dis-
seminação da cultura local, firmando-se no âmbito da própria essência
identitária.

Desse modo, é perceptível que estamos diante de um longo cami-
nho, cujas modificações precisam começar pela conscientização individu-
al e, posteriormente, coletiva. Sem dúvidas, este deve ser o papel de cada
estudante, pesquisador e/ou sujeito que se propõe a desmistificar o uni-
verso de singularidades presentes na Amazônia brasileira. Continuaremos
juntos e fortalecidos em prol desta grande causa. 
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