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APRESENTAÇÃO
O GEPIADDE apresenta o volume 11 da Revista Fórum Identidades com ênfase nas questões
educacionais e nas representações afro-brasileiras. O dossiê deste volume traz uma nova
reflexão sobre Educação e Africanidades e a Seção livre abre espaço para diversas
abordagens sobre a sexualidade, a loucura e as representações de gênero em textos
culturais e literários.

No dossiê, damos destaque aos saberes e às práticas dos legados africanos para a educação.
Nesse sentido, procuramos problematizar as relações entre a Educação e as Africanidades a
partir de entrecruzamentos de repertórios identitários, tais como referentes às diversidades
de gênero, de sexualidade, social, de religião, entre outros.

A lei 10.639/2003 e suas diretrizes trazem conquistas na luta pelo direito ao conhecimento e
ao respeito do legado africano na nossa cultural. Essa lei expõe a necessidade de se articular
de forma acadêmica e didática esses conteúdos históricos para propormos práticas
pedagógicas inovadoras. Nesse sentido, socializar as produções acadêmicas sobre essas
questões traz uma contribuição para o campo da pesquisa acadêmica e da educação
brasileira.

Com esse intuito, os estudos sobre educação e questões etnicorraciais precisam dar conta
de pensar acerca do legado deixado pelos africanos e seus descendentes no Brasil. Dando
visibilidade às representações afro-brasileiras no processo educacional, estamos
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contribuindo para a divulgação de pesquisas sobre a população negra, trazendo para o
cotidiano escolar as reflexões acerca das epistemologias desses povos dos seus primórdios
até a contemporaneidade.

Na seção livre, temos importantes artigos sobre as representações do louco, do gay, da
mulher afro-brasileira em textos literários. Esses estudos ressaltam a importância da
alteridade e da diversidade cultural nos espaços acadêmicos.

Agradecemos aos autores que, gentilmente, cederem os direitos de seus textos para a
publicação neste periódico acadêmico.

Desejamos boas reflexões a todos.
Itabaiana, julho de 2012.
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