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Resumo 

A pesquisa tem por objetivo resgatar aspectos da cultura e da história            

indígena na região do Município de Peruíbe de modo a promover a valorização da              

diversidade cultural da região e, deste modo, através de práticas pedagógicas           

adequadas, proporcionar a formação de indivíduos capazes de respeitar e conviver           

em harmonia com pessoas de diferentes grupos étnicos. Com efeito, contribuir para            

a superação do preconceito racial e cultural que afeta diretamente grande parcela            

dos diferentes grupos sociais que compõem a sociedade brasileira e que ajudaram            

na formação cultural, econômica e política do país. 

  

Introdução 

O Brasil é país rico na diversidade cultural, no entanto observa-se pouca            

tolerância sobre a mesma, não há convivência harmoniosa entre os diferentes           

grupos étnicos que compõem a nação. Por isso, é de extrema importância para a              

educação trabalhar com a Diversidade e Pluralidade Cultural a partir de fundamentos            

éticos, promovendo assim, o respeito às relações e interações humanas dentro do            

ambiente escolar. 

Neste contexto, nos últimos anos o governo brasileiro construiu políticas          

de ações afirmativas com o objetivo de corrigir injustiças, eliminar discriminações e            

promover a inclusão social e a cidadania. Neste projeto, a educação tem papel             

fundamental e o MEC (Ministério da Educação e da Cultura), visando contemplar            

esses objetivos, comprometeu-se com políticas de afirmação e valorização da          

riqueza da diversidade étnico-racial e cultural brasileira, criando programas de          

combate à discriminação racial e de valorização da diversidade étnica. 

Como forma de alcançar estes objetivos, de valorização da diversidade          

étnico-racial, foi sancionada em março de 2003 a Lei nº 10.639/03-MEC, que            

instituiu a obrigatoriedade do ensino da História da África e dos Africanos no             

currículo escolar do ensino fundamental e médio, como forma de resgatar a            

contribuição dos africanos na formação e construção da sociedade brasileira.          

Posteriormente, como forma de ampliar a temática e contemplar também a História e             

Cultura Indígena, em março de 2008 é sancionada a Lei nº 11.645 que inclui a               

temática indígena na discussão e “estabelece as diretrizes e bases da educação            



nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da             

temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” (BRASIL, 2008). Percebe-se,          

no entanto, que apesar dos esforços do Ministério da Educação e de organizações             

que representam os interesses das comunidades africanas e indígenas, muito pouco           

se tem avançado na pesquisa, no estudo e no ensino da história e cultura africana e                

indígena nas escolas das redes municipal e estadual, assim como pouco se avançou             

na valorização da identidade destes dois grupos étnicos e, portanto, no combate ao             

preconceito e à intolerância ainda muito presentes na sociedade brasileira. 

 

Objetivos 

A presente pesquisa pretende desenvolver estudo no Município de         

Peruíbe sobre a promoção da equidade étnico-racial e resgate da diversidade           

cultural de grupos de afro-brasileiros e indígenas da região de Peruíbe, com o             

propósito maior de valorizar e promover o reconhecimento a todas as culturas para             

fortalecer uma sociedade com igualdade, justiça, liberdade e, consequentemente,         

democrática. 

Promover a valorização da Diversidade e Pluralidade Cultural através da          

comunidade, notícias de jornais e intercâmbios escolares. Além disso, é essencial           

que se desenvolva uma interação direta entre os alunos. Destacar a descendência            

histórica de cada aluno em um contexto dinâmico, é uma maneira de desenvolver             

este processo, exaltando uma aprendizagem com total espontaneidade. 

 

Metodologia 

Consulta de obras relevantes sobre a temática em discussão. Pesquisa          

de campo junto às comunidades indígenas de Peruíbe para realizar coleta de dados             

sobre suas práticas culturais, sua história e suas tradições. 

 

Desenvolvimento 

A cultura é um código simbólico e flexível pois encontra-se em constante            

mudança. No sentido antropológico, todos os indivíduos nascem no contexto de uma            

cultura. Historicamente, enfrentamos uma grande dificuldade para abordar esta         

temática. Há diversas manifestações de preconceito no ambiente escolar através da           



própria gestão, ainda que de maneira implícita. Este fato gera ainda mais obstáculos             

ao processo educacional que visa a inclusão e o respeito para todos.  

 

 

Resultados Preliminares 

Trabalhar a Diversidade e Pluralidade Cultural oferece a alunas e alunos           

oportunidade de conhecimento em relação asua origem como brasileiros e a           

consciência das diversas culturas que os cercam. A escola neste quesito, deve            

adotar um caráter ético e social que enaltece a valorização de todas as diversidades              

culturais e compreende seus valores. Firma-se então, um compromisso com a           

cidadania, contribuindo para a construção de uma sociedade moralmente         

democrática. 
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