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Resumo        

A presente pesquisa busca analisar os desafios para a aplicabilidade da lei 

11.645/08 encontrados pelos professores da rede pública do município de Volta 

Redonda em relação à abordagem da temática indígena em sala de aula. 

Introdução 

Nas últimas décadas os novos cenários políticos e a atuação de diferentes 

segmentos sociais com alvo na construção da cidadania levaram no Brasil e 

em outros países a ampliação das pesquisas sobre o ensino de História e 

seu papel na construção de ser social do estudante. Nesse viés, desde 

sancionada a lei 11.645/08 as temáticas propostas para o ensino de História 

e Cultura afro-brasileira e indígena, tornaram-se fundamentais para o 

rompimento com a perspectiva eurocêntrica da História trazendo a tona 

sujeitos históricos até então esquecidos ou velados na História do Brasil.  

Esse dispositivo legal oportunizou o debate acerca da sócio-diversidade 

brasileira e a produção de um conhecimento histórico que leve à formação 

de valores e atitudes de pertencimento etno social nos educandos.   

Objetivos 

 Levantar as principais dificuldades e /ou impecilios apontadas 

pelos professores para a aplicação da lei 11.645 nas escolas 

públicas de Volta Redonda, referentes a questão indígena.  

 

 Diagnosticar as principais demandas dos professores de História 

da cidade em relação a necessidade de aperfeiçoamento e 

formação continuada sobre a temática indígena na escola.  

Metodologia 

Foi solicitada junto à Secretaria Municipal de Educação  de Volta Redonda uma 

autorização para a realização da pesquisa nas 18 escolas que atendem ao 

segundo segmento do Ensino Fundamental e Médio, foco do estudo. 
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         Após o levantamento bibliográfico acerca do tema foram realizadas leituras 

crítico reflexivas e construído um questionário para o levantamento de dados a 

serem tabulados e analisados criticamente.  

 

Desenvolvimento 

           A perspectiva da temática indígena em muitos estudos, significou um 

rompimento com o paradigma tradicional e a renovação da historiografia permitiu 

aos índios o lugar de sujeitos no processo histórico brasileiro.  

        De acordo com Hebe Mattos ( 2003, p. 129) “ a História se apresenta 

como uma disciplina chave” para o desenvolvimento de um pensar que respeite 

a dinâmica das identidades culturais, desse modo, compreender a formação da 

sociedade brasileira a partir de uma construção plural evidenciando a 

importância igual de todas as matrizes é fundamental para a formação de 

cidadãos conscientes.    

        Uma das pioneiras na divulgação da temática indígena na sala de aula     

foi a antropóloga Aracy Lopes da Silva ( 1987 p. 132) e segundo a autora: 

A principal intenção é informar corretamente; abrir caminhos para 

a compreensão da sabedoria, das peculiaridades e da riqueza das 

sociedades indígenas; informar sobre os direitos, as 

reivindicações e os movimentos sociais indígenas no Brasil hoje, 

indicando com fazem parte de um movimento mais amplo, 

próximo da sociedade brasileira desse nosso tempo.  

             Os povos indígenas em livros didáticos e em muitas aulas de 

História são apresentados de maneira esteriotipada e equivocada, 

principalmente pelo desconhecimento de muitos autores e professores 

das recentes produções historiográficas.  

              Muitos professores de História encontram dificuldades na 

caracterização, com clareza das diferentes sociedades indígenas e a 

correlação entre elas e de   como ressaltar sua singularidade, sem 

reforçar esteriótipos e preconceitos. 
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              Nosso objetivo principal é refletir sobre as dificuldades 

encontradas pelos professores da rede pública da cidade de Volta 

Redonda no ensino de História e da diversidade étnica e cultural 

existente no Brasil, por meio dos desafios e das possibilidades da 

abordagem da temática indígena em sala de aula.  

Resultados Preliminares 

A pesquisa encontra-se em andamento, através da prática de campo, na coleta 

de dados.  
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