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RESUMO 

 
Esse estudo, como recorte do Trabalho de Conclusão de Curso, investiga: “Que pesquisas stricto sensu 
(2014-2018) abordam a temática indígena assegurada pela Lei nº 11.645/08 nos Anos Iniciais?”. Para os 
encaminhamentos dessa investigação de natureza qualitativa e de cunho bibliográfico, realizamos um 
levantamento de pesquisas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD, num recorte de 
2014 a 2018, utilizando como descritores de busca os termos “Indígena” e “Pedagogia”. Dessa busca, 
identificamos cinco pesquisas entre dissertações e teses, as quais nos mostraram que há a tentativa de 
legitimação da Lei nº 11.645/08 em ambientes escolares, mediante a investigação da identidade cultural 
para as diferenças culturais nas práticas curriculares de professores na Educação Básica e Ensino Superior, 
tendo em vista o curso de Pedagogia que forma professores para os Anos Iniciais. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A LEI Nº 11.645/08 

 
Os debates sobre a “História e Cultura Afro-Brasileira” começaram a ser inserida no 

Brasil por influência de congressos e reuniões internacionais. Nesse cenário, em 13 de 
maio de 2002, no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), 
assinou o Decreto 4.228 que estabelecia o Programa Nacional de Ações Afirmativas 
(ROCHA, 2006). Mas, somente no governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2011), por 
naquele momento estar sendo alvo de inúmeras manifestações de movimentos sociais, é 
que um projeto de Lei foi encabeçado, viabilizando o que era previsto e reivindicado por 
esses movimentos sociais, assinando a Lei nº 10.639/03, que estabelecia a 
obrigatoriedade do ensino da História da África e da Cultura Afro-brasileira.  

Com a desigualdade social revelada por alguns estudos e o avanço das pesquisas 
na área da Educação, “[...] afirmando haver razões históricas e sociais suficientes” 
(COMAR; RUARO, 2010, p. 4), nesse contexto a cultura indígena passou a ser inserida 
nessas orientações por, dentre vários motivos, eles serem povos que participaram do 
processo de colonização do Brasil. Com a inserção desses sujeitos, a Lei supracitada foi 
modificada, passando a vigorar a Lei nº 11.645/08 que “[...] 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). 

 A referida Lei, acabou influenciando a redação do Art. 26 da LDB/1996, ao instituir 
que: “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 
privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena” 
(BRASIL, 1996). 

Considerando a importância desse debate estabelecido no contexto educacional, 
esse estudo tem como interrogação: “Que pesquisas stricto sensu (2014-2018) abordam a 
temática indígena assegurada pela Lei nº 11.645/08 nos Anos Iniciais?”. Para que a 
investigação pudesse ser realizada, apresentaremos na seção seguinte os caminhos da 
pesquisa e seus desdobramentos, ao identificarmos que pesquisas trataram da cultura 
indígena nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
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2 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 
A pesquisa apresentada é de natureza qualitativa e de cunho bibliográfico. Dentre 

as várias definições para ela, consiste num “[...] processo de reflexão e análise da 
realidade através da utilização de métodos e técnicas para a compreensão detalhada do 
objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação [...]” 
(OLIVEIRA, 2012, p. 37). Considerando tais métodos e técnicas, na Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD foi realizado um levantamento de pesquisas 
que tratam do tema abordado pela Lei nº 11.645/08, especificamente nos Anos Iniciais, 
utilizando como termos de busca as palavras “Indígena”, “Pedagogia”, dado o nosso 
interesse em conhecer que pesquisas stricto sensu (2014-2018) abordam a temática 
indígena assegurada pela Lei nº 11.645/08 nos Anos Iniciais. Dessa busca resultou 108 
pesquisas. 

Dispondo dessas pesquisas, realizamos a leitura de seus títulos e resumos e por 
não termos acesso a algumas informações que eram relevantes para compreendermos 
sobre elas, alguns dados foram consultados em algumas seções desses trabalhos como, 
por exemplo, nos aspectos metodológicos, de modo a incluí-las nesse estudo. Assim 
sendo, das 108 pesquisas reunidas, cinco delas expressaram de algum modo a temática 
Indígena. 

O movimento da pesquisa permitiu que reuníssemos no Quadro 1, a seguir, os 
quatro autores das pesquisas que abordaram o Indígena nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, seja no contexto da Educação Básica ou da formação do professor para 
esse nível de ensino. 

 
Quadro 1 – Pesquisas identificadas 

Autores Títulos 

SILVA, M. da P. da (2015) 
A temática indígena nos anos incidais do ensino 
fundamental: um estudo das práticas curriculares 
docentes em Pesqueira/PE. 

VASCONCELOS, C. F. C. (2016) 
Pedagogia da Identidade: interculturalidade e formação 
de professores. 

CARDOSO, I. A. (2016) 
Educação das relações étnico-raciais: limites e 
possibilidades no curso de pedagogia da UFSCar. 

FERREIRA, V. M. (2018) 
Tensões em torno da questão étnico-racial no currículo 
de cursos de Pedagogia. 

Fonte: As autoras (2019), baseada nas leituras das dissertações e teses, utilizando a Biblioteca Digital 
de Teses e Dissertações. 
 

Na sequência, apresentaremos as análises e discussões ao nos debruçarmos sob 
essas pesquisas, segundo seus objetivos e alguns dos resultados apontados por elas. 

 
3 ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 
Ao analisarmos cada uma dessas pesquisas e considerando a limitação de páginas 

desse texto, aqui nos debruçaremos sobre os objetivos de cada uma delas. Desse modo, 
identificamos que a pesquisa de Silva (2015), discutiu sobre a temática indígena no 
contexto escolar da Educação Básica nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nas 
escolas municipais de Pesqueira (PE), propondo uma compreensão das práticas 
curriculares docentes a respeito da Lei nº 11.645/08.  

Já na pesquisa de Vasconcelos (2016), a autora abordou o trabalho com a 
identidade cultural como perspectiva de uma formação docente, com vistas para as 
diferenças culturais, pelo olhar da interculturalidade no curso de Pedagogia. Em Cardoso 
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(2016), a autora analisou alguns aspectos da política de formação de professores para a 
educação das relações no Curso de Pedagogia da UFSCar – São Carlos, expressando 
convergências à pesquisa de Vasconcelos (2016).  

Na pesquisa de Ferreira (2018), a autora vai ao encontro das propostas acima 
mencionadas, pois sua pesquisa teve como objetivo identificar nos cursos de Pedagogia 
do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense – UFF, Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, em que medida e como a 
questão racial, em que o Indígena também está incluso, é tratada nos currículos a fim de 
refletir acerca do processo de formação dos professores que irão atuar na Educação 
Infantil e primeiros anos do Ensino Fundamental, em relação a diversidade pluriétnica. 

Considerando que nosso objetivo foi investigar que pesquisas stricto sensu (2014-
2018) abordam a temática indígena assegurada pela Lei nº 11.645/08 nos Anos Iniciais, 
foi possível compreendermos que não existe um número expressivo de trabalhos que 
problematizam a Lei, já que identificamos apenas quatro pesquisas.  

Entretanto, em relação aos objetivos e dos resultados das pesquisas identificadas, 
podemos compreender que houve uma tentativa de legitimar a Lei nº 11.645/08 como, por 
exemplo, nas práticas curriculares de professores, o trabalho da identidade cultural para 
as diferenças culturais, a questão racial em que o indígena está incluso, tanto no contexto 
da Educação Básica quanto na formação do professor dos Anos Iniciais.  

No que diz respeito aos resultados da pesquisa de Silva (2015), as práticas 
curriculares abordadas com a temática Indígena, se revelaram heterogêneas e difusas. 
Ou seja, as formas de abordá-la, manifestaram-se de formas distintas, a exemplo, a 
preferência por conteúdos culturais desses povos, como também, por assuntos 
concernentes a história e vivências socioculturais, tanto pelos antepassados, como os da 
atualidade. 

Na pesquisa de Vasconcelos (2016), os resultados apontaram para uma identidade 
dos povos parintinenses, “repleta de sangue indígena”, além de se sentirem envaidecidos 
por terem o indígena em sua cultura, como também, a inquietação por parte dos 
professores, que lutam contra os estereótipos socialmente construídos. 

Já nos resultados do estudo de Cardoso (2016) nos mostraram que, uma 
discussão e reflexão sobre os caminhos possíveis para a formação de professores no 
contexto da Educação das Relações Étnicos-Raciais, em que considera o processo 
histórico, a epistemologia, as concepções e tendências da educação, entre outros fatores, 
se revelaram como obstáculos para o processo de formação dos professores. 

Os resultados do estudo de Ferreira (2018), apontaram para uma árdua tentativa 
em correlacionar as disciplinas vigentes nos cursos considerados, com vistas a tornarem 
mais concretas suas abordagens. Além do mais, a autora ratifica que somente com uma 
transformação mais concreta no que se refere ao currículo, poderá conduzir para uma 
formação inicial de professores da Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino 
Fundamental, que de fato apoie esses profissionais, além de auxiliá-los nas intervenções 
pedagógicas que tratam da temática indígena nas escolas. 

Diante disso, entendemos que esse estudo abre caminhos para investigarmos 
outras possibilidades direcionadas a essa Lei nº 11.645/08, como as possibilidades de 
práticas que emergem para tratarmos dessa temática. 
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