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 Instituído pela Lei nº 11.696, de 12 de junho 
de 2008, o Dia Nacional de Luta dos Povos 
Indígenas - comemorado em 7 de fevereiro - ganha 
relevância ainda maior em 2019, considerando a 
conjuntura de avanço da cultura de ódio e dos 

crimes contra a população indígena do Brasil. Os 
povos indígenas têm sido negligenciados ao longo 
dos anos pelo Estado, alvos de violência e 
extermínio promovidos por latifundiários que se 
beneficiam do modelo Neoliberal de investimento 
intensivo na agricultura capitalista. Como se isso já 
não bastasse, os povos indígenas, brasileiros 
originários, sofrem agora mais violações de direitos 
com a política anti-indigenista do atual governo. 

 Apesar disso, os povos originários estão 
resistindo e indo à luta para intensificar as 
reivindicações por seus direitos! Prova disso é 
que no último dia 31 de janeiro, indígenas de 
diversas etnias realizaram protestos em várias 
localidades do país contra essas políticas.  A 
campanha “Sangue Indígena – Nenhuma Gota a 
Mais”, organizada pela Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (Apib), pede o retorno da 
Fundação Nacional do Índio (Funai) para o 
Ministério da Justiça, já que hoje o mesmo está 
sob o controle do novo Ministério da Mulher, 
Família e Direitos Humanos, liderado pela 
pastora evangélica Damares Alves.
 Os protestos ocorreram em Mato Grosso, 
São Paulo, Pará, Minas Gerais, Paraná, Mato 
Grosso do Sul, Ceará, Goiás, Amapá, Rio de 
Janeiro, Bahia e no Distrito federal. A 
organização denuncia também que o atual 
governo colocou os territórios indígenas sob 
ameaça, ao determinar a atribuição 
“demarcação de terras indígenas” para o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) – atribuição que 
pertencia à Funai.
 “Trazer a demarcação de terras para o 
Mapa é uma demonstração clara deste governo 
de que não vai mais demarcar terra indígena no 
país, porque esse ministério está entregue ao 

agronegócio. Não é somente uma transferência, 
mas uma decisão política de negar o direito 
territorial, impedindo as demarcações”, criticou a 
coordenadora executiva da Apib, Sônia Guajajara, 
em entrevista à imprensa
.

Sobre o Dia Nacional de Luta dos Povos 
Indígenas

 A data é uma homenagem ao guerreiro 
guarani Sepé Tiaraju, morto em 7 de fevereiro de 
1756, em São Gabriel (RS), durante a invasão 
espanhola da Colônia de Sete Povos das Missões. O 
conflito aconteceu por conta do Tratado de Madrid 
(1750), que exigia a retirada da população guarani 
que ali vivia fazia 150 anos. Esta data tem o 
intuito de reconhecer a luta dos povos indígenas 
brasileiros para preservação de suas terras e 
cultura.
 Segundo o último relatório sobre 
“Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil”, 
divulgado no dia 15 de novembro de 2016 pelo 
Conselho Indigenista Missionário (CIMI), 137 
índios morreram vítimas de assassinato no ano 
passado no Brasil, sendo que o Estado do MS, 
apresentou 20 casos de homicídio só em 2016, 
representando 26% do total.
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“Demarcação das terras é nossa principal bandeira de luta”,
   

Primeira estudante indígena a ingressar no 
Mestrado em Serviço Social e Politica Social 
da Universidade Estadual de Londrina (UEL), 
Gilza Ferreira de Souza é Kaigang da terra 
indígena São Jerônimo. Ela conta que a 
principal bandeira do movimento hoje é pela 
demarcação das terras. Com isso, segundo 
Gilza, questões como saúde e educação nas 
aldeias também tendem a melhorar. Na 
entrevista abaixo, Gilza fala sobre a 
importância do Dia Nacional de Luta dos 
Povos Indígenas, e sobre as recentes 
manifestações que aconteceram em todo o 
Brasil contra as políticas anti-indigenistas do 
atual Governo. Confira:  

1. Na sua opinião, qual a importância do Dia  
Nacional de Luta dos Povos Indígenas – comemorado 
em 7 de fevereiro?

Sem dúvida é uma data de extrema 
importância para nós, indígenas. Ela foi 
instituída oficialmente em 2008 e faz 
referência ao líder indígena Sepé Tiaraju, que 
lutou contra a dominação espanhola e 
portuguesa no Rio Grande do Sul. 
Atualmente, temos nosso encontro nacional, 
o acampamento Terra Livre, que acontece 
todo ano em abril, e isso também é uma 
forma de luta e mobilização. Nesse evento 
discutimos nossas bandeiras de luta, nossas 
angústias, entre outros temas. Então, esse dia 
serve para nós, indígenas, mostrarmos para a 
sociedade em geral que estamos cada vez 
mais fortalecidos e que não vamos permitir 
que nossos direitos sejam retirados. 

2. Nos dias atuais, onde a tecnologia avança a passos 
largos, como os povos indígenas se organizam para as lutas 
em defesa dos seus direitos?

Cada vez mais estamos nos unindo e tendo a 
possibilidade de manter contato com outras etnias 
Brasil afora. Hoje o indígena está inserido nessa 
sociedade, e usufruindo das tecnologias existentes. 
Usamos essas ferramentas como estratégia de luta. 
O celular é uma delas. Então, a partir da era do 
celular, os povos indígenas também se inseriram 
nesse contexto e usamos isso para a nossa luta. 
Dessa forma, nós, aqui do Paraná, sabemos das 
dificuldades que acontecem em outras terras 
indígenas, que os Pataxós estão passando, que os 
Guaranis estão passando, que os Kaioá do Mato 
Grosso do Sul estão passando. Então, é bem comum 
ver os povos indígenas cada vez mais se 
mobilizando em todo o Brasil.

3. Recentemente, lideranças indígenas fizeram protestos 
em vários estados brasileiros, criticando as políticas 
anti-indigenistas do atual governo. Como você vê e esses 
protestos e quais as principais reivindicações dos 
indígenas?

No dia 31 de janeiro fizemos uma mobilização 
nacional contra o desgoverno do presidente 
Bolsonaro, que bem antes de assumir a presidência, 

já dizia que os indígenas não teriam nem um 
centímetro de terras demarcadas. Essas terras já 
não vinham sendo demarcadas há anos, a última 
terra demarcada que tivemos foi Terra do Sol, e 
depois disso não tivemos mais nada. Então, temos 
uma luta constante pela demarcação de terra. 
Hoje a principal bandeira dos indígenas é com 
relação a isso. Se nós tivermos nossas terras 
demarcadas, consequentemente outras políticas 
de melhorias acontecerão, por exemplo as políticas 
de saúde e educação. Teremos uma saúde melhor, 
uma educação melhor, posto de saúde e escola 
dentro da terra indígena, e assim por diante. 
Hoje nós vemos muitos indígenas em conflitos de 
terra, inclusive aqui no Paraná, onde eu faço minha 
dissertação. É triste de ver a realidade dos 
indígenas que se encontram nessa região. Também 
temos muitos conflitos de terras no Mato Grosso. 
Então, essas mobilizações aconteceram para dizer 
ao Governo que a gente não está contente, até 
porque foi tirada a Funai, que era a responsável 
pela demarcação das terras indígenas, ela saiu do 
Ministério da Justiça e foi para o Ministério da 
Agricultura, e a gente sabe que a ministra da 
Agricultura é da bancada ruralista. Então se antes 
já não tinham terras demarcadas, agora muito 
menos. Essas mobilizações aconteceram, e vão 
continuar acontecendo por conta disso.

afirma liderança indígena, bacharel
em Serviço Social e mestranda da UEL

 Entre os dias 5 e 7 de fevereiro, na Terra 
Indígena Mbya Guarani Tekoha Pará Roke, no 
município de Rio Grande (RS), nos reunimos 
para a realização do 13º Encontro em Memória 
de Sepé Tiaraju, que foi morto pelos brancos, 
quando fazia a defesa do território de nosso 
povo. Desde Rio Grande, estamos em sintonia 
com as lutas e mobilizações que acontecem em 
todo o Brasil. Essas lutas são pela garantia dos 

nossos direitos: a demarcação de nossas terras, 
de nos manifestarmos de acordo com nossas 
culturas, que sejam respeitadas as diferenças 
étnicas e religiosas e de sermos reconhecidos 
como cidadãos, sujeitos de direitos. Todos esses 
direitos foram consagrados na Constituição 
Federal de 1988, como direitos fundamentais.

 De Rio Grande os nossos pensamentos, 
os nossos olhares e os espíritos dos mais de 200 
Xeramoi, Xejaryi, Karai, Kunhã Karai, Caciques, 
homens e mulheres, crianças e jovens se unem 
a todos os povos do Brasil, numa única sintonia 

para combater as propostas do governo 
brasileiro de aniquilar os nossos direitos. Um 
governo que pretende di�cultar ainda mais a 
aplicação da Constituição Federal, que nos 
assegura a terra como um bem originário. E, 
se hoje, não estamos em alguns dos espaços 
que reivindicamos é porque nos expulsaram, 
nos perseguiram, nos violentaram física, 
cultural e espiritualmente.

Por ocasião deste encontro, em Memória de Sepé 
Tiaraju, nos manifestamos contra as seguintes 

propostas do governo brasileiro:

– contra a Medida Provisória 870/2019, que 
transfere os poderes da Funai, de demarcar e 
proteger as terras indígenas, para o 
Ministério da Agricultura, instituição que 
representa os interesses dos fazendeiros, de 
deputados e senadores ruralistas;

– contra a transferência da Funai – Fundação 
Nacional do Índio – do Ministério da Justiça 
para o Ministério da Família, Mulher e 
Direitos Humanos, porque neste ministério o 
órgão indigenista estará esvaziado de suas 
funções. Dele foram retiradas as suas 
principais atribuições, de demarcar as terras, 

protegê-las, �scalizá-las e fazer com que seja 
respeitado o seu usufruto exclusivo por nossas 
comunidades e não por invasores;

– contra o arrendamento de terras ou qualquer 
outra proposta que tenha por objetivo transferir 
a posse ou uso das nossas áreas para os brancos, 
fazendeiros, colonos, garimpeiros, madeireiros 
e mineradores;

– contra a municipalização da política de 
atenção à saúde dos povos indígenas, porque 
vai romper com a possibilidade de que 
tenhamos uma assistência diferenciada e de 
que haja nossa participação em todas as etapas 
da política, desde o planejamento até a sua 
execução nas comunidades;

– contra as medidas que visam a criminalização 
das nossas lideranças e de nossos aliados que 
lutam pela defesa e garantia dos direitos à terra 
e às políticas públicas diferenciadas;

– contra as medidas que visam inviabilizar o 
acesso a política de educação escolar bilíngue e 
diferenciada para os povos indígenas e que as 
regras atuais sejam mantidas e cumpridas tanto 
em âmbito estadual como federal;

– contra as teses do marco temporal e do 
renitente esbulho, pois com elas se pretende 
negar e impedir nosso direito à demarcação 
das terras. Essas teses visam apenas resguardar 
os interesses dos fazendeiros, das 
mineradores, dos deputados e senadores da 
bancada ruralista;

– contra as medidas políticas e jurídicas que 
pretendem impedir que possamos viver de 

acordo com nossas culturas, costumes, crenças e 
tradições e que nosso modo de ser seja 
respeitado, inclusive pelo Poder Judiciário dos 
brancos que sempre nos excluem dos processos 
que nos afetam, ou nos criminalizam sem 
respeitar nossas regras e leis internas.
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respeitar nossas regras e leis internas.
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étnicas e religiosas e de sermos reconhecidos 
como cidadãos, sujeitos de direitos. Todos esses 
direitos foram consagrados na Constituição 
Federal de 1988, como direitos fundamentais.

 De Rio Grande os nossos pensamentos, 
os nossos olhares e os espíritos dos mais de 200 
Xeramoi, Xejaryi, Karai, Kunhã Karai, Caciques, 
homens e mulheres, crianças e jovens se unem 
a todos os povos do Brasil, numa única sintonia 

para combater as propostas do governo 
brasileiro de aniquilar os nossos direitos. Um 
governo que pretende di�cultar ainda mais a 
aplicação da Constituição Federal, que nos 
assegura a terra como um bem originário. E, 
se hoje, não estamos em alguns dos espaços 
que reivindicamos é porque nos expulsaram, 
nos perseguiram, nos violentaram física, 
cultural e espiritualmente.

Por ocasião deste encontro, em Memória de Sepé 
Tiaraju, nos manifestamos contra as seguintes 

propostas do governo brasileiro:

– contra a Medida Provisória 870/2019, que 
transfere os poderes da Funai, de demarcar e 
proteger as terras indígenas, para o 
Ministério da Agricultura, instituição que 
representa os interesses dos fazendeiros, de 
deputados e senadores ruralistas;

– contra a transferência da Funai – Fundação 
Nacional do Índio – do Ministério da Justiça 
para o Ministério da Família, Mulher e 
Direitos Humanos, porque neste ministério o 
órgão indigenista estará esvaziado de suas 
funções. Dele foram retiradas as suas 
principais atribuições, de demarcar as terras, 

protegê-las, �scalizá-las e fazer com que seja 
respeitado o seu usufruto exclusivo por nossas 
comunidades e não por invasores;

– contra o arrendamento de terras ou qualquer 
outra proposta que tenha por objetivo transferir 
a posse ou uso das nossas áreas para os brancos, 
fazendeiros, colonos, garimpeiros, madeireiros 
e mineradores;

– contra a municipalização da política de 
atenção à saúde dos povos indígenas, porque 
vai romper com a possibilidade de que 
tenhamos uma assistência diferenciada e de 
que haja nossa participação em todas as etapas 
da política, desde o planejamento até a sua 
execução nas comunidades;

– contra as medidas que visam a criminalização 
das nossas lideranças e de nossos aliados que 
lutam pela defesa e garantia dos direitos à terra 
e às políticas públicas diferenciadas;

– contra as medidas que visam inviabilizar o 
acesso a política de educação escolar bilíngue e 
diferenciada para os povos indígenas e que as 
regras atuais sejam mantidas e cumpridas tanto 
em âmbito estadual como federal;

– contra as teses do marco temporal e do 
renitente esbulho, pois com elas se pretende 
negar e impedir nosso direito à demarcação 
das terras. Essas teses visam apenas resguardar 
os interesses dos fazendeiros, das 
mineradores, dos deputados e senadores da 
bancada ruralista;

– contra as medidas políticas e jurídicas que 
pretendem impedir que possamos viver de 

acordo com nossas culturas, costumes, crenças e 
tradições e que nosso modo de ser seja 
respeitado, inclusive pelo Poder Judiciário dos 
brancos que sempre nos excluem dos processos 
que nos afetam, ou nos criminalizam sem 
respeitar nossas regras e leis internas.
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– contra as medidas que visam inviabilizar o 
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Nós lideranças Mbya Guarani exigimos que o 
governo brasileiro:

– Respeite os diferentes povos de nosso país, 
cada um com suas culturas, costumes e 
tradições;

– retome de forma imediata a demarcação de 
nossas terras e sejam respeitadas e protegidas 
todas aquelas que foram demarcadas por 
governos anteriores;

-respeite o nosso direito de consulta livre, 
prévia e informada (Convenção 169 da OIT) 
quando planejarem projetos e 
empreendimentos que afetem nossas 
comunidades e quando estes forem 
irreversíveis, que nossas comunidades sejam 
devidamente compensadas;

-�scalize e proteja as nossas terras de invasores 
e puna todos aqueles que entram nas nossas 
áreas causando degradação e destruição do 
meio ambiente, tais como pescadores, 
madeireiros, fazendeiros, turistas;

-regularize todas as terras em demarcação e 
também todas aquelas que foram concedidas 
pelos governos estaduais ou municipais para o 

acordo com nossas culturas, costumes, crenças e 
tradições e que nosso modo de ser seja 
respeitado, inclusive pelo Poder Judiciário dos 
brancos que sempre nos excluem dos processos 
que nos afetam, ou nos criminalizam sem 
respeitar nossas regras e leis internas.

nosso usufruto exclusivo, assegurando as nossas 
comunidades o direito de nelas viver de modo 
seguro e tranquilo;

– mantenha o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena, como previsto em lei, e que a 
Secretaria Especial de Saúde Indígena seja 
fortalecida;

– assegure que a política de educação escolar 
indígena seja diferenciada, bilíngue respeitando 
a diversidade de povos e culturas em nosso país;

– assegure e fortaleça as políticas de acesso e 
permanência de estudantes indígenas no ensino 
superior, garantindo o ingresso, permanência e 
formação adequada, respeitando todas as 
diferenças culturais.

 Hoje os povos indígenas rea�rmam sua 
luta voltando às palavras de Sepé Tiaraju: “Esta 
terra tem dono!”. O grito, que hoje mobiliza não 
só os Guarani, mas todos os povos do país, 
também é lembrado, há 13 anos, pelas reuniões 
anuais do Encontro em Memória de Sepé Tiaraju, 
que se encerra nesta quinta-feira (7), no Rio 
Grande do Sul.

Tekoha Pará Roke, RS, 07 de fevereiro de 2019, 
dia de Sepé Tiaraju.



 Segundo o Censo Indígena 2010 do 
Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística, no 
Brasil, existem 305 diferentes etnias indígenas, 
falantes de 274 línguas, somando 896,8 mil 
indígenas em todo o território nacional. Trata-se 
de uma população prioritária especialmente 
por razões históricas e identitárias. Foram 
muitas as violações de direitos provocadas por 
um Estado que é exceção para povos e 
populações considerados fora do padrão 
hegemônico.
 As especi�cidades e diversidades étnico 
culturais devem ser consideradas na 
organização do trabalho pro�ssional nos 
territórios. Existem dinâmicas sociais especí�cas 
que precisam ser consideradas, a exemplo do 
sentido coletivo da terra; das especi�cidades da 
divisão do trabalho; do papel protetivo da 
família extensa no cuidado de indígenas 
durante a infância; dos aspectos culturais 
relacionados à transição da adolescência para a 
vida adulta; do papel das lideranças e da 
organização política e sociais das comunidades; 
entre outros silenciados e ocultados 
socialmente, pelo preconceito e discriminação.  

 Daí a importância de estratégias como a 
composição de equipes em serviços sociais que 
contem com pro�ssionais das respectivas 
comunidades indígenas, capacitações com 
conteúdo adequado aos aspectos culturais, 
além do apoio técnico de antropólogos ou 
cientistas sociais especializados.
  Já o trabalho pro�ssional realizado por 
equipes com famílias originárias de 
comunidades indígenas e inseridas no contexto 
urbano, possui outras complexidades e desa�os. 
Novas requisições e competências se impõem, a 
exemplo da realização de ações que considerem 
as especi�cidades sociais e culturais, com 
absoluta garantia da dignidade humana, no 
acesso ao conjunto de direitos, garantindo-se a 
autonomia dos sujeitos de direitos. Muitas 
políticas públicas ocultam demandas legítimas 
da população indígena nas cidades, a exemplo 
do atendimento em situações de migração e 
trânsito no meio urbano. Esta população não 
pode ser “homogeneizada”, daí a importância de 
um diálogo e de uma construção coletiva na 
organização do trabalho, considerando, 
inclusive, formas de organização e resistência. 
 Compreendemos que a transversalidade 
das identidades socioculturais e a dinâmica 
destas populações nos territórios, requer o 
esforço de integrar as políticas públicas, 
considerando as diversidades e especi�cidades 

territoriais. Uma das prioridades no 
desenvolvimento do trabalho pro�ssional em 
comunidades indígenas é justamente o apoio 
no fortalecimento e na valorização do 
pertencimento territorial, dos direitos 
conquistados, com adoção de práticas 
adequadas às diversidades, assim como a 
identi�cação de demandas para as demais 
políticas públicas, no acesso aos serviços, na 
geração de renda e autonomia, a partir dos 
princípios voltados à preservação da 
autodeterminação dos povos indígenas e as 
possibilidades igualitárias de acesso aos 
direitos.
 O desa�o que se coloca para o poder 
público e a sociedade em geral é, ao mesmo 
tempo, enfrentar a invisibilidade reprodutora 
de desigualdade, e promover cidadania real e 
não meramente legal, que a�rme as 
identidades dos povos indígenas, sem 
discriminação de qualquer espécie. O que não 
signi�ca que suas demandas por políticas 
especí�cas não devam ser implementadas. Ao 
contrário. É preciso garantir a transversalidade 
dos direitos humanos na formulação de 
políticas públicas e na adoção de mecanismos 
que preservem e ampliem seus direitos. 
 Os/as indígenas são cidadãos/ãs de 
direitos, com identidades que lhes asseguram 
o direito à políticas especí�cas. Isso porque a 
Constituição Federal de 1988 reconheceu 
como legítimas as manifestações culturais e as 
formas de organização próprias dos povos 
indígenas, e retirou todo fundamento legal do 
dispositivo da tutela, o que reforçava a 
condição de incapazes, como consequência 
reconheceu a capacidade civil dos indígenas.  
 Já a Convenção nº 169/1989 da 
Organização Internacional do Trabalho, 
homologada pelo governo brasileiro em 
2002, veio consolidar uma nova ordem 
jurídica em relação aos povos indígenas, 
estabelecendo o respeito às diferenças. Esta 
Convenção traz importantes avanços no 
reconhecimento dos direitos indígenas 
coletivos, econômicos, sociais e culturais. Em 
seu Artigo 24 estabelece que “Esquemas de 
Seguridade Social deverão ser 

progressivamente ampliados para bene�ciar os 
povos interessados e disponibilizados a eles 
sem nenhuma discriminação”. Esta disposição 
nos coloca diante do desa�o de universalizar o 
direito à assistência social com equidade e 
respeito às diferenças.
 Deste modo, é preciso criar mecanismos 
que garantam a efetivação de políticas 
públicas, resguardando os seus direitos 
especiais com respeito à organização social e às 
características culturais dos povos indígenas. 
Os povos indígenas são, nesse sentido, sujeitos 
de direitos, devendo o Estado prover proteção 
e apoio, sem contudo desconsiderar seus 
interesses, expectativas e necessidades. Daí a 
importância de políticas e ações construídas 
com eles e não meramente para eles.
 A conjuntura de extermínio dos povos 
indígenas, de violência e de opressão, requer de 
nós assistentes sociais, inseridas/os, nos 
diversos espaços sócio ocupacionais e nas lutas 
sociais pela dignidade, rea�rmar os direitos 
humanos dos povos indígenas; dar visibilidade 
às suas formas de resistência e da agenda 
histórica de direitos. 
 Cabe a nós assistentes sociais e demais 
defensores/as de direitos, fortalecer as 
instituições democráticas, as iniciativas 
produtivas que não comprometem a 
diversidade e destroem as riquezas naturais e 
culturais; lutar contra as políticas neoliberais 
adotadas por um Estado que é gerencial para 
os interesses do capital e que promove 
con�itos que afetam os considerados “inimigos” 
do modelo de desenvolvimento, do sistema 
capitalista, com destruição dos direitos para 
favorecer o desenvolvimento econômico; 
contra as políticas e medidas que enfraquecem 
e inviabilizam direitos conquistados e 
a�rmados no Estado Democrático de Direito. 
Devemos defender de modo intransigente os 
direitos humanos, as vidas indígenas, a 
construção de uma sociedade que respeita a 
diferença e valoriza a diversidade, que garante 
as liberdades reais, em condições igualitárias. 

Jucimeri Silveira - CRESS-PR / PUC-PR

O trabalho e o compromisso das/dos 
assistentes sociais com povos indígenas
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Os povos indígenas são, nesse sentido, sujeitos 
de direitos, devendo o Estado prover proteção 
e apoio, sem contudo desconsiderar seus 
interesses, expectativas e necessidades. Daí a 
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com eles e não meramente para eles.
 A conjuntura de extermínio dos povos 
indígenas, de violência e de opressão, requer de 
nós assistentes sociais, inseridas/os, nos 
diversos espaços sócio ocupacionais e nas lutas 
sociais pela dignidade, rea�rmar os direitos 
humanos dos povos indígenas; dar visibilidade 
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 Cabe a nós assistentes sociais e demais 
defensores/as de direitos, fortalecer as 
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produtivas que não comprometem a 
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os interesses do capital e que promove 
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as liberdades reais, em condições igualitárias. 
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 Com 8.491 votos, Joênia Wapichana 
foi eleita em 2018 a primeira mulher 
indígena a assumir o cargo de Deputada 
Federal, desde a criação da Câmara, em 
1824. Representando o estado de 
Roraima, e �liada à Rede, Joelma assumiu 
o cargo prometendo lutar 
incansavelmente em prol da causa 
indígena no parlamento: “Nada para nós 
foi fácil. Nem alcançar o reconhecimento 
de nossa terra; nem eu me formar na 
faculdade de Direito; nem fazer uma 
defesa no STF e, muito menos, assumir 
este espaço tão importante e necessário no 
Congresso. Se sou uma pioneira, é graças 
aos povos indígenas, ao nosso movimento 
e aos esforços de cada povo e pessoa que 
acreditou nisso.” Desde que o cacique 
xavante Mário Juruna deixou o Congresso 
Nacional, em 1987, um índio não era eleito 
deputado federal.

crédito da foto: Divulgação

Câmara tem a primeira mulher indígena 
deputada federal
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Assessoria de Comunicação: Apex Conteúdo Estratégico

 Segundo o Censo Indígena 2010 do 
Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística, no 
Brasil, existem 305 diferentes etnias indígenas, 
falantes de 274 línguas, somando 896,8 mil 
indígenas em todo o território nacional. Trata-se 
de uma população prioritária especialmente 
por razões históricas e identitárias. Foram 
muitas as violações de direitos provocadas por 
um Estado que é exceção para povos e 
populações considerados fora do padrão 
hegemônico.
 As especi�cidades e diversidades étnico 
culturais devem ser consideradas na 
organização do trabalho pro�ssional nos 
territórios. Existem dinâmicas sociais especí�cas 
que precisam ser consideradas, a exemplo do 
sentido coletivo da terra; das especi�cidades da 
divisão do trabalho; do papel protetivo da 
família extensa no cuidado de indígenas 
durante a infância; dos aspectos culturais 
relacionados à transição da adolescência para a 
vida adulta; do papel das lideranças e da 
organização política e sociais das comunidades; 
entre outros silenciados e ocultados 
socialmente, pelo preconceito e discriminação.  

 Daí a importância de estratégias como a 
composição de equipes em serviços sociais que 
contem com pro�ssionais das respectivas 
comunidades indígenas, capacitações com 
conteúdo adequado aos aspectos culturais, 
além do apoio técnico de antropólogos ou 
cientistas sociais especializados.
  Já o trabalho pro�ssional realizado por 
equipes com famílias originárias de 
comunidades indígenas e inseridas no contexto 
urbano, possui outras complexidades e desa�os. 
Novas requisições e competências se impõem, a 
exemplo da realização de ações que considerem 
as especi�cidades sociais e culturais, com 
absoluta garantia da dignidade humana, no 
acesso ao conjunto de direitos, garantindo-se a 
autonomia dos sujeitos de direitos. Muitas 
políticas públicas ocultam demandas legítimas 
da população indígena nas cidades, a exemplo 
do atendimento em situações de migração e 
trânsito no meio urbano. Esta população não 
pode ser “homogeneizada”, daí a importância de 
um diálogo e de uma construção coletiva na 
organização do trabalho, considerando, 
inclusive, formas de organização e resistência. 
 Compreendemos que a transversalidade 
das identidades socioculturais e a dinâmica 
destas populações nos territórios, requer o 
esforço de integrar as políticas públicas, 
considerando as diversidades e especi�cidades 

territoriais. Uma das prioridades no 
desenvolvimento do trabalho pro�ssional em 
comunidades indígenas é justamente o apoio 
no fortalecimento e na valorização do 
pertencimento territorial, dos direitos 
conquistados, com adoção de práticas 
adequadas às diversidades, assim como a 
identi�cação de demandas para as demais 
políticas públicas, no acesso aos serviços, na 
geração de renda e autonomia, a partir dos 
princípios voltados à preservação da 
autodeterminação dos povos indígenas e as 
possibilidades igualitárias de acesso aos 
direitos.
 O desa�o que se coloca para o poder 
público e a sociedade em geral é, ao mesmo 
tempo, enfrentar a invisibilidade reprodutora 
de desigualdade, e promover cidadania real e 
não meramente legal, que a�rme as 
identidades dos povos indígenas, sem 
discriminação de qualquer espécie. O que não 
signi�ca que suas demandas por políticas 
especí�cas não devam ser implementadas. Ao 
contrário. É preciso garantir a transversalidade 
dos direitos humanos na formulação de 
políticas públicas e na adoção de mecanismos 
que preservem e ampliem seus direitos. 
 Os/as indígenas são cidadãos/ãs de 
direitos, com identidades que lhes asseguram 
o direito à políticas especí�cas. Isso porque a 
Constituição Federal de 1988 reconheceu 
como legítimas as manifestações culturais e as 
formas de organização próprias dos povos 
indígenas, e retirou todo fundamento legal do 
dispositivo da tutela, o que reforçava a 
condição de incapazes, como consequência 
reconheceu a capacidade civil dos indígenas.  
 Já a Convenção nº 169/1989 da 
Organização Internacional do Trabalho, 
homologada pelo governo brasileiro em 
2002, veio consolidar uma nova ordem 
jurídica em relação aos povos indígenas, 
estabelecendo o respeito às diferenças. Esta 
Convenção traz importantes avanços no 
reconhecimento dos direitos indígenas 
coletivos, econômicos, sociais e culturais. Em 
seu Artigo 24 estabelece que “Esquemas de 
Seguridade Social deverão ser 

progressivamente ampliados para bene�ciar os 
povos interessados e disponibilizados a eles 
sem nenhuma discriminação”. Esta disposição 
nos coloca diante do desa�o de universalizar o 
direito à assistência social com equidade e 
respeito às diferenças.
 Deste modo, é preciso criar mecanismos 
que garantam a efetivação de políticas 
públicas, resguardando os seus direitos 
especiais com respeito à organização social e às 
características culturais dos povos indígenas. 
Os povos indígenas são, nesse sentido, sujeitos 
de direitos, devendo o Estado prover proteção 
e apoio, sem contudo desconsiderar seus 
interesses, expectativas e necessidades. Daí a 
importância de políticas e ações construídas 
com eles e não meramente para eles.
 A conjuntura de extermínio dos povos 
indígenas, de violência e de opressão, requer de 
nós assistentes sociais, inseridas/os, nos 
diversos espaços sócio ocupacionais e nas lutas 
sociais pela dignidade, rea�rmar os direitos 
humanos dos povos indígenas; dar visibilidade 
às suas formas de resistência e da agenda 
histórica de direitos. 
 Cabe a nós assistentes sociais e demais 
defensores/as de direitos, fortalecer as 
instituições democráticas, as iniciativas 
produtivas que não comprometem a 
diversidade e destroem as riquezas naturais e 
culturais; lutar contra as políticas neoliberais 
adotadas por um Estado que é gerencial para 
os interesses do capital e que promove 
con�itos que afetam os considerados “inimigos” 
do modelo de desenvolvimento, do sistema 
capitalista, com destruição dos direitos para 
favorecer o desenvolvimento econômico; 
contra as políticas e medidas que enfraquecem 
e inviabilizam direitos conquistados e 
a�rmados no Estado Democrático de Direito. 
Devemos defender de modo intransigente os 
direitos humanos, as vidas indígenas, a 
construção de uma sociedade que respeita a 
diferença e valoriza a diversidade, que garante 
as liberdades reais, em condições igualitárias. 
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