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Resumo: A presença de indígenas nas Universidades públicas brasileiras é um fenômeno 
recente, datado de 2002, a partir da inédita experiência de ingresso e permanência desses 
sujeitos nas Universidades paranaenses. A trajetória de profissionais indígenas reflete a 
existência de um duplo pertencimento: em ser indígena e ser profissional simultaneamente. 
Esse texto apresenta o testemunho como estratégia do método de história de vida, fazendo 
uso do diálogo testemunhal e tendo como um dos autores uma assistente social Kaingang. 
A narrativa revela desafios, limites e possibilidades da presença de indígenas nos cursos de 
Serviço Social e na atuação profissional. 
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Abstract: The presence of indigenous people in the Brazilian public universities is a recent 
phenomenon, dating from 2002, from the new experience of entry and permanence of these 
subjects in Paraná Universities. The trajectory of indigenous professionals reflects the 
existence of a double belonging: on being both indigenous and be professional. This paper 
presents the testimony as a strategy of the method of life history, making use of witness 
dialogue having as one of the authors a Kaingang social worker. The narrative reveals 
challenges, limits and possibilities of the presence of indigenous people in Social Work 
courses and professional practice. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esse trabalho é resultado da elaboração coletiva de três pesquisadores não indígenas e 

uma assistente social Kaingang formada numa Universidade Públicai. Dessa forma, o artigo 

foi escrito por muitas mãos, evidenciando o ineditismo dessa autoria na área de Serviço 

Social numa instituição de ensino superior pública do estado do Paraná. Por conseguinte, o 

testemunho será em primeira pessoa, elaborado com a participação direta da própria 

indígena. 

O trabalho ora produzido, inspira-se na constatação de que aatuação de profissionais 

indígenas, assim como a presença de estudantes indígenas formados pelas universidades 

públicas brasileiras, é tão recente quanto o esboço de uma política pública afirmativa de 

educação superior indígena no país. As trilhas percorridas pelos acadêmicos indígenas nas 

Universidades Estaduais do Paraná, desde o ano de 2002, têm se apresentado como um 

desafio no campo das políticas públicas de educação superior, considerando que a 

presença desses sujeitos no espaço acadêmico é nova e provocadora de significativas 

reflexões e possibilidades.Vislumbra-se, ainda, a emergência da constituição de um novo 

sujeito indígena, com status profissional e intelectual. Esse sujeito, passa a ser formado 

pelas universidades públicas, desafiado a manter seu duplo pertencimento (acadêmico e 

indígena) na tarefa de gerir políticas públicas. 

Acompanhar os percursos de uma assistente social indígena, observando seus andarilhos 

por uma Universidade Estadual, pela sua aldeia, pelas cidades e pelas instituições em que 

passa atuar, provoca a reflexão do desafio em construir oportunidades para que sua 

trajetória seja marcada pelo afirmativo reconhecimento do seu grupo étnico e dos saberes 

memoriais e coletivos que acompanham a formação desses jovens intelectuais e 

profissionais em sua relação com a Univer-cidade (AMARAL, 2010). 

Inspirada no testemunho como estratégia de história de vida, esse trabalho avança 

metodologicamente ao compor o que se denominou diálogos testemunhais, considerando as 

trajetórias da profissional indígena, na sua condição de autoria, mediado pelo diálogo com 

três pesquisadores atuantes junto à temática indígena. Apesar da palavra testemunho ter 

sido lembrada mais comumente nas formas de depoimentos legais nos julgamentos e 

tribunais ou em situações religiosas em que um sujeito oferece à audiência seu depoimento, 

essa estratégia de pesquisa tem sido pouco utilizada nos nas produções acadêmicas. 

2. A PRESENÇA AFIRMATIVA INDÍGENA NO ENSINO SUPERIOR: O DUPLO 
PERTENCIMENTO E A CONSTITUIÇÃO DOS CIRCUITOS DE TRABALHO INDÍGENA 

O ingresso, permanência e conclusão dos estudos pelos indígenas na educação superior é 

um fenômeno recente, datado de pouco mais dos últimos dez anos no Brasil. Poucos 

estudos foram realizados no país em torno desse fenômeno, mas as referências existentes 
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buscam compreender como têm sido os percursos trilhados pelos acadêmicos indígenas a 

partir do seu ingresso, mas, principalmente, de sua permanência e da conclusão de seus 

estudos nas Universidades. Menos ainda têm se refletido sobre os percursos, as 

expectativas e as necessidades dos profissionais indígenas egressos do ensino superior e 

as instituições onde estão atuando.  

A presença de indígenas na educação superior é emblemática e provoca muitas reflexões. 

Uma delas é a de evidenciar e, ao mesmo tempo, tentar superar a preconceituosa ideia de 

que índios são apenas aqueles residentes em florestas, no meio do mato, em aldeias, 

conforme dita os meios de comunicação em massa e ainda os livros didáticos (LUCIANO, 

2006). A presença dos acadêmicos indígenas revela a possibilidade de afirmação de sua 

atuação enquanto sujeitos, daí, sua dimensão afirmativa (AMARAL, 2010). 

Para tanto, a política pública de educação superior indígena surgiu como uma necessidade 

produzida por estes povos e suas organizações políticas, inserida no contexto da sociedade 

capitalista e globalizada que, com o avanço das fronteiras urbanas e agroindustriais no país, 

passam a ofender e invadir os territórios habitados historicamente por diferentes grupos 

étnicos indígenas, dizimando parte dessas populações e influenciando suas identidades 

culturais e seus modos de vida (PACHECO DE OLIVEIRA; FREIRE, 2006). Na conjuntura 

atual, essa ofensiva do modo de produção capitalista tem perpassado para além das 

fronteiras do território indígena de forma mais sutil, abstrata e fragmentada, isto é, as novas 

gerações desses povos vão cada vez mais adquirindo as referências, os símbolos e os 

valores desse mundo moderno (LUCIANO, 2006). Outrossim, os movimentos indígenas têm 

crescido e se apropriado do espaço escolar e acadêmico, hoje, garantido legalmente, como 

estratégia de luta e resistência poítica. 

No Paraná, a política de educação superior indígena está orientada pela Lei n° 13.134/2001, 

alterada pela Lei n. 14.995/2006, que prevê, ineditamente aos povos indígenas residentes 

em território paranaense, o direito de frequentar uma Instituição de Ensino Superior (IES), 

atualmente, por meio de seis vagas suplementares e ingresso específico, para cada 

Instituição. Emergiu, então, o primeiro desenho institucional de política pública de educação 

superior indígena no país, seguido de outros formatos em diferentes Universidades. A 

legislação garantiu também aos acadêmicos indígenas o direito a uma bolsa-auxílio cujo 

valor foi progressivamente elevado ao longo da década. 

No período de 2002 a 2008, as IES estaduais paranaenses disponibilizaram 189 vagas para 

indígenas, sendo aprovados 173 candidatos indígenas e, destes, matriculados 139 

estudantes índios, permanecendo matriculados no ano de 2008 apenas 76 deles. Cerca de 

56,6% das vagas foram ocupadas por membros das comunidades Kaingang, haja vista que 

esse grupo étnico se apresenta demograficamente com maior número de habitantes 

indígenas no território paranaense, seguida da população Guarani. No ano de 2008, 
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estavam concluindo os estudos e já formados 14 estudantes, representando 29,4% dos 

ingressantes no período de 2002 a 2004. No ano de 2013 o número de indígenas formados 

saltou para quarenta. Um dado emblemático refere-se ao alto índice de evasão, sendo que, 

dos 139 matriculados, cerca de 61 evadiram (43,9%) por motivos diversos (AMARAL, 2010). 

Esses dados revelam as tentativas ainda frustradas de abertura do espaço acadêmico aos 

povos indígenas, uma vez que garantir o acesso sem consolidar a permanência não efetiva 

esse processo de democratização. Lembrando ainda, que o espaço acadêmico revela 

características europeizadas, monoculturais, colonislistas, homogêneas e preconceituosas, 

mas que também pode passar a ser espaço de protagonismo e reconhecimento das 

potencialidades dos estudantes indígenas.  

Para analisar os percursos trilhados cotidianamente por esses estudantes, busca-se 

compreendê-los como sujeitos de um duplo pertencimento: o pertencimento acadêmico e o 

pertencimento étnico-comunitário. Amaral (2010) considera o duplo pertencimento primordial 

para a permanência dos estudantes indígenas na universidade, visto que encontram a 

possibilidade de articularem-se ora indígenas, ora estudantes universitários, ocupando um 

território por eles novo e não conhecido. Se sentir indígena – Kaingang, Guarani ou de outro 

grupo étnico – e pertencente a uma comunidade é fundamental para esses sujeitos que 

passam a carregar consigo as possibilidades, expectativas, necessidades e relações de 

poder faccionais – dependendo do grupo familiar que estejam vinculados –, existentes em 

suas comunidades de origemii.  

Uma das perspectivas para compreender o lugar e o sentido atribuído à universidade pelos 

estudantes indígenas refere-se à possibilidade desses sujeitos assumirem postos de 

trabalho tradicionalmente desenvolvidos por profissionais não indígenas, principalmente em 

órgãos públicos gestores e executores de políticas sociais nas aldeias e no seu entorno. 

Assim, emerge a preocupação em formar médicos, dentistas, enfermeiros, assistentes 

sociais, advogados, pedagogos, professores, administradores, dentre outros profissionais 

para atuarem em espaços ocupacionais existentes nas terras indígenas e/ou no seu 

entorno. Segundo Amaral (2010), as áreas profissionais mais procuradas e incididas pelos 

indígenas são: a educação (representando 46,6% do total) e a saúde (representando 

26,6%), ao considerar os cursos por eles matriculados. Observa-se que as demais áreas 

profissionais também são fundamentais para o desenvolvimento das terras indígenas, vindo 

a instigar a possível criação de postos de trabalho nas aldeias e fora delas, os quais venham 

a absorver essa nova força de trabalho.  

Nessa lógica, o circuito de trabalho indígena que passa a se constituir recentemente pela 

formação de indígenas no ensino superior público, pode instaurar um novo momento na 

história do desenvolvimento social, cultural, político, territorial e econômico dos povos 

indígenas do Brasil, dependendo da direção, intencionalidade e qualidade deste processo 
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formativo, bem como do nível das mudanças na cultura organizacional das agências oficiais 

ora existentes, a serem protagonizadas pelos novos profissionais índios (LIMA, 2002). 

Nesse contexto, o novo circuito de relações profissionais que possivelmente se caracteriza 

específico em cada uma das comunidades Kaingang e Guarani (haja vista as históricas 

relações de poder nelas existentes) tem como referência inicial as instituições 

governamentais presentes e atuantes nas terras indígenas. Amaral (2010) constata o 

interesse desses sujeitos pela ocupação de postos de trabalho principalmente no setor 

público, com incipiente intenção de emprego em empresas privadas na indústria, no 

comércio, no setor de serviços ou mesmo no setor primário (agricultura, pecuária, dentre 

outras), caracterizando-se a intencionalidade da formação de servidores públicos indígenas, 

mesmo que as decorrências desse interesse não se apresentem suficientemente debatidas. 

Segundo Capelo e Tommasino (2004, p.24), “o jovem indígena postula o ingresso na 

universidade por absoluta necessidade de se inserir no mercado de trabalho em melhores 

condições de competir até mesmo com os profissionais que atualmente prestam 

atendimento às comunidades indígenas”. 

A presença e atuação dos novos profissionais indígenas, ocupando fundamentalmente 

cargos na FUNAI e em outras instituições governamentais, podem provocar transformações 

em médio e longo prazo nessas instituições, vindo a alterar a cultura organizacional e a 

característica pública de seu atendimento. Trata-se, portanto, não somente da constituição 

de um novo circuito de trabalho indígena, mas fundamentalmente, na possibilidade de 

construir, reconhecer e dar visibilidade à novas lógicas de gestão das políticas sociais 

públicas, mediadas por sujeitos pertencentes a diferentes grupos étnicos e que, mediados 

por seu duplo pertencimento, transitam por diferentes cosmologias e especificidades na 

organização social e política de suas comunidades. Importa revelar a emergência de um 

novo tipo de profissional que se reconhece indígena, e que pode vir a assumir sua condição 

enquanto intelectual orgânico de sua comunidade e de seu grupo étnico (PAULINO, 2008), 

se compreendendo e se reconhecendo em espaços contraditórios que não foram 

formatados para atender os interesses dos povos indígenas, mas que podem ser por eles 

ocupados e recriados. 

3. PERCURSO METODOLÓGICO 

A proposta metodológica aqui empregada teve a intenção de privilegiar a autoridade 

epistemológica denotada à presença e autoria representada por um de seus membros. Para 

tanto, considerou-se o testemunho como estratégia da abordagem de história de vida 

(TIERNEY, 2000; BEVERLY, 2000), como um meio de instrumentalizar a experiência 

individual de um sujeito, uma profissional indígena, no intuito de que a compreensão de sua 
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vida em particular ofereça subsídios para o entendimento de traços da sua cultura, tanto em 

termos de sua comunidade Kaingang, quanto na sua condição de profissional. 

Para Tierney (2000), história de vida é um método composto por entrevistas e observações, 

a partir do ponto do teórico da hermenêutica e da fenomenologia, influenciada pela 

psicologia, antropologia e sociologia. Tierney (2000) pondera que o desafio para os 

pesquisadores é garantir que os indivíduos não sejam objeto do discurso dos 

pesquisadores, mas sim agentes de identidades complexas, parciais e contraditórias, e que 

ajudam a transformar o mundo em que vivem.  

Ao longo da geração passada, o foco principal do testemunho tem sido os silenciados, 

excluídos e marginalizados pela suas sociedades (TIERNEY, 2000 apud BARNET, 1994; 

DALTON, 1982). 

Bervely (2000) comenta que a intenção do narrador/etnógrafo é chamar a atenção dos 

leitores sobre as situações da esfera pública a que ele ou ela normalmente não teria acesso 

por causa das próprias condições de subalternidade, o que o testemunho possibilita essas 

manifestações. A consideração de que nem sempre o pesquisador/etnógrafo possui a 

mesma condição de marginalidade e/ou subalternidade que a sua narrativa descreve, 

enseja a expressiva diferença entre aquele que escreve sobre a situação subalterna e 

marginal do outro, daquele que é o próprio autor que vive nessas condições. 

Um exemplo de narrativa testemunhal apresentado por Tierney (2000) e Beverly (2000) é o 

famoso testemunho de tortura e massacre sofrido pela indígena guatemalteca Rigoberta 

Menchú, cujo relato representa as situações vividas pelas famílias descendentes da 

civilização Maia, durante sua luta por sobrevivência frente à morte de seu povo. 

No intuito de garantir condições de manifestação livre e autônoma por parte da autora 

indígena desse texto, chamou-se de diálogo testemunhal o momento em que, em conjunto 

com os demais pesquisadores se discutiu sobre elementos de vida da profissional indígena 

que fossem relacionados sobre sua trajetória na área do Serviço Social. Nesse diálogo 

testemunhal, buscou-se organizar os fatos e as circunstâncias do presente, do passado e do 

futuro sobre os eventos ocorridos pela profissional sobre: i) os motivos da escolha pelo 

curso de Serviço Social; ii) as dificuldades encontradas durante o curso; iii) a importância 

dos conhecimentos dessa área para as organizações indigenistas e indígenas; iv) as suas 

experiências profissionais após a graduação; e v) as relações estabelecidas com a sua 

família e sua comunidade de pertencimento durante sua formação acadêmica e sua 

trajetória profissional. Foram identificados três estudantes indígenas pertencentes à etnia 

Kaingang, matriculadas em cursos de Serviço Social em Universidades Estaduais do Paraná 

no ano de 2014, assim como três indígenas da etnia Kaingang concluiram seus estudos e 

graduaram-se como assistentes sociais. 



 

7 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

Esse diálogo foi gravado, transcrito e, posteriormente, revisado pelos autores, compondo, de 

maneira coletiva a elaboração desse texto. Decidiu-se pela descaracterização das IES 

envolvida no percurso da profissional indígena, entendendo que o conteúdo mais importante 

a ser analisado remete ao percurso por ela percorrido e não, necessariamente, a análise 

das referida instituição. 

4. O PERCURSO DE UMA ASSISTENTE SOCIAL INDÍGENA 

Eu, Luciane, de etnia Kaingangiii, nasci numa aldeia indígena no interior do Paraná, sou 

solteira, mãe de dois filhos e tenho 34 anos. Formei-me numa Universidade Estadual no ano 

de 2007, no curso de Serviço Social. Enquanto eu estudava, morava na cidade e me 

deslocava a cada quinze dias para a minha comunidade de pertencimento. No período de 

formação, minha fonte de renda era a bolsa auxílioiv e o estágio remunerado a partir do 

segundo ano da graduação. Esse estágio foi realizado na Secretaria Municipal da Mulher e 

no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), contudo, apenas no CRAS eu tinha 

a devida remuneração. No período da graduação, eu fazia o curso técnico em meio 

ambiente, e isso ocorreu por um ano, pois, faltando seis meses para o término, passei no 

Vestibular Indígena. 

Estudei na escola da terra indígena, mas reprovei a terceira série porque morava com meu 

pai e ele sempre mudava de endereço e, por consequência, perdi um ano na escola. A 

escola era uma sala multiseriada com uma única professora para todos. A quinta série fui 

estudar num distrito rural, perto da minha aldeia, porque na aldeia só tinha até o quarto ano. 

Cheguei a estudar na escola do município também, mas, só terminei os estudos aos 24 

anos, numa escola de Educação de Jovens e Adultos, na cidade. Quando vim para a 

cidade, meu filho tinha uns quatro meses; eu vim porque não conseguia mais ficar na aldeia 

tendo que trabalhar na roça para tratar dele. E então, aluguei uma casa e me casei. Na 

cidade, morei em casa de família para trabalhar como doméstica, mesmo não tendo registro 

em carteira devido à pouca idade. 

Ingressei na Universidade no curso de Direito. Não sofria preconceito; o preconceito era eu, 

eu tinha preconceito comigo mesma. O professor passava o trabalho, então eu ficava ali. Eu 

pensava: não vou falar porque não vou saber, eu não falo igual a eles; eles começavam a 

falar do filme inglês, eu não sei falar uma palavra em inglês, então eu saía de “fininho” para 

o banheiro... chorava, chorava e, então, voltava de novo. Comecei a tirar minhas 

sementinhas do braço, porque eu achava que eles iriam ficar falando, todo mundo de jóia e 

eu de semente. E foi assim que fui parar no CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial do 

município.No primeiro dia de aula, quando chegou minha vez, eu me apresentei como 

indígena, mas ninguém se incomodou. Em nenhum momento na Universidade, eu não me 
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senti indígena, nunca senti isso não. Eu tenho o maior orgulho de ser, eu queria até ser 

mais. Fui parar no CAPS porque comecei a achar que eu era inferior a eles, porque eu não 

tinha dinheiro, porque eu era pobre, porque eu era índia, etc. Eles usavam roupas de marca 

e eu não usava, então eu comecei a colocar aquilo na minha cabeça, que eles iam falar que 

eu era pobre, mas era eu que pensava assim, porque eles me tratavam muito bem. Até 

quando eu saí do Direito e fui para o Serviço Social, eu os encontrava no corredor, eles 

falavam: “nossa, não acredito que você saiu!” 

Sai do Direito e entrei no Serviço Social no mesmo ano, não parei. Escolhi Serviço Social 

porque na época meu pai ficou doente e a assistente social que o atendeu no Hospital 

Universitário ajudava minha mãe: ela me dava vale transporte, cesta básica, essas coisas, 

Então eu pensei: nossa eu vou poder fazer isso, ajudar as pessoas? Eu estudava muito. No 

primeiro ano eu passei diretinho, agora no segundo, eu parei devido ao tratamento em razão 

de minha depressão.  

A turma pra mim era tudo gente boa e tal, mas no segundo ano eu já comecei a me 

esconder porque eu já comecei a colocar na cabeça que os colegas da turma estavam 

achando que eu recebia nota porque eu era índia. Fiquei chateada, evitando participar nos 

grupos, o que causou a minha reprovação. Eu tinha medo de estar fazendo a pergunta 

errada, será que eu vou fazer uma pergunta e, às vezes, não tem nada a ver... Acho que se 

eu tivesse perguntado, ela ia me explicar, eu ia entender. Sempre fui tímida assim, tinha 

medo de perguntar. 

Das dificuldades na graduação, uma delas é ter ido ao estágio com fome. Pois eu precisava 

pagar o ônibus e comer. Eu não era de desperdiçar o dinheiro; ele era útil para eu estudar, 

para as minhas despesas com a casa e para as minhas despesas mais básicas. Eu tinha 

dificuldades acadêmicas, principalmente na disciplina de Metodologia Científica, porém, 

minhas amigas me ajudavam. Quando eu reprovei, essas amigas foram para o ano seguinte 

do curso, mas eu não. Isso me fez sentir envergonhada, fazendo com que eu tentasse me 

esconder delas. Acho que eu devia ter estudado mais. Uma das professoras demonstrava 

que não gostava muito de índio, talvez seja por ela ser contrária às cotas. Eu gostava muito 

de uma das professoras, principalmente porque ela me enxergava em sala, diferente dos 

outros professores, que me comprendiam apenas como mais uma estudante. Ela 

relacionava as necessidades das comunidades indígenas com o curso. Quando eu estava 

quieta em sala, logo ela me indagava: “é assim, lá na sua aldeia? Como que é?” Por isso 

que eu acho que ela ficou muito na minha cabeça, eu gosto muito dela, aprendi muito com 

ela. 

Na época que eu fui procurar a CUIA, eu estava doente, mas eles não me deram atenção. 

Eu precisava de um atendimento psicológico, mas, naquela época, a CUIA não dava 

atenção. Quem me ajudou, de fato, foi um dos estudantes indígenas do curso de 
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Jornalismo, inclusive fazendo a formatação do meu trabalho de TCC. Comecei o TCC no 

penúltimo ano e tinha muitas dificuldades, principalmente para interpretação das ideias dos 

autores. Decidi por escrever sobre a questão indígena e fui fazendo os meus trabalhos 

sobre esse tema. 

Eu não concordava com a posição de outros estudantes indígenas que queriam permanecer 

na Universidade somente por causa da bolsa, já que o meu interesse era terminar o curso 

para conseguir um emprego. Tentei fazer estágio voluntário na FUNAI, porém não consegui. 

Eu não soube o porque, pois não vi nenhum documento escrito que impedisse a minha 

participação. Quando eu projetava a ideia de atuação como assistente social, eu já tinha o 

desejo de atuar na aldeia; até hoje é um dos meus maiores sonhos, apesar de ter tentando 

inúmeras vezes. Eu não acho que tenho mais espaço que os não índios, conforme eles 

afirmam eu possuir. Quando eu ainda estava na Universidade, elaborei um projeto para 

captar recursos para a aldeia. O projeto foi aprovado e premiado pelo Ministério da Cultura e 

recebi 24 mil reais para investir na minha aldeia. Porém, entreguei esse dinheiro para o 

cacique para ele construir uma oca, que seria um espaço cultural e para a geração de 

renda. Fiz isso para me aproximar mais da minha comunidade, porém, apesar da promessa 

de um dia eu poder atuar como profissional na aldeia, até hoje essa promessa não foi 

cumprida, mesmo tendo havido essa possibilidade. Não me importava saber qual 

remuneração eu teria, o importante era poder atuar na comunidade. Eu fiz o projeto, ganhei 

o prêmio, eu podia ter feito numa outra aldeia, mas escolhi lá, porque minha família é de lá. 

Então, eu dei todo o dinheiro para o cacique, para a comunidade, mas nunca tive retorno. 

Dessa forma, eu acho que eles mesmos têm preconceito para com os próprios indígenas. 

Minha família tentou fazer uma articulação para eu atuar lá na aldeia. Meus próprios 

parentes demonstram certa inveja de mim, principalmente, por eu ter um carro, mas eles 

não entendem que eu sofro por ter que pagar meu carro. Sou uma pessoa simples, apesar 

dos meus parentes não acharem o mesmo. Se eu precisar andar com o pé no chão, eu 

ando, se eu precisar usar roupa furada, eu uso, não tem problema.  

Não aprendi a falar em Kaingang; para mim isso é triste, porque eu queria muito aprender. 

Meu avô era mestiço, índio e negro, e ele não deixava minha avó ensinar os filhos a falar na 

língua Kaingang, porque ele dizia que ele não era índio, então minha avó não ensinou seus 

filhos. Percebo que a minha comunidade possui uma outra relação com os saberes 

tradicionais, pois muito já foi esquecido por eles, apeser de serem incentivados a essa 

memória.  

Meu primeiro emprego como Assistente Social foi no CRAS de um município vizinho à 

minha aldeia. No meu primeiro dia de serviço senti medo, mas parei e percebi que eu havia 

amadurecido e, portanto, teria que tomar as minhas próprias decisões, inclusive assumindo 

os erros de uma decisão equivocada como profissional. Nesse local de trabalho, as pessoas 
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nem lembravam de que eu era indígena; eu também não ia ficar falando toda hora. Eu acho 

que é importante dizer que é indígena, para você não esquecer de suas origens. Para minha 

família, saber que tinha uma assistente social, ou primeiro, de ter uma estudante de 

graduação, era bom, eles me apoiavam bastante, dando suporte e aconselhamento. Às 

vezes minha mãe reclama que trabalho muito, mas ainda sim ela é muito feliz por ter sua 

filha formada. 

Eu fui bem avaliada como Assistente Social lá, atendendo as demandas da saúde, da 

educação, da habitação, etc. Acho que foi por isso que me convidaram para ser Secretária 

Municipal de Assistência Social. Apesar do convite, eu não me via nesse cargo, porque a 

população gostava de mim por eu ser mais popular. Eu tive dificuldades no cargo de 

Secretária, pois acabava brigando muito com o Secretário de Finanças para conseguir 

recursos para a assistência social. Eu dizia para ele que estava gastando dinheiro onde não 

era necessário, e ele acabou dizendo isso para o Prefeito, me afastando desse cargo. Eu 

gostava tanto do povo, gostava de ser assistente social visitando as famílias para ver o que 

estavam precisando, para resolver as situações, para encaminhá-las, no sentido de garantir 

os seus direitos. Eles quiseram arrumar um outro cargo dentro da Prefeitura, mas eu não 

quis. Dessa experiência como Secretária, a minha maior dificuldade foi falar em público, 

principalmente em eventos em que o Promotor, o Juizou as autoridades estavam presentes. 

Era diferente do que falar para grupos menores e populares, como aqueles em que me 

reunia para falar sobre o Bolsa Família. Não sofri nenhum tipo de discriminação, não. Para 

eles era um orgulho ter uma assistente social indígena porque eles achavam que era uma 

coisa rara. Em relação aos parentes, eu sabia que eu não podia atende-los de forma 

privilegiada, o que nem sempre era bem compreendido por eles.  

Voltei para a cidade onde fiz a Universidade e trabalhei como diarista. Não tenho vergonha 

de falar não, trabalhei de diarista, também trabalhei num buffet, mas não deixei de enviar 

meu currículo para atuar como assistente social. Numa dessas tentativas, uma ONG que 

atende adolescentes me chamou para atuar como educadora social, na promessa de um dia 

me contratarem como assistente social. Eu tenho expectativa em continuar estudando, só 

que é difícil para mim, se eu trabalhasse na minha área, então até seria possível. Se eu for 

estudar, tenho que trabalhar, porque toda a responsabilidade de cuidar do meu filho é 

minha. Penso que os próprios indígenas devem ocupar a Universidade, por direito deles. É 

claro, é necessário que a Universidade saiba sobre a cultura indígena, como vivem, mas 

talvez sejam os próprios indígenas que tenham que estar conscientes de que eles vão 

entrar, mas que eles não vão entrar para ganhar dinheiro, que eles vão entrar para estudar, 

que a bolsa é só um auxílio para eles. 

Me decepcionei em não poder trabalhar com os indígenas, eu não pensava em outro local 

de trabalho a não ser na aldeia. Na época, o responsável pela FUNAI me garantiu essa 
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possibilidade. E eu acreditava nisso! Considero que a atual assistente social da FUNAI não 

está atenta às demandas da comunidade, por exemplo, fazendo projetos para incentivar os 

índios da comunidade. Eu não sou chamada nem para um evento indígena que tem, 

imagina ser liderança. Eles não dão valor, eles fazem de conta que dão valor.  

Pela experiência na Prefeitura e no estágio, eu aprendi bastante, principalmente que temos 

que falar menos, muito menos do que você pensa. Minha experiência na universidade e nos 

locais onde trabalhei me ensinaram a me comportar melhor. Eu sinto falta de ser assistente 

social.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Contata-se que a presença e atuação da assistente social indígena, por si, representa uma 

dimensão afirmativa de aspectos da cultura do seu povo e da sua comunidade. A Luciane 

carrega consigo aspectos históricos, culturais, sociais, cosmológicos, linguísticos e políticos 

do seu grupo étnico e da sua comunidade de pertencimento, sendo que a sua presença 

pauta, de maneira afirmativa, a questão indígena para o curso de Serviço Social, para a 

Universidade, para as instituições que a contrataram e para a categoria profissional. Nesse 

contexto, sua presença pode provocar a possibilidade da graduação e da pós-graduação em 

Serviço Social se abrirem ao diálogo intercultural com esses sujeitos, tendo em vista a 

constituição inédita de trajetórias acadêmicas e profissionais de assistentes sociais 

indígenas, efetivando-se os preceitos e princípios do Projeto Ético-Político desta categoria 

profissional. Seu testemunho revela a necessidade de acolhimento ético e político a um 

sujeito que se faz resistência no seu próprio percurso acadêmico e profissional. 

Esse testemunho revela uma trajetória de formação escolar que pode evidenciar 

semelhanças e diferenças com os demais acadêmicos do curso de Serviço Social. Ao 

descrever o seu percurso formativo – da escola da aldeia para a escola pública da cidade, e 

desta para a Universidade – expõe as fragilidades que os estudantes indígenas – e 

possivelmente os demais estudantes oriundos de escola pública – apresentam no exercício 

de seu direito em vivenciar o ensino superior.  

Refletirainda a inserção e atuação de uma assistente social indígena nas organizações 

públicas presentes nas aldeias e fora delas significa reconhecer os faccionalismos e as 

políticas internas existentes nas comunidades, bem como necessário diálogo entre a 

Universidade e a comunidade durante a formação desse novo profissional, contribuindo na 

mediação do seu duplo pertencimento. A constituição de novos circuitos de trabalho 

indígena pode provocar mudanças qualitativas na dinâmica das instituições públicas que 

atuam nas terras indígenas nas áreas de saúde, educação, assistência social, etc. O 

ingresso desses novos profissionais nessas instituições, com a afirmação do seu duplo 
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pertencimento – assistente social e indígena – pode reconfigurar as relações de poder, as 

rotinas, as ferramentas e os parâmetros que as orientam.  

O ineditismo do testemunho de Luciane na área do Serviço Social é reflexo da ocupação 

inédita dos estudantes indígenas na educação superior pública no Brasil, o que provoca a 

constituição de um novo sujeito indígena – epistêmico, intelectual, pesquisador e gestor. O 

testemunho utilizado como estratégia de história de vida enseja a singularidade das 

trajetórias e dos sujeitos, ainda que todos eles pertençam e reflitam a uma sociedade 

capitalista, com heranças colonialistas e patriarcais, as quais provocam e explicitam, ainda 

hoje, os conflitos que envolvem as terras indígenas e, portanto, fomentem a luta indígena 

pela re-conquista dos seus territórios. 

Esse texto não teve a intenção de apenas denunciar e demonstrar as situações de 

invisibilidade vividas pela profissional, mas sim, por meio de uma estratégia de pesquisa 

coerente com o sujeito, suas vivências e realidade, possibilitar que esse sujeito pudesse 

manifestar sua capacidade de atuação frente às situações reais vividas por ela. Dessa 

forma, ao ser autora desse trabalho, a profissional indígena evidencia o seu duplo 

pertencimento, sendo indígena e profissional do Serviço Social ao mesmo tempo, portanto, 

sujeito epistêmico, que vive a experiência da educação superior, e, ao mesmo tempo, reflete 

sobre ela. Finalmente, esse texto provoca a necessidade e a importância de se avançar na 

investigação de experiências de ingresso, permanência acadêmica de demais estudantes 

indígenas dos cursos de Serviço Social nas Universidades brasileiras, bem como dos 

assistentes sociais indígenas e seus percursos. 
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