
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002648/2021

Altera a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de
2017, que cria o Calendário Oficial de
Eventos e Datas Comemorativas do Estado de
Pernambuco, define, fixa critérios e consolida
as Leis que instituíram Eventos e Datas
Comemorativas Estaduais, originada de
projeto de autoria do Deputado Diogo Moraes,
a fim de incluir o Dia Estadual de Luta dos
Povos e Comunidades Indígenas, o Dia
Estadual da Pessoa Indígena, o Dia Estadual
dos Povos e Comunidades Indígenas, o Dia
Estadual da Mulher Indígena e o mês estadual
“Abril Indígena”.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º A Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017, passa a vigorar com os
seguintes acréscimos:

“Art. 33-A. Dia 7 de fevereiro: Dia Estadual de Luta dos Povos e
Comunidades Indígenas.” (AC)

“Art. 92-C. Dia 19 de abril: Dia Estadual da Pessoa Indígena.” (AC)

“Art. 110-C. Durante todo o mês de abril: Mês Estadual “Abril
Indígena”, dedicado à realização de campanhas, projetos, encontros
e ações de preservação, valorização e promoção da identidade,
história, cultura, valores, tradições, saberes, diversidade e
pluralidade dos povos e comunidades indígenas de Pernambuco.”
(AC)

“Art. 223-B. Dia 9 de agosto: Dia Estadual dos Povos e
Comunidades Indígenas.” (AC)

“Art. 258-C. Dia 5 de setembro: Dia Estadual da Mulher Indígena.”
(AC)

     Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



Justificativa

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, a fim de incluir no Calendário Oficial de
Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, o Dia Estadual de Luta
dos Povos e Comunidades Indígenas (7 de fevereiro), o Dia Estadual da Pessoa
Indígena (19 de abril), o Dia Estadual dos Povos e Comunidades Indígenas (9 de
agosto), o Dia Estadual da Mulher Indígena (5 de setembro) e o mês estadual " Abril
Indígena ".

     Tratam-se de datas importantes para os povos e comunidades indígenas, tendo
algumas delas já sido reconhecidas tanto em âmbito nacional quanto internacional.
No entanto, infelizmente, o Calendário Oficial do Estado de Pernambuco não faz
qualquer menção a elas, razão pela qual apresentamos o presente projeto de lei, para
reparar essa lacuna legislativa e dar visibilidade à identidade, história, cultura,
valores, tradições, saberes, diversidade e pluralidade dos povos e comunidades
indígenas de Pernambuco.

     O dia 7 de fevereiro marca o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. A data
relembra o ano de 1756, quando ocorreu o falecimento do guarani Sepé Tiaraju, uma
das grandes lideranças indígenas dos Sete Povos das Missões, o qual liderou uma
revolta conta portugueses e espanhóis. Naquele ano, os povos indígenas lutaram
contra o Tratado de Madri, que dividia o território do Brasil entre portugueses e
espanhóis.

     Os povos lutavam pela manutenção de seus territórios localizados atualmente no
centro-leste do Paraguai, noroeste da Argentina, Sul do Brasil e norte do Uruguai. Os
povos originários defenderam suas terras, liderados por Sepé Tiaraju, que se tornou
símbolo de resistência. Esta data foi reconhecida pela Lei Federal n° 11.696/2008.
Assim, propomos que o mesmo seja feito em âmbito estadual.

     O dia 19 de abril é reconhecido, em âmbito nacional, como o Dia do Índio (vide
Decreto-Lei Federal nº 5.540/1943). Propomos que, no território do Estado de
Pernambuco, a data seja declarada como o Dia Estadual da Pessoa Indígena. Vale
registrar que muitas comunidades e lideranças indígenas questionam a utilização da
expressão “Dia do Índio”, por ela remontar à preconceitos - por exemplo, a ideia de
que o indígena é selvagem e um ser do passado -, além de não revelar toda a
diversidade dos povos e comunidades indígenas.

     Argumenta-se que quando se comemora o “Dia do Índio”, estar-se comemorando
uma ficção de uma imagem preconceituosa e folclórica das pessoas indígenas.
Trazemos como exemplo as celebrações da data feitas por escolas que vestem
crianças com uma fantasia de uma figura com duas pinturas no rosto e uma pena na
cabeça, que mora em uma oca em forma de triângulo. Portanto, propomos que em
Pernambuco se utilize a expressão “dia da pessoa indígena”, por ela melhor
contemplar a diversidade étnica e cultural dos povos e comunidades originárias.

     No 9 de agosto , é comemorado o Dia Internacional dos Povos



Indígenas. A criação da data comemorativa pela Organização das Nações Unidas (ONU)
pretende garantir condições de existência minimamente dignas aos povos indígenas de todo o
planeta, principalmente no que se refere aos seus direitos à autodeterminação de suas
condições de vida e cultura, bem como a garantia aos Direitos Humanos. A data foi criada por
decreto da ONU em 09 de agosto de 1995, como resultado da atuação de representantes de
povos indígenas de diversos locais do globo terrestre.

     Essa atuação visava criar condições para a interrupção dos ataques sofridos pelos
povos indígenas em seus territórios, após mais de quinhentos anos da expansão das
formas de sociabilidade impostas aos indígenas pelos povos de origem europeia,
principalmente.

     Após a publicação do decreto, foram constituídos grupos de trabalho para a
elaboração de uma declaração da ONU sobre o tema. Em 29 de julho de 2006, o
Conselho de Direitos Humanos da entidade internacional aprovou o texto da
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Um ano
depois, em 13 de setembro de 2007, a Assembleia Geral da ONU aprovou a
Declaração.

     Um dos principais objetivos da declaração é garantir aos diversos povos indígenas
do mundo a autodeterminação, sem que sejam forçados a tomar qualquer atitude
contra a sua vontade, como expresso no artigo 3º: “ os povos indígenas têm direito à
autodeterminação. Em virtude desse direito determinam livremente sua condição
política e buscam livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural ”.

     Já no artigo 1º da Declaração é garantido às diversas etnias indígenas “ o pleno
desfrute de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos pela
Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o direito
internacional dos direitos humanos ”. Dessa forma, a ONU possibilita a equiparação
dos direitos das etnias indígenas com os direitos que são garantidos pela entidade aos
demais povos e etnias do mundo.

     Assim, propomos que a data seja espelhada em Pernambuco, propondo o 9 de
agosto como o Dia Estadual dos Povos e Comunidades Indígenas.

     No dia 5 de setembro , comemora-se o Dia Internacional da Mulher Indígena,
criado em 1983, para guardar na memória coletiva o enfrentamento ao machismo
estrutural sofrido pela mulher indígena e a sua luta por sobrevivência. A data foi
instituída em 1983, durante o II Encontro de Organizações e Movimentos da
América, em Tihuanacu (Bolívia), em homenagem à luta pela sobrevivência da índia
aimará Bartolina Sisa, que, juntamente com seu marido, Túpac Katari, da mesma
etnia, comandou uma rebelião contra os conquistadores e dominadores espanhóis, no
Alto Peru, região atual da Bolívia, em 1781. Todavia, o Dia Internacional da Mulher
Indígena é uma data para nos lembrar que o preconceito tem impedido a sociedade de
respeitar, valorizar e aprender sobre a importância da sabedoria dos povos e das
mulheres indígenas, da mesma forma com o que



ocorre com negros e afrodescendentes, principalmente as mulheres. Nas últimas décadas, as
mulheres indígenas vêm rompendo barreiras e ocupando espaços cada vez mais significativos
na sociedade. O registro da data também no Calendário do Estado de Pernambuco dará maior
visibilidade para a luta das mulheres indígenas nesta sociedade.

     Por fim, propomos que seja institucionalizado em nosso Estado o mês estadual “
Abril Indígena ”, dedicado à realização de campanhas, projetos, encontros e ações de
preservação, valorização e promoção da história e identidade dos povos e
comunidades indígenas de Pernambuco.

     O mês de abril tem se destacado, sobretudo nos últimos anos, como um período
que marca importantes lutas dos povos indígenas no Brasil. Infelizmente, nossos
povos originários ainda resistem e lutam nos dias de hoje para terem seus direitos
respeitados, suas terras demarcadas, suas tradições reconhecidas e valorizadas e
continuam sendo alvos de diversos atos violentos que só destroem suas vidas e suas
terras.

     A institucionalização do Abril Indígena irá contribuir para manter viva a
identidade e história desses grupos, lembrando que essa já é uma campanha que vem
sendo realizada anualmente pelos povos indígenas de todo país, inclusive em
Pernambuco.

     Diante o exposto, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse
Projeto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia
Legislativa para sua aprovação.

Sala das Reuniões, em 15 de Setembro de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 5ª comissões.


