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Este e-book tem por objetivo falar um pouco sobre dois grandes temas: saúde e 

proteção. Ambos os temas são de suma relevância nas políticas públicas para os 

povos indígenas e foram escritos sob a ótica das autoras que também são indígenas 

e de povos, regiões e contextos diferentes de vida, fatores que se somam 

para demonstrar as conexões dos saberes tradicionais e ocidentais e como se 

relacionam na garantia de direitos das adolescentes, jovens e mulheres 

indígenas.

Iremos abordar temas que são considerados tabus como violência, saúde 

menstrual, mas também refletir juntas a necessidade de atenção as políticas 

públicas voltadas aos interesses e necessidades dos povos indígenas.

Boa leitura!

Jaciele Nyg Kaigang 

e Rayanne França Baré
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AIDS
(sigla em inglês) 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

Apib Articulação dos Povos Indígenas do Brasil

ATL Acampamento Terra Livre

Cimi Conselho Indígenista Missionário

Chirapaq Centro de Culturas Indígenas do Peru

CTA Centros de Testagem e Aconselhamento

ECA  Estatuto da Criança e do Adolescente

ECMIA Enlace Continental de Mulheres Indígenas

EMSI Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena

Fimi Forúm Internacional de Mulheres Indígena

Funai Fundação Nacional do Índio

HIV
(sigla em inglês) 

Vírus da Imunodeficiência Humana

IST Infecção Sexualmente Transmissível

MS Ministério da Saúde

OMS Organização Mundial de Saúde

ONU Organização das Nações Unidas

PNAD Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio

Pnaspi
Política Nacional de Atenção a Saúde 

dos Povos Indígenas

Pnaism
Política Nacional de Atenção Integral 

a Saúde da Mulher

PHPN
Programa de Humanização no Pré-natal e 

Nascimento

PEP Profilaxia pós-exposição

Prep  Profilaxia pré-exposição

Rejuind Rede de Juventude Indígena

Sesai Secretaria Especial de Saúde Indígena

SUS Sistema Único de Saúde

6



INTRODUÇÃO3

7



Durante muitos anos as mulheres indígenas ocuparam espaços sociais dentro e 

fora de suas comunidades assumindo papéis de conselheiras, parteiras, agentes 

de saúde, lideranças comunitárias e isso nos revela a afirmação que elas são 

responsáveis por muitos conhecimentos ancestrais que são passados por inúmeras 

gerações. As diversas formas de organização das mulheres indígenas tem se 

mostrado uma grande ferramenta de resistência.

O protagonismo das mulheres indígenas vem ganhando visibilidade externa na 

última década no Brasil e é preciso olhar para o protagonismo das novas gerações 

que tem conquistado espaços importantes nessa trajetória. A conquista de espaços 

como as universidades tem possibilitado novos horizontes para os povos indígenas 

de maneira geral, entretanto vale destacar o papel das mulheres indígenas nesses 

espaços que contribuem de maneira direta e indireta na organização social local, 

regional e internacional.

Mobilizar a juventude indígena em relação ás violações dos direitos indígenas 

e humanos é uma forma de muni-los de informação por meio do acesso a seus 

direitos. Desta forma também é fundamental que este processo de fortalecimento 

e empoderamento político deva ser pautado abordando a conjuntura atual e a 

nossa temporalidade, visando os processos históricos de violências e violações 

coloniais agenciadas e vivenciadas pelos Povos Indígenas do Brasil, assim como 

principalmente as violências e expropriações sofridas pelos corpos das mulheres 

e meninas indígenas ao longo desses 521 anos, assim como aconteceu em seus 

territórios.

Este e-book tem por objetivo trazer a visão sobre temas como saúde e proteção 

baseada na comunidade para as mulheres indígenas, trazendo reflexões 

e possibilitando o empoderamento de outras meninas, jovens e mulheres 

indígenas.
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No Brasil as mulheres representam 51,8%1 da população brasileira, entretanto são 

as principais afetadas por diferentes formas de violações. O machismo, a misoginia, 

violência obstétrica, racismo são algumas práticas que afetam as mulheres como 

um todo.

De fato, é necessário fortalecer as políticas públicas existentes para as 

mulheres e aproveitar os espaços para promoção da igualdade de gênero, que 

consequentemente impactam na redução das desigualdades sociais como um 

todo. Em 2004, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Atenção 

Integral a Saúde da Mulher2 (Pnaism/MS), que tem por objetivo proporcionar 

diretrizes que atendam os princípios da melhoria da qualidade dos serviços, 

promoção da igualdade de gênero e redução das inequidades em saúde.

Neste documento vale destacar as observações feitas de como as características 

étnico-raciais impactam nas desigualdades sociais, seja no acesso ao emprego 

formal, acesso a saúde integral e educação, por exemplo; e, diante do contexto, 

reforça a necessidade de políticas específicas para a população negra. 

Corroboramos que isso se reflete também com relação aos povos indígenas, 

principalmente a saúde das mulheres indígenas, que ainda apresentam os maiores 

dados de mortalidade materna em comparação à média nacional brasileira.

A construção de políticas públicas é feita a partir das conferências com 

participação efetiva da sociedade civil e até o momento foram realizadas apenas 

duas Conferências Nacionais de Saúde da Mulher, a primeira em 1986 e a segunda 

em 2017. Essas datas são importantes destacar para que possamos refletir o quanto 

ainda temos que insistir e avançar na garantia dos direitos das mulheres.

1 PNAD continua (2020), disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101707_informativo.pdf 
2 Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher, disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf  10
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Antes de começar uma discussão sobre a política pública em si, vale destacar o 

conceito de saúde a partir da visão dos povos indígenas. A ideia de saúde está 

diretamente relacionada ao bem-estar, a garantia do direito à terra, território e 

recursos naturais, acesso a água, educação e proteção.

Sabemos que na Constituição Federal (1988), aos povos indígenas são 

reconhecidos os seus costumes, tradições e formas de organização social, mas 

ao mesmo tempo nos questionamos se isso reflete nas políticas públicas. E se as 

políticas existentes têm um enfoque de gênero que respeita todos os princípios 

previstos na Constituição Federal.

A Política Nacional de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas (Pnaspi) tem por 

objetivo assegurar a assistência a saúde dos povos indígenas. Entretanto, no que 

tange as mulheres indígenas, não se tem um enfoque de gênero na política e ainda 

hoje não se tem uma política específica para a saúde das mulheres indígenas, 

apesar dos esforços e inúmeras contribuições das próprias mulheres indígenas 

para criação de tal.

Em 2017, como prévia da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, 

as mulheres indígenas estiveram mobilizadas para organizar a 1ª Conferência 

Livre de Saúde das Mulheres Indígenas, que aconteceu em Brasília. A primeira 

etapa contou com participação de representantes da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena (Sesai) e Fundação Nacional do Índio (Funai) e a segunda etapa 

aconteceu na plenária do Acampamento Terra Livre (ATL). Desses encontros saiu 

uma Carta das Mulheres Indígenas.

A dimensão da saúde é vista a partir da interculturalidade, 

cosmovisão, territorialidades e a espiritualidade dos povos, 

o cuidado e o respeito pelo seu sagrado.
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Durante esse processo as mulheres indígenas destacaram temas extremamente 

relevantes, que interseccionam pela saúde a partir de suas perspectivas.

Gráfico 01: Gráfico criado a partir da Carta das Mulheres reunidas na 1º Conferência Livre de Saúde das Mulheres Indígenas.

Ao longo do livro vamos discorrer sobre alguns temas presentes no Gráfico 01. 

Como não temos nenhuma política de saúde específica para as mulheres indígenas, 

vamos ressaltar algumas recomendações feitas na Carta das Mulheres Indígenas na 

1ª Conferência Livre.

Pré-natal, parto e 
puerpério Planejamento familiar

Prevenção de Infecções 
Sexualmente 

Transmissíveis (IST's) e 
de câncer do colo do 

útero

Saúde mental e 
prevenção da violência 

contra mulheres 
indígenas

Empregabilidade, 
formação e capacitação 

de profissionais de 
saúde

Atendimento nas 
Unidades de Referência 

do SUS nos Estados e 
Municípios

Gestão e Controle Social 
da Sáude Indígena

Alimentação, acesso a 
água e sustentabilidade

: Você sabia que aconteceram apenas duas 
Conferências  Nacionais de Saúde da Mulher? E o intervalo 

de tempo entre as duas foram de 31 anos? 

 

1. Fomentar a troca de saberes entre as parteiras de diversos povos; 
2. Fortalecer a atenção humanizada às mulheres indígenas nos estados e municípios; 
3. Aprofundar o conhecimento e a discussão sobre os métodos contraceptivos junto aos CONDISI e 

comunidades, respeitando a autonomia e a decisão das mulheres indígenas de cada povo; 
4. Realização pela EMSI de palestras por grupos segmentados, dividindo mulheres, homens, jovens 

e adolescentes para que as pessoas sintam-se a vontade para fazer as perguntas sobre as ISTs; 
Que as EMSI tenham condições logísticas e de materiais para realizar as ações educativas em 
todas as aldeias/comunidades; 

5. Que as EMSI desenvolvam ações periódicas comunitárias junto às mulheres indígenas para 
discutir temáticas de saúde das mulheres, fortalecimento do vínculo e redes de cuidados 
comunitários; 

6. Garantir que seja realizada a notificação de todos os casos de violência contra as mulheres para 
que se conheça a dimensão deste problema e seja desenvolvidas ações em saúde, tendo em 
vista que atualmente se identifica uma subnotificação destes casos; 

7.   Orientar e capacitar as EMSI para a atenção às mulheres indígenas em situação de violência,
      considerando as especificidades dos diferentes povos;   
8. Participação paritária de homens e mulheres indígenas nos Conselhos Locais e Distritais de Saúde 

Indígena e garantia de ao menos uma representação das mulheres indígenas no Conselho 
Nacional de Saúde. 
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O cuidado com o corpo e a mente vem desde o nascimento. Cada povo tem seus 

costumes e suas tradições que são passadas de gerações em gerações. Cada anciã, 

pajé, benzedor, liderança no território detém conhecimentos que são únicos e que são 

passados em cada fase do desenvolvimento social, físico, emocional e espiritual.

A menarca, mais conhecida como primeira menstruação, 

em muitas etnias representa a fase na qual deixamos de ser 

meninas para assumirmos o papel de mulheres, ou seja, é uma 

fase que representa um marco social naquela comunidade, etnia 

ou povo. É preciso reconhecer essas organizações sociais locais 

e a representatividade desta fase na vida das meninas; muitas 

passam pelos rituais de transição, como o Ritual da Menina Moça 

em aldeias Tikunas no Amazonas ou a Festa do Moqueado no 

povo Guajajara no Maranhão.

Mas além de falar sobre a representatividade desta fase, precisamos destacar alguns 

desafios que são enfrentados também nesta fase por meninas, adolescentes e 

jovens indígenas, que não diferem de outras meninas não indígenas (veja algumas 

curiosidades na página seguinte). Infelizmente, o Brasil ainda não tem dados oficiais 

sobre o tema e fica o incentivo para que possamos pesquisar sobre o tema entre nós, 

meninas, jovens e mulheres indígenas.

A fase da primeira menstruação é um processo natural e que precisa ser lidado com 

tranquilidade, pois há possibilidade de empoderamento, de autoconhecimento. 

Também acontecem muitas alterações hormonais e emocionais. É preciso estimular 

que as meninas possam se conhecer, entender seu ciclo menstrual e por isso seguem 

algumas dicas.

Anote sempre a data 
de início da 

menstruação 

Anote como foi seu fluxo 
(intensidade, número de 

dias, cor, cheiro) 

Observe os sintomas antes, 
durante e depois da 

menstruação. 

Sempre procure 
profissionais de saúde 
que possam tirar suas 

dúvidas 

Faça uso de chás, bolsas de água 
quente e descanse na medida do 

possível  

Se conheça e encontre a 
melhor forma de se sentir 

bem com você mesma. 
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Curiosidade: Você 
sabe o que é 
pobreza menstrual? 
A pobreza menstrual está 
relacionada a dificuldade de  acesso 
a insumos (absorventes, coletores, 
calcinhas higiênicas e produtos de 
higiene), a falta de acesso a água e 
saneamento e claro, a educação.  
Muitas pessoas que menstruam 
deixam de frequentar a escola nos 
dias do ciclo menstrual. 

 

 

 

 

 

 CURIOSIDADE: 
VOCÊ SABE O 
QUE É POBREZA 
MENSTRUAL?

A pobreza menstrual está 

relacionada à dificuldade de  

acesso a insumos (absorventes, 

coletores, calcinhas higiênicas 

e produtos de higiene), a falta 

de acesso a água e saneamento 

e, claro, à educação. 

Muitas pessoas que menstruam 

deixam de frequentar a escola 

nos dias do ciclo menstrual.

CONHEÇAM ESSES ESTUDOS

Pobreza menstrual:

https://inovasocial.com.br/investimento-social-privado/
sempre-livre-pesquisa-global-menstruacao/
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A fase da adolescência e juventude é marcada por diversas descobertas e entre elas 

as da afetividade, sexualidade, autoconhecimento e tantas outras emoções que fazem 

parte do desenvolvimento do ser humano.

Falar sobre Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos na sociedade ainda é considerado 

um tabu, pois é carregado de esteriótipos e das várias características do machismo e do 

sexismo. Entretanto, vale recordar que o poder de escolha sobre parceiros, relações e 

uso de contraceptivos são direitos de mulheres e homens que devem ser respeitados. 

Para falar mais sobre o assunto vamos abordar dois marcos internacionais importantes 

neste tema: o Programa de Ação de Cairo (1994) e o Consenso de Montevidéu (2013), 

ambos marcos internacionais que orientam as políticas públicas neste tema. 

Mas, vamos entender alguns conceitos importantes antes?

Para garantir esses direitos, é importante que a gente conheça mais sobre eles e esse 

é um princípio básico dos direitos sexuais: o acesso à informação e à educação sexual 

e reprodutiva. Vamos falar de três temas nesse tópico: sobre as infecções sexualmente 

transmissíveis (IST),as profilaxias de pré e pós-exposição (Prep e PEP) e a gravidez 

não-intencional na adolescência. 18
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Profilaxia são medicações usadas para evitar a contaminação por HIV, 

mesmo antes ou depois de relações desprotegidas.

• PREP - A profilaxia pré-exposição é destinada prioritariamente a pessoas 

transexuais, homens gays, homens que fazem sexo com homens e profissionais do 

sexo.

• PEP - A profilaxia pós-exposição é realizada por 28 dias em casos de violência 

sexual, relação sexual desprotegida (sem o uso de camisinha ou com rompimento da 

camisinha) ou acidente ocupacional (com instrumentos perfuro cortantes ou contato 

direto com material biológico). Para ter acesso à Prep ou à PEP, é necessário buscar 

o Sistema Único de Saúde (SUS), nas unidades da rede pública e nos Centros de 

Testagem e Aconselhamento (CTA).
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Quando nos referimos a direitos reprodutivos, estamos falando sobre o direito a 

escolha de ter filhos ou não, quando e quantos filhos. Nos referimos à autonomia das 

mulheres sobre seu corpo e suas vidas.

Uma gestação gera impactos, principalmente na vida da mulher, causa mudanças 

físicas e emocionais, no  comportamento, em suas relações sociais e comunitárias e, 

claro, toda a responsabilidade por aquela gestação e precisamos também falar do 

abandono, seja intelectual, material ou afetivo.

Nós, mulheres indígenas, crescemos ouvindo histórias de como nossas avós, bisavós, 

tiveram 7, 10 e tantos filhos, representando de maneira geral uma família grande. Aos 

poucos vamos percebendo algumas mudanças sociais também, algumas mães, tias 

com 3 ou 4 filhos e outra geração com a mesma quantidade ou até menos filhos, mas 

ainda é incomum.

A gravidez na adolescência é possível ser vista de diversos olhares:

• Cultural: após a primeira menstruação a menina é vista como já “preparada” para 

casar, ter filhos e ser responsável em ter sua própria família; pode ser visto pelo olhar da 

tentativa de aumentar a população indígena e assim reforçar as identidades culturais e 

territoriais.

• Saúde: a gravidez é vista como um problema social e de saúde pública, pois 

adolescentes têm maiores riscos de serem vítimas de problemas gestacionais como 

pré-eclâmpsia, depressão pós-parto, violência obstétrica e morte materna;

• Social: muitas meninas acreditam que o fato de engravidar as permite ter um “status” 

e um respeito dentro do convívio comunitário e enxergam isso de maneira positiva; 

outras veem a gravidez como um meio de “segurar” o parceiro e manter uma relação 

afetiva; outras acreditam que esse seja o passo para que possam sair de casa e viver 

com seus parceiros; Dificuldades de acesso ao mercado de trabalho;

• Educação: a gravidez na adolescência representa um dos fatores de exclusão e 

abandono escolar e, consequentemente, piores condições socioeconômicas para estas 

famílias;

24



Diante das diversas perspectivas apresentadas, fato é que a gravidez na adolescência 

é um risco à saúde da adolescente e jovem, pois muitas vezes a gravidez é 

não-intencional (gravidez não-desejada) e tem suas consequências. É preciso 

buscar estratégias de diálogo sobre educação sexual em linguagem adequada as 

necessidades dos povos indígenas, respeitando a privacidade da pessoa, as relações 

culturais e religiosas e o uso de contraceptivos naturais ou sintéticos de acordo com

a realidade local.

Dentro da política nacional de saúde indígena não há nenhuma regulamentação 

que se refira a proibição quanto ao uso e distribuição de contraceptivos sintéticos 

em comunidades indígenas. Entretanto, é de responsabilidade das equipes de 

saúde orientar quanto ao uso destes insumos, considerando os seus possíveis efeitos 

colaterais, como estes listados abaixo.

A longo prazo é possível desenvolver outros problemas como doenças 

cardiovasculares (derrame, ataque cardíaco e coágulos sanguíneos). O uso dos 

hormônios femininos naturais afetam o risco de alguns cânceres, bem como os 

métodos anticoncepcionais baseados em hormônios podem aumentar ou diminuir 

o risco de diferentes variedades de câncer, como por exemplo câncer de mama, 

câncer de ovário e endometrial, câncer cervical e câncer colorretal.

1. Dor de cabeça, enxaqueca e naúseas;

2. Mudanças no fluxo menstrual, aparecimento de sangramento 

de escape (sangramento fora do período menstrual);

3. Aumento da sensibilidade nos seios;

4. Mudanças no peso;

5. Aparecimento de acne e espinhas;

6. Alterações de humor;

7. Diminuição da libido;

8. Aumento no risco de trombose;

9. Aumento no risco de problemas de tireóide;

10. Aumento no risco de problemas hormonais;

11. Alteração no corrimento vaginal;

12. Aumento no risco de coágulos sanguíneos, pressão alta.
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Vale destacar que muitos estudos mostram relação da gravidez não-intencional 
como consequência da violência sexual e que muitas vezes o relato é omitido na hora 
da adolescente reportar quem é o pai da criança que está esperando; e os casos são 
descobertos muito tempo depois e outras vezes nunca. Em outro capítulo vamos 
abordar mais sobre o tema.

É perceptível que a gravidez na adolescência oferece mais riscos do que de 
fato benefícios a vida da adolescente e jovem. Por essa imaturidade emocional, 
desconhecimento do que está acontecendo e o que pode acontecer, as adolescentes 
são as que menos têm acesso ao pré-natal adequado. Segundo o Programa de 
Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN), a mulher tem direito a realizar no 
mínimo 6 consultas de pré-natal. Durante essas consultas ela e o parceiro devem ser 
orientados sobre as mudanças que acontecem e suas responsabilidades.

Dentro das responsabilidades é necessário abordar o tema do abandono afetivo, pois 
muitas adolescentes têm se tornado mães solo. Vamos conhecer mais.

O que é abandono afetivo?
Acontece quando os responsáveis negligenciam, omitem, ignoram os cuidados 
necessários para garantir o direito dos filhos. O artigo 277 da Constituição Federal de 
1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei 8.069/1990 - atribuem o 
cuidado da criança aos pais e responsáveis. Não estamos tratando das relações afetivas 
e emocionais, mas da garantia do direito à saúde, à educação, à assistência social 
e a todos os direitos que garantem o desenvolvimento e bem estar da criança e do 
adolescente.

Infelizmente, é muito comum os casos de abandono afetivo e está cada vez 
aumentando o número de adolescentes e jovens que se tornam mães solo.

O que são mães solo?
São mulheres que assumem todas as responsabilidades (financeiras, 
sociais, educativas etc) dos filhos sozinhas. É um termo novo que vem 
ganhando espaço e reconhecimento de fato. As mães solo são aquelas 
que antes chamávamos de mães solteiras, um termo que entra em desuso 
pois ser mãe é uma condição parental e ser solteira é apenas um estado civil.

É importante tratar o tema da gravidez na adolescência com todos os gêneros, pois 
responsabilidade afetiva é dever de todos. É preciso trazer para a discussão os planos/
projetos de vida de cada adolescente e o compartilhamento de responsabilidades e 
consequências.
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A saúde mental é entendida como um estado de bem-estar no qual a pessoa é capaz 

de apreciar a vida, trabalhar e contribuir para o meio em que vive e, ao mesmo tempo,

administra suas emoções (OMS).

A saúde mental por muito tempo foi vista apenas como algo carregado de estereótipos 

ruins e pejorativos, mas, na verdade, é o entendimento de plena saúde e bem-estar, ou, 

como referimos entre nós povos indígenas, o nosso bem-viver.

Em outras palavras, podemos dizer que a saúde mental dos povos indígenas pode 

ser definida como um estado de bem estar individual e coletivo, com a proteção do 

território e do meio ambiente, as relações em harmonia e capacidade emocional de 

lidar com as adversidades. Entretanto, sabemos que esse seria o mundo ou o perfil ideal 

para definir e dizer que os povos indígenas hoje detém plena saúde mental, porém não 

é bem assim. Os povos indígenas apresentam as maiores taxas de suicídio entre jovens, 

comparado com a média nacional, segundo dados do CIMI (2017) 3 a cada 3 dias um 

jovem indígena se suicida e vários fatores contribuem para tal estatística, entre elas o 

racismo e os conflitos territoriais.

Ao falar de saúde mental não podemos deixar de falar do racismo e como ele afeta a 

autoestima, a vida dos povos indígenas, principalmente em adolescentes e jovens que 

estão em contatos mais próximos. Atualmente pelo uso das redes sociais, com escolas 

não indígenas, universidades, serviços públicos e privados, além de outros espaços.

É preciso criar estratégias de autocuidado, mecanismos de fortalecimento de 

identidades e capacidades de cada mulher, adolescente ou jovem. É respeitar a 

diversidade, a cor da pele, o idioma, o jeito de se vestir, o corpo e as realidades 

individuais do outro. É criar redes de apoio comunitário e entre pares para que 

possam se apoiar. É fortalecer vínculos familiares ou com pessoas que se tenha 

confiança.
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Este material tem como objetivo apresentar formas de atuação política 

e práticas cotidianas agenciadas pelo movimento de juventude 

indígena, trazendo ao debate questões de “gênero” e violências 

na perspectiva do agenciamento protagonizado pela juventude e 

seus diversos movimentos e espaços, para reconhecer, problematizar, 

dialogar e propor estratégias de enfrentamento de violências contra 

mulheres e meninas indígenas no contexto de seus territórios, 

partindo da concepção que território indígena é todo e qualquer 

espaço em que os corpos indígenas estão, uma vez que o corpo 

indígena é constantemente construído de forma relacional em seu 

território próprio e ancestral. Desta forma, estes movimentos têm como 

principal objetivo traçar estratégias e mecanismos necessários, por 

meio de iniciativas diversas que envolvem as comunidades indígenas 

de forma interlocutora, difundindo e aproximando informação para  

promoção, assim como a assistência, o acesso e a garantia de direitos 

da infância e juventude indígenas em situação de violência, conforme 

normas e instrumentos internacionais de direitos humanos e a legislação 

brasileira. Uma vez que os esbulhos e expropriações territoriais não 

podem ser abordados de forma dissociada das violências infligidas aos 

corpos indígenas, afinal, falar de violência é falar da sangrenta violação 

de direitos humanos aos quais  do Brasil.

Neste sentido, fomentar o debate e o diálogo de acordo com as especificidades, 

conceitos e formas de organização das diversas realidades indígenas  em consonância 

com os debates e discussões dos movimentos de jovens indígenas  é uma ação que tem 

se fortalecido, expandindo-se em rede nos últimos 10 anos para fomentar e fortalecer 

a defesa e garantia de seus direitos sociais, através do fortalecimento das iniciativas 

coletivas nas comunidades e estratégias de atuação que sejam potencializadoras de 

autonomia e libertação desta juventude, no âmbito de seus direitos humanos.

Contexto

Nos últimos 10 anos, a juventude indígena tem fortalecido sua presença e participação 

em diferentes espaços de atuação e fortalecimento das pautas relacionadas aos 

direitos indígenas e, neste processo, a juventude tem se manifestado fortemente 

como protagonista e agente de mobilização na defesa desses direitos, por meio 

da aproximação, do diálogo e do fortalecimento das potencialidades  nas quais a 

valorização cultural e a transmissão dos conhecimentos e saberes intergeracionais 

tem se mostrado uma forte ferramenta de resistência. 30



O exercício das práticas culturais tradicionais, ou mesmo a retomada de tais práticas 

que foram adormecidas pelo processo de colonização, ao serem acordadas por esta 

juventude vem apresentando um significativo avanço dessa juventude indígena 

na defesa de seus direitos, por meio da abordagem dos principais problemas e 

dificuldades enfrentados pelos jovens indígenas, assim como os principais desafios e 

demandas.

Um dos objetivos principais do movimento de juventude indígena nos últimos anos 

é a qualificação e instrumentalização desses jovens indígenas, aproximando-os das 

informações e mecanismos referentes a tais direitos, por meio da criação de coletivos e 

da organização em redes, para assim, por meio do empoderamento político, promover 

a participação  da diversidade de jovens indígenas em espaços de mobilização, 

formação, fomento e discussão sobre direitos indígenas e humanos, para atuarem 

como “multiplicadores”.

Este processo possibilita diversas formas de orientação para as ações de base, por meio 

da organização e empoderamento político, bem como fomenta as políticas públicas 

existentes adequando-as para a realidade indígena; e envolvendo a juventude através 

do olhar, da participação, assim como a formulação de projetos e ações no âmbito de 

suas especificidades e realidades.

É fundamental a consciência dos aspectos históricos, principalmente quando se 

fomenta as políticas públicas e sociais voltadas para a saúde das mulheres e meninas 

indígenas, bem como na discussão e fomento dos mecanismos de defesa de direitos no 

âmbito do diálogo, construção e execução de políticas públicas e sociais voltadas para 

as mesmas, a partir de narrativas contra hegemônicas que respeitem as especificidades 

indígenas para a garantia de direitos dos quais somos destinatários, em consonância 

com os pactos de que somos signatários. Afinal, os retrocessos que são impulsionados 

pelas violências decorrentes dos grandes projetos desenvolvimentistas seguem 

adentrando em nossos territórios.

Portanto, fazer ecoar essas vozes indígenas, seja no campo do movimento ou na 

participação na formulação ou aplicação de instrumentos indigenistas que agreguem 

na teoria e na prática, é atualmente uma das principais alternativas e ferramentas 

dentro e fora das nossas comunidades. Este processo de afirmação e fomento 
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de políticas públicas e sociais voltadas para as realidades e contextos indígenas, 

expressado em uma diversidade de 305 povos e mais de 208 línguas indígenas 

distribuídas em todas as cinco regiões do território brasileiro, tem se fortalecido com 

a presença e participação de jovens mulheres que se somam ao movimento como 

multiplicadoras de suas lutas, afirmando que a voz e a presença das mulheres jovens 

indígenas se fazem imprescindíveis, especialmente na conjuntura atual, pois as 

violências e violações que mancham a história, desde que o sangrento colonizador 

chegou nesse território chamado Brasil, ainda se apresentam nos dias atuais, seja de 

forma bárbara com mortes tentando tirar nossas terras, seja nas maneiras mais sutis, 

nas instituições, quando tentam nos invisibilizar. O Brasil nasce do estupro dos 

corpos das mulheres e das meninas indígenas e para nós essa realidade histórica 

persiste, seja na nossa memória coletiva, seja tendo em vista que as mesmas 

violações seguem ainda nos dias atuais.

Foto: Gabriela Portilho
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Levar o conhecimento e a informação acerca de seus direitos até as mulheres indígenas 

tem sido um processo construtivo de aproximação, diálogos e desconstruções, até 

mesmo de questões ligadas a imposições colocadas as mulheres indígenas pelo 

patriarcado colonial ainda presentes, imposições colonizadoras do Estado que 

culminaram em transformações profundas no modo de ser indígena.

Portanto toda e qualquer abordagem sobre violências na contemporaneidade deve 

trazer este aspecto histórico sobre invasões e expropriações dos corpos indígenas, 

principalmente das mulheres indígenas, corpos esses que são intrinsecamente e 

costantemente construídos de forma relacional em seu território próprio e ancestral; e 

os esbulhos territoriais sofridos ao longo dos últimos séculos não podem ser pensados 

de forma dissociada das violências infligidas aos corpos indígenas.

 
 

 

 

 

Discutindo violências 
  

PARE COM A 
VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER
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Neste sentido, os estupros que hoje mancham a história do contato entre mulheres 

indígenas e homens não-indígenas são percebidos como invasões e expropriações 

do corpo da mulher indígena, assim como ocorreu com seus territórios. Portanto, as 

políticas de proteção às indígenas hoje não podem ser destacadas das percepções, 

olhares e posturas das mulheres indígenas sobre o que compreendem por violência. 

Afinal, são inúmeras as formas de violência enfrentadas historicamente por essas 

mulheres e meninas indígenas.

Alguns mecanismos ou políticas de intervenção têm facilitado a percepção dessas 

mulheres/jovens/meninas a respeito da violência sofrida por elas e encorajado a 

denúncia. Núcleos de Defesa dos Direitos da Mulher, em parceria com movimentos, 

tem buscado elaborar cartilhas e tantos outros materiais visuais e audiovisuais 

contendo informações e orientações, por exemplo sobre a Lei Maria da Penha, o 

que tem sido um avanço e um mecanismo importante para denunciar as violências 

sofridas pelas mulheres indígenas, assim como outros mecanismos de denúncias 

e enfrentamento. A lei Maria da Penha é um marco legal que traz um debate 

concernente a violência doméstica, uma vez que tem contribuído na punição de 

muitos casos de violência contra a mulher.

No entanto, a Lei Maria da penha, ao mesmo tempo que protege as mulheres indígenas 

contra violências praticadas em função do gênero dentro dos territórios, pode ser um 

instrumento que acirra violações contra os povos indígenas se, na sua aplicação, não for 

colocada em diálogo com preceitos fundamentais, como o Direito à Autoderminação 

dos Povos Indígenas, de 2007, bem como o da participação, fruto da convenção 169 da 

OIT, de que o Brasil é signatário; e, essencialmente, a escuta das mulheres indígenas, 

que já tem ecoado suas vozes em muitas instâncias dentro e fora das relações 

institucionalizadas, por meio do movimento das mulheres indígenas em todo o país. É 

importante a reflexão sobre esses aspectos na abordagem das políticas de proteção às 

mulheres indígenas. Tais  complexidades carregam a necessidade de serem situadas no 

tempo, no espaço e, especialmente, nos corpos femininos indígenas.

 É importante destacar reconhecimento à indubitável contribuição desta política de 

proteção no avanço no combate a violência doméstica, praticada contra a mulher de 

forma geral, uma vez que também envolve as mulheres indígenas, o que obviamente 

precisa ser defendido. Contudo, no contexto indígena, carece de problematização 
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e aprimoramento quanto à sua aplicabilidade no contexto  dos povos e mulheres 

indígenas, uma vez que as violências que acontecem nos territórios contra as 

mulheres  não são constituintes das culturas dos povos indígenas e sim resquícios do 

machismo e do patriarcado brancos impostos ao longo dos séculos, o que hoje na 

contemporaneidade vem sendo desconstruído e combatido pelas mulheres indígenas 

e juventude indígena.

Entende-se que a ocupação do espaço político e de tomada de decisões pelas 

mulheres indígenas implica uma retomada dos lugares que sempre foram ocupados 

por elas, em seus territórios ou fora deles. Salienta-se com isso que o machismo e 

as práticas de silenciamento e violência doméstica, sistêmica e estrutural contra as 

mulheres indígenas não são constituintes das culturas dos povos indígenas. E para 

consolidarem essa retomada de espaços e formas de existências,  materializada 

em políticas públicas de proteção, indicam que suas vozes precisam ser ouvidas na 

construção ou mesmo no aprimoramento dessas políticas; e tais políticas precisam 

levar em consideração suas ligações com o plano espiritual e com o plano sagrado de 

seus corpos e territórios, algo que consideram imprescindível para o empoderamento 

contemporâneo e para atuação como multiplicadoras do movimento indígena e no 

combate a essas violências.

Esses corpos, em luta, bebem das construções, conquistas e reivindicações mais 

genéricas da pauta feminista, que tem seu próprio contexto, mas não replicam métodos 

e até mesmo reivindicações brancas, pois somos cosmologicamente e etnicamente 

distintas. Nossa sociabilidade, nossa luta pelo território e participação no movimento 

indígena precisam  ser levadas em consideração, por ter relação com as formas de 

violência que nossos corpos e espíritos sofreram. As violências pelas questões étnicas 

também entram nesse rol.

Até bem pouco tempo, sequer precisávamos pensar em gênero como um conceito 

teórico. Contudo, a presença e acirramento da forma patriarcal em nossos cotidianos 

nos fizeram refletir sobre tal questão, bem como sobre o que se configura como 

espaços públicos e privados nas relações de decisões e ocupações de liderança no 

interior de nossas Terras; e por isso é necessário a apropriação de tal conceito, até 

mesmo para podermos acessar informações a respeito dos nossos direitos neste 

sentido.
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Portanto, tais conceitos, para fazer sentido à nossa luta, precisam ser discutidos de 

forma entrelaçada e crítica. Inferindo os tantos vieses que esta discussão fomenta e na 

busca de estudos e publicações que abordem temáticas sobre mulheres indígenas, se 

verifica que, pelo menos no contexto da América Latina, ainda é premente o trato, as 

denúncias e a busca de enfrentamento das múltiplas formas de violências sofridas por 

essas mulheres, seja por seu gênero, etnia, ou mesmo pela condição econômica, em 

distintos contextos históricos, geopolíticos e sociais em que estão inseridas.

É preciso pensar a construção, promoção e proteção dos seus direitos por via das 

políticas públicas visando o fortalecimento do movimento indígena nas pautas gerais, 

como também introduzindo reivindicações relacionadas ao gênero como pauta de 

relevância. Assim, o trabalho de conscientização é necessário no sentido de estender 

os horizontes das leis internas das próprias comunidades, através do alinhamento com 

as políticas externas. A Lei Maria da Penha é uma dessas políticas que necessita ser 

pensada a sua aplicabilidade neste sentido.

Em algumas aldeias indígenas, a própria comunidade e as lideranças ajudam as 

mulheres vítimas de violência, divulgando informações sobre a Lei Maria da Penha, 

transportando até a delegacia da cidade ou chamando a polícia quando necessário, 

o que mostra gradativa superação da resistência quanto às denúncias e mudança de 

comportamento da cultura patriarcal imposta, atuando para garantir a integridade 

física e emocional das mulheres, em alguns territórios; enquanto que a outras ainda 

sequer chegam essas informações.

Desta forma, realizar, incentivar e apoiar ações locais, nacionais e internacionais para 

conscientização das mulheres sobre seus direitos e da comunidade sobre o fenômeno 

da violência doméstica e familiar, o que no caso das mulheres indígenas estende-se a 

outras violências, é fundamental, e isso em parceria com os Organismos Municipais de 

Políticas para Mulheres (OPMs), com as lideranças femininas das aldeias e com órgãos 

da segurança pública e assistência social.

É importante salientar que, assim como ocorre com a maioria das mulheres em situação 

de violência doméstica, as indígenas também não denunciam por medo, vergonha, por 

temer represálias da família e, em alguns casos, pelas próprias lideranças, ou pela falta 

de condições financeiras para manter o lar na “ausência” do homem . Ameaças são os 

crimes mais registrados pelas mulheres adultas, enquanto que as adolescentes e jovens 

são a maioria das vítimas de crimes sexuais.
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As vulnerabilidades em que se encontram as mulheres indígenas as colocam à 

margem, na invisibilidade na maioria dos contextos territoriais em que se encontram. 

Somam-se nesses aspectos principalmente quando se trata de áreas de fronteira, de 

construção de grandes empreendimentos e avanço da fronteira do agronegócio, assim 

como em espaços públicos como universidades, instituições, e todos os espaços que 

as mulheres indígenas tem ocupado por direito e onde esses corpos das mulheres 

indígenas seguem sendo vistos com um olhar que exotiza e inferioriza a figura da 

mulher indígena.

Fotos cedidas ao Projeto Cunhataí Ikhã

Larissa Tuxá

Glenda Pataxó

Hellen Pataxó

Dani Pataxó
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Crimes contra a dignidade sexual e contra a liberdade sexual: 

conceituando os crimes de estupro, violação sexual mediante fraude, 

assédio sexual, exploração sexual e tráfico de pessoas para fim de 

exploração sexual.

Estupro:  Cometido por pessoas desconhecidas ou conhecidas.

Art. 213 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 

ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique 

outro ato libidinoso.
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Assédio sexual: 
Relação de trabalho

Art. 216 - Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 

favorecimento sexual, prevalecendo - se o agente da sua condição 

de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício 

de emprego, cargo ou função. Se o seu chefe ou superior comete 

assédio, isso é crime.

42



IMPORTUNAÇÃO16

43



Importunação: a importunação sexual é a pratica contra alguém e 

sem anuência de ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria 

vontade. Inclui tocar as partes íntimas e apalpar partes do corpo de um 

terceiro sem permissão, por exemplo. A penalidade prevista é de um a 

cinco anos de reclusão.
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Mulheres, adolescentes e crianças

Art. 228 - Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma 

de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém 

a ajude.
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Pode ser internacional ou  o chamado tráfico interno, 
que ocorre dentro do território nacional.

Art. 231 / Art. 231-A - Facilitar a entrada ou saída de mulheres 

do país para exploração sexual, ou mesmo no território nacional. 

Agenciar, aliciar ou comprar mulheres para exercer a prostituição 

é crime.

A violência sexual não se resume à penetração forçada. Muitos atos 

de natureza sexual que podem ser considerados violência, como 

toques indesejados nos órgãos sexuais, ser forçada a tocar órgãos 

sexuais de outra pessoa, ser obrigada a fazer sexo oral, beijos e 

carícias forçadas, ser obrigada a assistir conteúdo pornográfico ou 

participar, ser forçada a se prostituir.
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É considerada qualquer conduta que cause danos emocionais e diminuição da 

autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher. Esse tipo de 

agressão pode ser difícil de identificar, pois muitas vezes é mascarada como ciúmes 

e caracterizada por controle, ofensas e humilhações. Essa é uma das violências mais 

comuns, embora quando se fala em violência contra a mulher a primeira coisa que 

vem à mente é um tapa, soco ou um empurrão. Mas não é apenas a agressão física 

que define um relacionamento violento. Uma forma mais subjetiva de violência é a 

psicológica.

Sentir-se constantemente sem autoestima, humilhada, diminuída, sofrendo ameaças 

verbais e com medo de dar opinião, provavelmente pode estar sendo vítima de 

violência psicológica. Esse tipo de agressão pode ser difícil de identificar, pois muitas 

vezes é mascarado como ciúmes e é caracterizado por controle, ofensas e humilhações. 

Boa parte das vezes, as vítimas têm dificuldade em romper a relação, pois o 

abuso psicológico ocorre de maneira gradual, mas constante, minando a autoestima 

e anulando a pessoa.

São sinais de violência Psicológica: a Lei Maria da Penha classifica violência psicológica 

como qualquer conduta que cause danos emocionais e à autoestima da mulher, que 

prejudiquem o seu pleno desenvolvimento, que vise degradar ou controlar suas 

ações, comportamentos, crenças e decisões. O Instituto Maria da Penha lista algumas 

dessas condutas.

Ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento (proibir de estudar, 

trabalhar, viajar ou de falar com amigos e parentes), vigilância constante, perseguição, 

insultos, chantagem, exploração etc. Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em 

dúvida sobre sua memória e sanidade. A violência psicológica é bem comum. Segundo 

levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com o Datafolha, a violência 

por meio de ofensas, xingamentos ou humilhações foi a mais comum no Brasil em 

2018, atingindo 22% das mulheres.

Esse tipo de violência normalmente 

precede a agressão física, através de 

comportamentos abusivos por meio 

dos quais é possível diminuir a mulher 

e minar sua autoconfiança.
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É qualquer tipo de comportamento de agressão, ameaça ou intimidação 

efetuado pela internet e/ou pelas novas tecnologias, através de sms, mms, 

email, chatroom, messenger, website, youtube, redes sociais, com a intenção de 

nos magoar, envergonhar, assustar ou ofender.

A evolução e a disseminação das novas tecnologias da internet mudaram a maneira 

como as pessoas vivenciam suas experiências sociais, e isso não é uma realidade 

alheia para os povos indígenas. Nos últimos anos, os impactos das mídias sociais na 

vida das comunidades indígenas têm se manifestado das mais diversas maneiras. 

Instrumentos disponíveis das tecnologias de informação e comunicação trazem um 

novo aspecto de visibilidade da vida indígena, por meio desses recursos, e os inclui 

no seu dia a dia e nas suas ações, lutas e relações de sociabilidade.

A ampliação dos círculos alcançada pela chamada tecnologia é uma realidade, 

adentrou a vida indígena e isso tem se fortalecido como ferramenta fundamental 

na luta pelos direitos indígenas, principalmente quando alinhada e conciliada a sua 

utilização com as tradições de cada povo, no sentido do registro e da informação, 

que deve ser aplicada como recurso didático na educação, levando em conta as 

memórias e as histórias dos povos indígenas.

Neste sentido também, da mesma forma que as redes sociais e a instantaneidade 

com que mensagens de voz e de texto, vídeos e fotos são trocados e replicados 

nesse ambiente virtual, que estão no cotidiano das comunidades indígenas, isso 

nos faz atentar para a questão de que a maioria dos que acessam essas redes, 

plataformas de entretenimento e informação virtual são jovens/adolescentes 

indígenas.

Assim, isso nos sugere um caminho que nos faz atentar para seu uso responsável 

e consciente, pois da mesma forma que isso traz informações benéficas, também 

abre espaço para a reprodução de violências, principalmente contra mulheres/

jovens/meninas indígenas. Nesse sentido, é necessário pautar essa questão como 

informação preventiva e também de fomento

a essas mulheres/jovens/meninas, no sentido de informar que também existem 

mecanismos de proteção que respaldam e garantem sua integridade dentro da lei.
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Apesar de úteis e de facilitar ambientes de troca de informação e debate, as 

redes sociais e outras áreas da comunicação digital têm sido também um espaço 

de violências contra as mulheres. As violências de gênero na internet não 

estão descoladas do mundo real. Também estão calcadas no desrespeito. Os 

espaços virtuais reproduzem discriminações construídas socialmente e podem 

ser componentes para reforçar violências contra as mulheres, como a violência 

sexual, quando, por exemplo, um estupro é gravado e a ameaça de divulgação 

do conteúdo vira chantagem para que não haja denúncia, assim como também a 

divulgação de outros conteúdos que possam constranger e afetar a vida de quem 

sofre esse tipo de crime e violência.

Lei Carolina Dieckman
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Das diversas formas de violências que se estruturam na nossa sociedade, que 

submetem as mulheres, a violência sofrida nas estruturas das esferas públicas, 

perpetrada por agentes públicos, quando se realiza algum tipo de ação 

discriminatória, humilhante ou preconceituosa, é qualificada como violência 

institucional.

A violação é sempre uma questão grave, mas é especialmente inaceitável quando 

vem de um membro da administração pública. Neste sentido, quando um membro 

da polícia, um carcereiro prisional ou um membro das forças armadas têm uma 

conduta contrária aos direitos humanos, estamos diante de um caso de violência 

institucional. Uma das formas mais pungentes de violência institucional enfrentada 

pelos povos indígenas está presente principalmente nas instituições que deveriam 

atuar na proteção e defesa dos direitos indígenas. Atualmente temos vivenciado 

essa violência com a Funai, a Sesai, bem como Instituições de Ensino superior (IES) 

quando não reconhecem a autonomia dos Povos indígenas e tratam de forma 

tutelar os povos indígenas em sua forma de atuação na execução das políticas 

sociais com esses atores.

55



ESTRATÉGIAS DE 
MOBILIZAÇÃO 
POR DIREITOS, 
A IMPORTÂNCIA 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL

22

56



É importante salientar que estar atentas aos direitos enquanto mulheres indígenas 

é fundamental no sentido da ampliação das ações em rede, como aquelas 

organizadas muitas vezes por coletivos de base, em que, por meio da articulação, 

tem se destacado ações que mobilizam em torno da informação.

Buscar o apoio e criar organizações e entidades locais, nacionais e internacionais 

tem sido o caminho para a aproximação do diálogo entre os povos indígenas. 

Muitas dessas organizações  possuem estratégias e mecanismos de enfrentamento 

bem como recursos que podem e somam com muitas das ações de coletivos de 

jovens e mulheres indígenas nas bases, ou seja, aquelas organizações que estão nos 

territórios ou organizações a nível local que estendem seus diálogos e articulações 

a nível nacional e/ou internacional, em que reunir mulheres indígenas e líderes 

de direitos humanos de diferentes partes geográficas, para coordenar agendas, 

somam no desenvolvimento de mecanismos que fortaleçam as potencialidades  

para  desenvolver papéis de ativismo na defesa dos direitos humanos indígenas, 

incentivando a participação das mulheres indígenas nos processos de debate e 

diálogos nacionais e internacionais de tomada de decisão, garantindo a inclusão 

consistente e substantiva das perspectivas das mulheres Indígenas em todas as 

discussões sobre direitos humanos.

Neste sentido, aproximar essas redes em torno dos desempenhos e também do 

fortalecimento do papel de facilitação em áreas de diálogo e consenso promovido 

pelas organizações e movimentos indígenas têm se mostrado um processo 

fundamental e uma via imprescindível. Algumas destas organizações têm tido um 

papel importantíssimo no desenvolvimento dessas redes de mulheres indígenas 

em diferentes contextos nos últimos anos, fundamentalmente no incentivo à 

participação, principalmente em espaços internacionais, o que há alguns anos 

atrás era algo difícil de se ver, inclusive nas negociações sobre a Declaração das 

Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, nas sessões anuais como as 

do Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Assuntos Indígenas (UNPFII) e na 

Conferência Mundial de 2014 de Pessoas indígenas.

Essas organizações, como Rejuind E Apib  a nível nacional, e ECMIA, FIMI e 

CHIRAPC a nível internacional e da américa latina, têm desenvolvido nos últimos 
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anos uma forte capacidade de trabalho e parceria com outros movimentos sociais 

aqui no Brasil. A própria ONU Mulheres, por meio do projeto Voz das Mulheres 

Indígenas, implementado pela ONU Mulheres em cooperação com a Embaixada da 

Noruega, tem fomentado o empoderamento, a mobilização social e a participação 

política de mulheres indígenas de mais de uma centena de etnias no Brasil. O 

projeto fortalece a atuação de mulheres indígenas em espaços de decisão dentro e 

fora de suas comunidades.

Esse projeto tem sido fomentado e executado em um trabalho de consultoria 

por mulheres indígenas de diferentes regiões do brasil, onde o fortalecimento 

das capacidades dessas mulheres na  construção de espaços internos de tomada 

de decisão constituídos exclusivamente por mulheres indígenas permitiu que, 

durante um ano e meio, um grupo de mulheres líderes coletassem informações em 

comunidades indígenas por todo o Brasil e constituíssem, pela primeira vez, uma 

pauta nacional comum das mulheres indígenas brasileiras.

O Voz das Mulheres Indígenas no brasil conta com 5 eixos temáticos: 

1. violação dos direitos das mulheres indígenas (incluindo a violência contra 

mulheres e meninas);

2. empoderamento político; 

3. direito à terra e processos de retomada; 

4. direito à saúde, educação e segurança; 

5. tradições e diálogos intergeracionais.

Assim, por meio da articulação em rede e da participação das mulheres indígenas 

em espaços estratégicos, fortalece-se essas redes cada vez mais. É importante 

salientar que a Rede de Juventude Indígena (Rejuind) e a Articulação dos povos 

Indígenas do Brasil (Apib) tem sido fundamentais e as principais organizações 

articuladoras neste processo de mobilização e aproximação das organizações 

de mulheres e juventude de base, quando por exemplo se reúnem indígenas em 

mobilizações como o Acampamento Terra Livre (ATL), que existe a mais de 16 anos, 

é considerado a maior mobilização indígena que ocorre no Brasil e chega a reunir 4 

mil indígenas na cidade de Brasília.
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Desde 2009, quando se iniciaram as primeiras mobilizações de juventude 

indígena a nível nacional, o movimento foi se fortalecendo, agregando mais 

jovens mulheres, criando dinâmicas próprias, transformando-se esteticamente, 

aprofundando as articulações entre povos, aumentando a participação em outros 

espaços e mobilizações, no sentido de ampliar e visibilizar os rostos e as vozes da 

juventude indígena, principalmente das jovens mulheres indígenas.

A participação em eventos como o ATL - o Acampamento Terra Livre é 

colocada pela juventude e as organizações de juventude de base como 

“a luta mais importante nos dias atuais”. Assim como em outros eventos de 

mobilização local, os jovens participantes entram em contato com a luta pelos 

direitos indígenas, as conquistas dos movimentos e dos protagonistas indígenas 

do passado e do presente ; ampliam sua consciência sobre as ameaças sofridas 

pelos povos indígenas por parte de setores governamentais antagônicos à causa 

indígena e se aliam a causas supra-étnicas, alinhando e fortalecendo demandas a 

ser revindicadas perante o Estado nacional.

Essas experiências e esse aprendizado são primordiais na formação dos jovens, 

os quais têm se construído como um núcleo de “resistência”, tanto dentro quanto 

fora da aldeia, aliando-se, como apontado, a outros movimentos indígenas, como 

a Primeira Marcha das Mulheres indígenas, que ocorreu em agosto de 2019  com 

o tema “Território, nosso corpo, nosso espirito”, em que se reuniram mais de 3 mil 

mulheres indígenas de todas as regiões do país, em diversidade de mais de 130 

povos, uma conquista de muitas mulheres, pertencentes a diversos povos, que 

lutam diariamente a fim de dar visibilidade e voz para as suas causas próprias.

A Marcha é uma conquista de muitas mulheres, pertencentes a diversos povos, que 

lutam diariamente a fim de terem ouvidas assuas vozes na defesa de seus direitos, 

na defesa do direito à vida. É fruto de uma extensa luta por reconhecimento e 

espaço dentro dos movimentos indígenas e também perante a sociedade brasileira 

e frente as violências e violações de seus corpos e direitos em todos os territórios. 

Afinal, o que é território indígena? A questão do território vai muito além do que as 

noções não indígenas entendem. Nosso corpo é nosso território e todo e qualquer 

espaço em que estivermos será território indígena.
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Neste sentido, a Marcha foi um marco histórico para as mulheres indígenas, um 

reconhecimento da luta das mulheres, do protagonismo em uma Mobilização 

Nacional Indígena, dentro do país,  processo que se iniciou em 2014, quando 

surgiu a discussão para que houvesse essa marcha, inclusive fomentado em uma 

referência ao Voz das mulheres indígenas e dentro da ONU, para discutir as pautas 

prioritárias que são comuns a todas as mulheres no contexto do agravamento do 

ataque aos povos indígenas e aos direitos indígenas do brasil. Com as mulheres 

assumindo várias frentes de luta, isso reforça a potência e a presença feminina 

indígena, o que representa um avanço do protagonismo das mulheres indígenas 

nos espaços de defesa de direitos de seus povos e comunidades.

Reivindicar direitos é também criar um ambiente de referência nacional e 

internacional para as mulheres indígenas. Assim, dialogar e fortalecer a potência 

das mulheres indígenas, retomando nossos valores e memórias matriarcais, é 

primordial para seguirmos avançando  nos nossos pleitos sociais relacionados aos 

nossos territórios, assim como na ocupação dos nossos espaços.

1ª Marcha das Mulheres Indígenas-Brasília 2019
Participação das meninas do Projeto Cunhataí Ikhã 

Foto: Raquel Alvarez 60
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As violências contra as mulheres indígenas não se imprimem apenas nas relações 

mais tradicionalmente conhecidas, especialmente nas lutas pelo território. O 

Estado, na sua formulação e execução de políticas públicas, na maioria das vezes 

negligencia as especificidades destas populações, e, ainda, quando cria uma 

política específica, suas instituições parecem não estar plenamente preparadas 

para acolhê-las.

Isso pode ser verificado nas políticas de saúde, educação, proteção à mulher, 

dentre outras. Entendemos, ainda, que por vezes suas instituições contribuem para 

o agravamento de violências e violações dos direitos destes povos. Isso pode ser 

verificado nas políticas de saúde, educação, assistência social, inclusão e proteção 

à mulher quando não são observadas suas especificidades. Por exemplo, existe 

uma política de saúde indígena em que se fala de só atender os que estão nas 

aldeias, não considerando os que estão em espaços urbanos. Ao não acolher os 

indígenas que estão em Territórios urbanos, restringindo-se apenas aos “aldeados”, 

essa política deixa assim de reconhecer as cidades, que também são territórios 

indígenas.

O olhar em relação à construção de “gênero” se estabelece a partir da reflexão 

sobre os valores e sociabilidades ancestrais, daquilo que nos compõe como 

mulheres e homens em que a complementaridade e a circularidade são 

valores fundamentais na construção do respeito. Esse olhar também se volta 

para problematizar os efeitos da invasão colonizadora, que culminaram em 

transformações profundas nos mundos, nos nossos corpos e espíritos indígenas; 

esses concebidos como ininterruptos enquanto formas relacionais com seus 

territórios próprios e ancestrais. Não há como pensar à categoria “gênero” 

dissociado dos sucessivos episódios de violências que se originam nas espoliações 

que nossos territórios e, portanto, nossos corpos, sofreram ao longo dos últimos 

séculos.

Compreendemos que a violência tem como um dos efeitos a produção de novas 

violências. Assim aconteceu com nossos povos. A ocupação violenta de nossos 

territórios, com estupros, castigos e hierarquizações intrinsecamente relacionadas 

ao patriarcado, produziram práticas internas que colocam em desequilíbrio a base 

da complementaridade. Citamos a própria valoração entre doméstico e público, 

essa divisão que não se sustenta numa forma social como a nossa, e que é hoje uma 
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das questões que provocam muitas violências contra mulheres, como no sentido de 

se dizer que “lugar de mulher é dentro de casa”.

A Lei Maria da Penha, nº 11.340 de agosto de 2006, representou um avanço 

na luta do movimento feminista no combate à violência doméstica contra 

mulheres por relações de gênero, antes relegada à categoria de crime de menor 

potencial ofensivo. Essa violência é compreendida como  “qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 

ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, 

familiar e em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação”. Sendo uma Lei 

Federal, atinge todos em território nacional. Se sua aplicação nas situações de 

proteção a mulheres não indígenas já se configura como um grande desafio, visto 

a heterogeneidade de contextos e dificuldades na articulação das instituições 

envolvidas no enfrentamento, na realidade dos povos indígenas isso toma enormes 

proporções: somos um país pluricultural e multiétnico. Portanto, cada povo possui 

sua forma organizativa e normativa; é vigente o direito à autodeterminação dos 

povos indígenas. Junto à demanda das mulheres indígenas há a luta do movimento 

indígena mais ampla pela retomada de seus territórios.

Assim, ao problematizarmos a Lei Maria da Penha no contexto dos povos indígenas, 

buscamos pensar nos seguintes questionamentos: como ela tem sido aplicada? tem 

contribuído para a diminuição dos casos de Violências domésticas e familiares? 

Como tem sido a atuação do Estado na promoção de políticas de enfrentamento 

dessa questão? Como a questão desse tipo de violência tem sido agenciada pelo 

movimento mais amplo de mulheres indígenas?

Por fim, tratar da temática de violência de gênero no mundo indígena traz a 

reflexão sobre a complexidade desta temática, considerando todas as interfaces e 

atravessamentos que ela traz. Não é possível trata-la sem abordar as mais variadas 

experiências de danos que os corpos das mulheres indígenas carregam e seguem 

enfrentando tanto no passado como nos dias atuais.

Temos aprendido a construir seu enfrentamento de forma crítica, nos inserindo em 

espaços de produção de conhecimento, assim como em espaços de reivindicações 
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para o desenvolvimento de políticas indígenas e indigenistas, mas principalmente 

nos fortalecendo enquanto movimento de mulheres/jovens. Desta forma, podemos 

gestar algo que contribua positivamente e construtivamente dentro dos nossos 

coletivos, seja no âmbito familiar ou comunitário, respeitando o nosso tempo e a 

nossa maneira de abordar o que entendemos por gênero.

 Percebe-se que as políticas voltadas para as mulheres hoje sobrepõem nossos 

modos específicos de experiência de gênero e precisam ser aprimoradas a partir de 

olhares que partam das realidades especificamente indígenas; que desenvolvam 

uma sensibilidade perante os casos e situações especialmente indígenas, casos 

nos quais o exercício dos princípios éticos que diferenciam as singularidades da 

universalidade seja o que pauta a atuação de profissionais e instituições que atuam 

no âmbito da execução dessas políticas públicas de defesa dos direitos de nossos 

povos.

Ilustração de Pablito/Amazônia Real)
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