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RESUMO: O Estado de Mato Grosso do Sul (MS) possui a segunda maior população 

indígena do Brasil. Devido ao processo histórico de colonização os grupos étnicos que 

habitam esse Estado tem dificuldade em gerir com autonomia seu modo de viver. Nesse 

contexto agências e instituições estatais externas tem atuado através de medidas 

paliativas para que sejam possíveis a vivência nas reservas indígenas. Ocorre que muitas 

vezes essas atuações são marcadas por preconceitos e desconhecimento do modo de 

organização social de cada etnia. A questão dos abrigamentos urbanos, da reinserção 

familiar e da adoção de crianças da etnia Kaiowá evidencia a complexidade e a 

dificuldade enfrentada na gestão de violências e conflitos que surgem nas reservas 

indígenas. As representações que os agentes da rede de proteção à criança e ao 

adolescente possuem a respeito das crianças e dos indígenas faz com que os mesmos 

atuem junto as crianças kaiowá percebendo-as como duplamente vítima e os adultos 

indígenas como “criminosos”/agressores, cuja consequência prática é; privilegiar a 

adoção por não indígenas e a permanência no abrigo à reinserção familiar na 

comunidade indígena.  

Palavra-Chave: Criança Kaiowá; Políticas Públicas; Civilização  

 

INTRODUÇÃO 

 

Conforme a Constituição Federal de 1988, a criança indígena não deveria ser 

retirada de sua comunidade étnica de origem. No caso de necessitar receber proteção da 

rede de atendimento à criança, estas deveriam retornar para a sua comunidade, no 

menor prazo possível. Contudo, no que se refere ao atendimento às crianças kaiowá e 
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 O presente artigo discute alguns dados levantados na dissertação de mestrado (Nascimento, 2013) com 

bolsa pela UFGD. Há ainda neste trabalho material oriundo de projetos de pesquisa coletivo, apoiados 

pela FUNDECT e pelo CNPQ. 
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guarani de MS, a legislação tem sido descumprida. Em muitos casos, a criança 

permanece por anos nos abrigos ou, simplesmente, acaba sendo adotada por famílias 

não indígenas. 

A questão do abrigamento torna-se mais conflitante quando tratado por 

legislações de âmbito nacional (ECA) e internacional (Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e demais convenções). O ECA é a legislação vigente no Brasil que 

procura assegurar direitos a todas as crianças e adolescentes, ou seja, universaliza o que 

se entende por infância, no ocidente, para todos os grupos humanos. A busca por aplicar 

o ECA entre os Kaiowá é uma das causas da violência contra as crianças dessa etnia, 

pois, na situação de abrigo, as crianças indígenas passam por constrangimentos, sendo 

obrigadas, por exemplo, a falar e entender uma linguagem que desconhece ou conhece 

apenas de modo rudimentar, no abrigo se deparam com um modo de viver bem 

diferente do modo Kaiowá e precisam se sujeitar a essa nova conjuntura, longe do grupo 

étnico, da comunidade, da parentela e até mesmo com a separação entre irmãos que são 

abrigados em instituições distintas, segundo a faixa etária e o sexo. 

O trabalho dos agentes do Estado torna-se mais complexo, porque estes, muitas 

vezes, não são preparados para atuar nos casos envolvendo indígenas. Os Kaiowá 

pertencem à etnia do grupo linguístico Tupi-Guarani e são falantes da língua guarani.  

Devido ao processo de colonização, foram arrancados de seus territórios de origem e 

inseridos em reservas indígenas criadas pelo Estado brasileiro. Essa situação provocou 

diversas alterações no modo de viver desse grupo étnico, reduzindo sua autonomia. 

Ainda assim, ele resiste e mantém suas diferenças culturais, em relação à sociedade 

regional. Devido à proximidade com as cidades e municípios sulmatogrossenses, os 

Kaiowá estão em situação de constante contato com a sociedade não indígena. Recriar 

suas tradições, ao mesmo tempo em que se relaciona com os não índios, não é bem 

compreendido pela sociedade brasileira, que, por um lado, os vê como assimilados ou 

aculturados. E, nesse sentido, um tratamento diferenciado para as crianças kaiowá não é 

visto com bons olhos.  

Nos próximos paragráfos será realizado um breve histórico de como o problema 

social da criança indígena abrigada e adotada ganhou visibilidade em MS e uma breve 

apresentação dos impasses vivenciados pela rede de atendimento a criança.  
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DESENVOLVIMENTO 

A causa imediata das reações públicas favoráveis e contrárias ao abrigamento 

indígena foram as adoções de crianças kaiowá por pessoas não indígenas. Em 2005, MS 

protagonizou matérias nacionais e internacionais sendo denunciado por casos de 

desnutrição infantil que culminaram na morte de crianças guarani e kaiowá.  Mesmo 

havendo casos de subnutrição de crianças indígenas nos estados do Maranhão, Acre e 

Tocantins, MS tornou-se o centro das atenções por ser a região com o maior número de 

crianças vítimas de morte por subnutrição. A “Comissão Parlamentar de Inquérito 

destinada a investigar as causas, as consequências e os responsáveis pela morte de 

crianças indígenas por subnutrição de 2005 a 2007”, afirma que em 2005 foram 

registrados 17 casos de morte infantil indígena decorrente de subnutrição em MS. 

A divulgação desses casos de subnutrição de crianças indígenas gerou grande 

comoção na sociedade nacional e internacional, que se sensibilizaram com as condições 

vividas por esses pequenos índios. Diversas foram as manifestações encontradas na 

internet de pessoas dispondo-se a ajudá-los, inclusive declarando o interesse em adotá-

los.  

Esta predisposição para a adoção de crianças em situação de “vulnerabilidade” é 

efeito do processo de sensibilização para os sujeitos infantis, que em nosso contexto 

sócio cultural ganharam primazia no quesito proteção. Segundo Sarti (2009), a criança, 

a mulher e o idoso são as principais figuras representativas da condição de vítima, são 

assim consideradas porque reconhecemos que estas figuras carregam alguma fragilidade 

capaz de lhe potencializar a possibilidade de sofrer o ato violento, por ocuparem o lugar 

definido previamente como de vulnerabilidade. Entendemos que é por essa definição 

prévia da criança como vítima que os casos de desnutrição infantil indígena despertou 

os “sentimentos” de grande parte das pessoas para a adoção.  

A denúncia dos casos de desnutrição pelos meios de comunicação provocou a 

instauração de Comissões Parlamentares de Inquéritos (CPI). A partir desse relatório, 

segundo Margarida Nicoletti (ex-coordenadora da FUNAI), houve “indicações sobre os 

casos de crianças indígenas que estavam abrigadas, porque haviam sido retiradas das 

aldeias e o retorno para a comunidade de origem era quase nulo”.  
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O enredo sobre a desnutrição deu visibilidade aos casos de crianças kaiowá 

abrigadas e em situação de adoção por pessoas não indígenas. Assim, vale a pena 

entender como o órgão representante da saúde indígena contribuiu para a 

institucionalização das crianças indígenas.   

Algumas crianças kaiowá “caíram” na rede de proteção à criança, via antiga 

FUNASA. Elas foram retiradas das aldeias para tratamento de algum problema de saúde 

de maior gravidade, cujo efeito imediato era a hospitalização. Ocorre que, nem sempre, 

essas retiradas eram (como até hoje) com o “consentimento” dos pais; muitos reagem de 

forma negativa e até agressiva a tais internações.  

A hospitalização tem várias ressalvas e esta tende a se tornar uma porta de 

entrada para a institucionalização de crianças kaiowá. Uma dificuldade com a 

hospitalização de crianças indígenas é com o alojamento para a família, normalmente a 

mãe indígena não tem com quem deixar os outros filhos e então vem acompanhada da 

família toda. No oposto da dificuldade com o alojamento para a família estão os casos 

de “abandono”. No caso da hospitalização, o abandono acontece quando as crianças 

internadas não são ou não permanecem acompanhadas pelos pais e, após receberem alta, 

não sendo procuradas pelas famílias, é constatado o abandono. Então, o caso é 

comunicado ao Conselho Tutelar, que procede a institucionalização.   

Foi a partir do ano de 2005 que a FUNAI tomou conhecimento de que havia 

“cerca de 50 crianças nos abrigos de MS” (Nicolleti, 2012) e nos anos posteriores, 

assessorada por um antropólogo procurou meios de reinseri-las nas comunidades 

indígenas. No entanto antes de 2005 houve vários abrigamentos de indígenas que, ou 

foram adotados por não indígenas ou permaneceram institucionalizados até a 

maioridade.  Não há registros formais desses casos de abrigamento indígena que 

precede a 2005
2
, mas esses casos aparecem nas falas dos profissionais que atuam nos 

abrigos de Dourados, assim como a indicação de várias adoções por pessoas não 

indígenas.  

Segundo o levantamento realizado pelo MDS, na Região Centro Oeste os 

principais responsáveis pelo encaminhamento das crianças/adolescentes aos abrigos são 
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 Até mesmo as adoções de crianças indígenas por pessoas não indígenas ocorridas após 2005 são de 

difícil acesso. A FUNAI não tem arquivos com esses dados e os demais órgãos e atores integrantes da 

rede de proteção não se sentem a vontade para falar do assunto com antropólogo/a. Com efeito, os casos 

sabido de adoção foram obtidos confidencialmente, através de perícias antropológicas e de vínculos de 

amizade que precederam a pesquisa.  
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os Conselhos Tutelares e o Poder Judiciário, respectivamente representa um percentual 

de 56,4% e 32,9% o restante desse percentual está divido entre as outras instituições da 

rede de proteção.  

Esses dados levantados pelo MDS correspondem às formas que as crianças 

indígenas entram nos abrigos de MS. Em Dourados e Caarapó quando se trata de 

crianças indígenas o Conselho Tutelar é a instituição mais acionada para esses 

encaminhamentos. O mesmo levantamento do MDS indica os motivos documentados 

para o ingresso da criança/adolescente na unidade de acolhimento no Brasil, as 

principais motivações são: 37,6% negligência, 20,1% alcoolismo, 19,0% abandono 

21,4% violências, em menor percentual há outras causas relativas à pobreza, a doenças 

da criança ou do responsável e às violências extra-familiar.  

Estas mesmas motivações são utilizadas para justificar a entrada das crianças 

indígenas nos abrigos. O abandono é denunciado na maior parte dos casos pela SESAI 

(antiga FUNASA) via hospitalização; as demais denúncias de negligência, de violência, 

ou de pais alcoolistas são feitas pelas próprias lideranças indígenas. Esses agentes da 

rede de atendimento, normalmente despreparados para a diversidade étnica e social se 

apressam em retirar a criança indígena da suposta situação de vulnerabilidade. Como foi 

observado o grande problema com o abrigamento de crianças indígenas se inicia com a 

retirada da criança de sua comunidade de origem, pois estes agentes, por vezes não tem 

condições de perceber às formas de expressões políticas praticada por esse povo, além 

disso partem das definições ocidentais a respeito do que seja violência, negligência ou 

abandono e, assim correm o risco de cometerem equívocos ao encaixar certos 

comportamentos kaiowá nestas definições.  

A possibilidade de equívocos aumenta porque proporcional ao desconhecimento 

da organização social, dos costumes e das tradições, dos valores e da moral kaiowá está 

o preconceito com que muitos desses agentes da rede de atendimento à criança nutre em 

relação aos povos indígenas. As etnias que vivem em MS tem reivindicado seus 

territórios tradicionais que estão sob propriedade de fazendeiros e produtores rurais. 

Esta é uma disputa que mobiliza a sociedade envolvente. A mídia regional em tom de 

imparcialidade reforça estereótipos, estigmas e preconceitos contra a população 

indígena o que favorece os proprietários rurais que contam com a legitimidade de 

grande parte da população sul-mato-grossense para resistir às reocupações indígenas 

utilizando inclusive à força. Com efeito, o preconceito aos povos indígenas é quase que 
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generalizado, a maior parte da população não conhece o contexto histórico do processo 

de desterritorialização sofrido por esses índios, acreditam que estão “aculturados” 

porque fazem uso de alguns objetos tecnológicos, falam um português rudimentar, os 

homens trabalham nas usinas da região, etc.   

Após a inserção da criança indígena em um abrigo o caso é comunicado pelos 

conselheiros tutelares e pelos representantes do abrigo ao Juizado da Infância e 

Juventude e a partir desse momento o caso vira processo. A partir desse momento é o 

juiz quem comunica a FUNAI do abrigamento da criança indígena. A partir da CF/88 a 

FUNAI têm passado por mudanças ideológicas, a função de tutela e o modelo de 

atuação intervencionista e paternalista exercido sobre a população indígena foi 

substituído pela ideia de “pluralidade étnica” como um direito, assim o Estado passou a 

atuar como protetor e promotor de direitos para a população indígena brasileira. Com 

efeito, na gestão atual o órgão procura mediar as situações envolvendo indígenas, porém 

sem exercer uma intervenção direta, por esse motivo, observei que em Dourados e 

Caarapó, é bastante incompreendida e criticada pelos demais integrantes da rede de 

atendimento a criança. Para que a FUNAI ocupe esse lugar de mediadora houve a 

descentralização de suas atribuições, a responsabilidade em efetivar os direitos 

indígenas ampliou-se para as diversas instituições do Estado brasileiro.  As queixas 

relativas à atuação da FUNAI na rede de proteção diz respeito, por exemplo, aos 

relatórios sociais envolvendo as crianças indígenas que o órgão deixou de executar e a 

atividade foi atribuída às instituições públicas de assistência social: os CRAS e CREAS, 

o esperado é que estes centros de referência façam os relatórios sociais, mas em muitos 

lugares o CRAS não tem conseguido desenvolver esse trabalho.  

O CRAS e o CREAS foram criados em 2005. O primeiro responsável pelos 

serviços de proteção social básica para as populações em situação de risco social; o 

segundo pelos serviços de proteção social especial para a população em situação de 

vulnerabilidade devido a violações de direito. As várias críticas feitas ao CRAS e ao 

CREAS, em regra, é que não têm conseguido assumir esse papel preventivo de proteção 

social, mas tem atuado no modelo assistencialista. De acordo com o portal do MDS
3
, 

em 2011 havia 7,6 mil e CRAS e 2,1 mil CREAS funcionando no território brasileiro, 

na maioria dos municípios o CRAS existe no meio urbano, no entanto em alguns 

Estados, como em MS, nas cidades de Dourados e Caarapó há também CRAS na 
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 Acesso ao portal do MDS (http://www.mds.gov.br/), em 21/06/2014.  

http://www.mds.gov.br/
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reserva indígena, chamado de CRAS indígena, cujo objetivo é aproximar os índios deste 

órgão, para que ele possa desenvolver uma atividade junto a esse povo.  

Em parte o CRAS indígena não consegue desenvolver o trabalho preventivo pela 

alta rotatividade dos assistentes sociais e psicólogos, em sua maioria não são 

concursados assumem a instituição em caráter temporário e saem quando vence o 

contrato ou aparece uma proposta mais vantajosa. Isto é bem evidente na comparação 

entre Dourados e Caarapó. Em Dourados a maior parte dos funcionários são 

temporários, em Caarapó são concursados e tem conseguido desenvolver trabalhos mais 

duradouros. Nesta última cidade, também conta com o acompanhamento antropológico 

das atividades desenvolvidas pela assistente social e psicóloga. A atuação do 

antropólogo se dá no sentido de incentivar a consulta as lideranças indígenas para as 

tomadas de decisões, destacando a necessidade de ouvir, conhecer a comunidade étnica 

e de que as ações executadas por estes agentes devem levar a autonomia do grupo.  

 Os casos de direitos violados não são atribuição do CRAS e sim do CREAS, 

mas caso o CRAS tenha conhecimento de algum episódio desse tipo, é orientado para 

fazer o encaminhamento; assim, em caso de violação de direito de crianças indígenas, 

visando à autonomia da comunidade, a liderança é chamada. Caso a liderança
4
 não 

consiga resolver o conflito internamente, então, por conta própria, pedem a intervenção 

do Conselho Tutelar. 

Nos problemas relacionados às crianças é possível a resolução interna porque os 

Kaiowá possuem um sistema próprio de “circulação de crianças”, a adoção e a doação 

de crianças é bastante comum, podendo esta ser adotada pelos parentes materno ou 

paterno e por lideranças políticas e religiosas. A criança adotada entre os Kaiowá é 

chamada de “guacho”, esta pode ser tratado de modo diferente em cada “fogo 

doméstico”.  

Conforme Pereira (2002), a adoção dos netos, realizada por avós, pode ser feita 

com a intenção educativa e afetiva; nesse sentido, a criança é adotada a fim de serem 

transmitidos os conhecimentos socialmente valorizados entre os Kaiowá, ou 

simplesmente porque a pessoa mais velha quer ter a companhia de uma criança. Nessa 

condição, a criança acompanha os avós em reuniões, frequenta a escola, tem momentos 

de lazer e faz todas as outras atividades próprias de sua idade.  

                                                           
4
 No contexto complexo da reserva a autoridade da liderança é questionado e de difícil consenso, isto tem 

relação com o modo de organização social desse povo, como foi observado nos itens anteriores.  
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No entanto, continua Pereira (2002), a prática da adoção pode também ser 

motivada por razões políticas e econômicas. No sentido político, pode servir para 

reativar laços de parentesco ou alianças entres as pessoas de prestigio; ou ainda pode 

estar relacionado com a necessidade de aumentar o tamanho das parentelas em processo 

de formação. No segundo caso, a prática econômica relaciona-se com a necessidade de 

mão de obra, pois, na condição de chefe, é preciso prestar serviços à comunidade e, 

assim, é preciso realizar atividades trabalhosas e cansativas, as quais são atribuídas aos 

filhos guacho. É nessas duas últimas lógicas que podemos encontrar o “guacho puro”, 

aquela criança adotada que tem um status marcado pela diferença com os demais filhos. 

O guacho puro, por vezes, é impedido de frequentar a escola, tem uma dura carga de 

trabalho, pode receber castigos físicos e quase não tem tempo para o lazer e, em casos 

extremos que são reprovados pela sociedade, “certos guacho quando adoecem podem 

ser abandonados a própria sorte” (PEREIRA, 2002, p. 172).  

A importância da permanência da criança indígena na comunidade de origem se 

deve a valorização que os Kaiowá dão aos vínculos de parentesco e ao aprendizado dos 

costumes e valores de seu grupo étnico. Por isso afirmamos que a principal questão no 

abrigamento de crianças indígena se inicia com a retirada de sua comunidade de origem. 

Aos agentes da rede de atendimento falta sensibilização para o tratamento da 

diversidade étnica, bem como as condições adequadas de trabalho. O que ficou bastante 

evidente nesta pesquisa é que mesmo as instituições criadas para atender de modo 

particular as populações indígenas agem pautada pelos mesmos procedimentos e 

indicadores da sociedade envolvente, é o caso da SESAI e do CRAS indígena. Esta 

parece ser característica de um Estado que no plano teórico valoriza a diversidade, mas 

na prática promove ações universalizantes.  

 

CONCLUSÃO 

Neste artigo foi apresentado as tensões vivenciados pelas agências de proteção à 

criança e ao adolescente a medida em que precisam compatibilizar o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) com a organização social, os costumes e tradições, 

valores e moral dos índios kaiowá. Essas dificuldades estão relacionadas aos 

preconceitos que os agentes possuem em relação aos indígenas, ao processo de 

sensibilização para os direitos da criança, a visão etnocêntrica que pauta suas atuações, 

a ausência de formação sociológica, antropológica, filosófica e outras que possibilitam 
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um outro olhar para a diversidade, e por fim estão relacionadas a ambiguidade que 

representa a atuação do Estado brasileiro  que ora reconhece a diversidade brasileira e 

ora investem em ações universalizantes. Nesse sentido o ECA necessita ser repensado, 

pois entendo que a aplicação de legislações, tais como ECA, entre o povo kaiowá 

significa, também, a imposição de um modelo de ser criança e de ser família e, nesse 

sentido, um modo de sanção para que os Kaiowá se adaptem ao modo de vida não 

indígena, considerado civilizado. Insistir na “civilização” dos índios vai contra a própria 

CF88 que assegurou o reconhecimento a diversidade cultural.  
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