
1 

 

Repensando as políticas de enfrentamento da violência sexual contra crianças no 

contexto de povos indígenas: processo em curso no município de Altamira/PA 

Assis da Costa Oliveira/UFPA 

 

Resumo: O artigo analisa a construção de política diferenciada de intervenção sobre violência 
sexual contra indígenas crianças, com base nas experiências institucionais da rede de proteção 
do município de Altamira/PA. Problematiza-se a forma como os direitos indígenas e a 
compreensão etnográfica das crianças repercutiu numa mudança de concepção das políticas 
de enfrentamento no município. 
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Introdução 

 Dois campos de mobilização social e conquistas de direitos avançaram no Brasil de 

maneira (quase) incomunicável nas últimas décadas: a pauta das crianças1 e a dos povos 

indígenas. Mesmo alicerçadas num contexto histórico similar de mudança sóciojuridica 

nacional, vinculado às intervenções estratégias realizadas durante a Assembleia Constituinte 

de 1987, e posterior normatização constitucional de “novos direitos” que fundaram novas 

filosofias de reconhecimento e intervenção de tais grupos – a Doutrina da Proteção Integral, 

às crianças e aos adolescentes2; e a cidadania dupla ou etnocidadania aos povos indígenas3 – é 

notório o fato de que as semelhanças e comunicabilidades terminam por aí, restando um vazio 

teórico-conceitual e procedimental quanto às formas de relacionar os direitos das crianças 

com os direitos indígenas para compreender como as indígenas crianças4 precisam ter 

salvaguardadas os seus direitos humanos. 

                                                           
1 Utiliza-se apenas as categorias crianças e infâncias, pois entre povos indígenas não é consensual o uso da 
designação adolescente e adolescência, haja vista os diferentes ciclos de vida e marcadores de passagem que não 
necessariamente são os mesmos que os ocidentais normatizados nos documentos jurídicos. Para outras 
informações, consultar: Luciano, 2006; Oliveira, 2014a.  
2 Alicerçado no artigo 227 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), que funda o princípio da prioridade 
absoluta para mudança paradigmática da atenção prestada pelo Estado, sociedade e família às crianças e aos 
adolescentes no Brasil, algo que se seguiu também em outras constituições de países influenciados pelo período 
de construção e promulgação da Convenção dos Direitos das Crianças (CDC) das Nações Unidas, no ano de 
1989 (Fonseca, 2004). 
3 Etnocidadania que compreende um movimento regional ocorrido na América Latina, iniciada na década de 
1980, e reconhecida teórica e politicamente como movimento do constitucionalismo multicultural (Gregor Barié, 
2003 e 2008). No Brasil, os artigos 231 e 232 da CF/88 são as bases normativas constitucionais do 
reconhecimento dos direitos coletivos dos povos indígenas. 
4 A inversão axiológica de crianças indígenas para indígenas crianças é um recurso político-antropológico para 
reforçar o caráter cultural da construção da pessoa e do corpo entre os povos indígenas, evidenciando que se é 
criança desde uma perspectiva étnico-cultural de construção do “ser criança”, ao mesmo tempo em que sinaliza-
se, com tal inversão, a necessidade de um melhor tratamento jurídico para com a diversidade cultural das 
infâncias plurais indígenas. Um detalhamento do assunto pode ser encontrado em Oliveira (2014a). 
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 Tais carências geram déficits e/ou prejuízos de qualificação profissional e de 

adequação das ações socioestatais aos pressupostos normativos e etnográficos que embasam a 

realidade sociocultural das indígenas crianças, causando, em última instância, a 

homogeneização do tratamento da diversidade cultural ante o uso de modelos ocidentais de 

atendimento padrão às crianças não-indígenas. No cenário demográfico atual, tais questões 

são ainda mais prementes, haja vista a constatação do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatísticas (IBGE) de que em 80,5% dos municípios brasileiros reside pelo 

menos um indígena autodeclarado (IBGE, 2012), sendo que 43% do quantitativo populacional 

indígena é constituído por crianças (CINEP, 2010).   

 Logo, as situações de atendimento pela rede de proteção possuem uma tendência de 

crescimento relacionada ao aumento demográfico dos povos indígenas e ao esgarçamento 

territorial de suas presenças, cada vez mais voltada para o espaço urbano, para além da 

existência nas terras indígenas e espaços rurais. Na temática da violência sexual, a 

problemática torna-se ainda mais tensa de ser abordada, pois trata-se de uma forma de 

violência ainda pouco conhecida em sua repercussão e dinamicidade no contexto indígena, 

cujas formas de intervenção institucional costumam desconsiderar os direitos e as realidades 

indígena ante o intento da rapidez do atendimento e da pressão midiática.   

 No município de Altamira, sudoeste do Pará, a constatação da reprodução social 

desses dilemas despertou o interesse de um conjunto de instituições públicas e entidades 

sociais organizadas no âmbito da Comissão Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual 

Contra Crianças e Adolescentes (doravante Comissão Municipal)5, especialmente por ser um 

município com uma massiva presença indígena pela existência de 10 etnias e 11 terras 

indígenas que abarcam mais de 50% da área territorial altamirense (Miléo, 2007), além da 

presença de centenas de famílias indígenas na cidade (Magalhães, 2008), num total calculado, 

em 2009, de 2.360 indígenas (FUNAI, 2009). 

 Assim, o presente artigo objetiva empreender uma análise reflexiva sobre os caminhos 

político-institucionais realizados pela Comissão Municipal para tratar do tema da violência 

sexual contra crianças no contexto dos povos indígenas, tendo por base o método da pesquisa 

                                                           
5 Segundo Vieira e Oliveira (2014), a CMEVSCA foi criada no ano de 2005, quando da descoberta de uma 
quadrilha de aliciadores de adolescentes nos arredores de escolas públicas do município de Altamira, 
constituindo-se numa resposta interinstitucionais para o fortalecimento da articulação e mobilização no 
enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, e ganhou uma nova formatação a partir de 
2011 com a incorporação de novos membros e a melhoria da metodologia de trabalho. Na atualidade, possui 25 
membros, a maior parte sendo instituições públicas, mas também com a presença de entidades sociais e grupos 
organizados de adolescentes. 
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bibliográfica e documental, especialmente quanto ao material produzido internamente, além 

das observações desenvolvidas pelo autor do artigo que é um dos membros da coordenação 

executiva da Comissão Municipal. 

 

1. Reconhecendo incompletudes para planejar amplitudes organizativas 

 A preocupação com a situação dos povos indígenas no município de Altamira chegou 

à Comissão Municipal na primeira reunião do ano de 2013, ocorrida no dia 24 de janeiro, 

quando a representante da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) solicitou  

 

“... ajuda para ver o que pode ser feito [na situação da violência sexual] 
tendo em vista que aumentou muito o fluxo de indígenas na cidade e com 
isso o aumento do consumo de bebidas tanto na cidade como nas aldeias, 
tendo em vista que a bebida sai daqui da cidade ...” (Comissão Municipal, 
2013, p. 1-2). 

 

 O aumento do deslocamento de indígenas para a cidade e do consumo de bebidas 

alcóolicas faz parte de um contexto mais amplo ligado à implantação de política 

compensatória denominada Plano Emergencial6 no âmbito das condicionantes indígenas do 

licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHE Belo Monte). Ainda 

assim, a manifestação da representante do órgão indigenista responsável pelo atendimento aos 

povos indígenas ocorreu no sentido de alertar a rede de proteção para um campo específico de 

problematização do fenômeno da violência sexual contra indígenas crianças que estava, até 

aquele momento, invisível nas discussões e no planejamento organizacional da Comissão, 

mas cuja conjuntura social empreendida pelo processo de construção da UHE Belo Monte 

tornava evidente a necessidade de início de uma articulação político-institucional para a 

compreensão e a definição das formas de intervenção.  

Os debates internos foram conduzidos no sentido de estabelecer uma estrutura paralela 

denominada de Subcomissão de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e 

Adolescentes no Contexto dos Povos Indígenas e Comunidades Ribeirinhas (doravante 

                                                           
6 Tal política compensatória consistia na liberação de R$ 30.000,00 por mês para cada aldeia indígena situada na 
região do médio Xingu, por meio de uma lista de necessidades básicas de produtos e mercadorias encaminhadas 
pelas lideranças de cada aldeia para a Norte Energia S.A para serem compradas, perdurando entre setembro de 
2010 até setembro de 2012. Segundo Magalhães e Magalhães (2013), além de provocar aumento do fluxo de 
descolamentos aldeia-cidade, houveram conflitos intergeracionais pelo poder de decidir e controlar as listas de 
necessidades, além da proliferação de aldeias que saltaram de 19 para 34, no período de vigência do Plano, e 
hoje, em 2014, encontram-se num total de 37, muitas delas fruto de conflitos organizacionais internos que 
tiveram por motivação algum aspecto negativo ligado ao Plano Emergencial, especialmente o aumento do 
consumo de bebidas alcoólicas e de violência interna.  
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Subcomissão), de caráter temporário e específico, que passou a reunir um conjunto de 

representantes da Comissão Municipal e de convidados/as externos7 com perfil de atuação 

direta com povos indígenas e comunidades ribeirinhas – esta última mais focada nas Reservas 

Extrativistas (RESEXs) existentes na região do Xingu. 

 A Subcomissão teve uma vida útil de quatro meses (março a junho de 2013) ao longo 

do qual se reuniu quatro vezes, uma por mês. As principais conclusões do conjunto de 

reuniões foram: (1) a rede de proteção existente no município possui informações esparsas 

sobre a realidade da violência sexual contra crianças no âmbito dos povos indígenas e das 

comunidades ribeirinhas existentes na região, assim como do tratamento a ser desenvolvido 

no atendimento dos casos, fruto das incompletudes conceituais, normativas e de formação dos 

recursos humanos; (2) da premência de construção de um planejamento organizacional 

interno que estabelecesse um conjunto de estruturações normativo-procedimentais e 

capacitações prévias de modo a preparar as instituições e os profissionais para saber lidar 

com a temática da violência sexual e das formas de atendimento quando situada em contextos 

de diversidade cultural. 

De maneira transversal foram recorrentes os debates que apontavam para dois campos 

interdependentes de problematização sobre os desafios de intervenção com indígenas 

crianças. De um lado, houve o entendimento de que a diversidade cultural dos povos 

indígenas engendra maneiras diversas de identificar e conceber a infância, sendo que a rede de 

proteção precisa ser capaz de apreender, ou, minimamente, estar sensível as diferentes 

expressividades culturais de simbolização da infância para saber como interpretar, planejar e 

dialogar às formas de intervenção e quando não realizá-la, fazendo uso, sobretudo, dos 

aportes teórico-etnográficos da Antropologia da Criança (Cohn, 2005; Nunes e Carvalho, 

2009; Pires, 2010; Silva e Nunes, 2002), naquilo em que eles ajudam a desconstruir as 

normalidades conceituais ocidentais – inclusive sobre sexualidade e violência, todas 

entrelaçadas às formas de fabricação sociocultural do corpo e da pessoa (Cohn, 2005; Rosa, 

2008; Rubio, 2013) – para aumentar as ferramentas de orientação para adequada leitura dos 

casos de violência sexual. 

                                                           
7 Como membros da Comissão Municipal participaram as seguintes instituições: Distrito Sanitário de Saúde 
Indígena (DSEI), FUNAI, Fundação Tocaia, Ministério Público do Estado do Pará (MPE/PA), Movimento de 
Mulheres Trabalhadoras de Altamira – Campo e Cidade (MMTA-CC), Polícia Militar do Estado do Pará 
(PM/PA), Universidade Federal do Pará (UFPA). As instituições convidadas foram: Instituto “Chico Mendes” de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Polícia Federal (PF) e SOS Vida. 
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Ao mesmo tempo, considerou-se, ainda que inicialmente, a condição das indígenas 

crianças de serem sujeitos de direitos de dois mundos jurídicos: os direitos das crianças e os 

direitos indígenas, destinatárias, nesse segundo campo normativo, de um conjunto de medidas 

especiais estruturado de modo a garantir a afirmação da autodeterminação dos povos 

indígenas mesmo em e tendo em vista as situações que envolvam ocorrência de violência 

sexual contra as indígenas crianças (Bertoni e Battista, 2013; Oliveira, 2014a), cabendo, à 

rede de proteção, o papel de melhor conhecer tais direitos e saber como internalizá-los nas 

ações cotidianas de atuação profissional com as indígenas crianças e seus coletivos.  

Ao final das reuniões, estabeleceram-se os seguintes encaminhamentos: (1) 

mapeamento das situações e dos povos/comunidades com maior prioridade de intervenção; 

(2) formação continuada sobre a temática com os profissionais da rede de proteção e de 

alguns segmentos estratégicos; (3) elaboração de fluxo de atendimento que abarcasse as 

demandas e os direitos coletivos dos povos indígenas. Devido às limitações do artigo, adiante 

serão esmiuçados apenas os itens “1” e “3” dos encaminhamentos.  

 

3. Abordagens investigativas da violência sexual na diversidade cultural 

 Para reunir as informações espalhadas sobre a realidade da violência sexual entre 

povos indígenas e comunidades ribeirinhas, foi necessário, antes de tudo, um diálogo 

interinstitucional entre as instituições presentes na Subcomissão para conhecimento das 

situações conhecidas e das ações necessárias para ampliar a qualidade dos dados obtidos.  

 As rodadas de debates internos na Subcomissão possibilitaram o seguinte mapeamento 

das situações, com base na percepção dos profissionais que atuavam diretamente junto aos 

povos indígenas: 

 

“a existência de 12 terras indígenas divididas por rota (Iriri, Xingu e Bacajá), 
informa que tem o [Juruna do] Km 17, [Juruna do] Paquiçamba e Arara da 
VGX [Volta Grande do Xingu] que são diretamente impactados pela UHE 
Belo Monte, sendo que no Km 17 já houve denúncias de abuso sexual, no 
Paquiçamba [existe] problema sério com bebida alcóolica e no Arara da 
VGX tem relato informal de abuso sexual contra uma adolescente indígena... 
quanto aos Parakanã há muitos problemas com bebidas e de violência 
contra a mulher, há relatos de estupros coletivos durante as festas 
tradicionais e relatos de barcos de não-indígenas que passam e trocam alguns 
produtos, como shampoo, por sexo ou ouro... [C]om os Arara da Cachoeira 
Seca há uma situação crítica de bebidas alcóolicas e de completa invasão das 
terras indígenas, violência sexual, prostituição, violência contra a mulher, 
sobretudo aquelas dos barqueiros, pilotos e atravessadores... necessário ter 
um estudo sobre este grupo para saber os motivos que levam a maior 
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incidência de violência dentro deste grupo, há também os Xipaia e os 
Kuruaia, nestes há bebidas, drogas, violência doméstica, há relato de [nome 
de liderança indígena omitido] de que os trabalhadores contratados pela 
NESA para fazerem obras na aldeia estavam assediando as adolescentes, e 
também no Kuruaia há garimpo que faz com que haja alta incidência de 
homens de fora da aldeia.” (Comissão Municipal, 2013, p. 2-3. Grifos do 
documento) 

 

 O debate ao longo das reuniões da Subcomissão possibilitou a sistematização de 

informações sobre a realidade da violência sexual no contexto dos povos indígenas obtidas da 

experiência dos profissionais que atuam junto às aldeias, de modo a organizar conteúdos 

sobre as prioridades de intervenção e de aprofundamento sobre o conhecimento da questão.  

 De maneira complementar, houve a internalização da temática indígena no plano de 

investigação da pesquisa desenvolvida pela UFPA sobre a exploração sexual de crianças e 

adolescentes no município de Altamira8, entre maio e outubro de 2013, cujo relatório final 

buscou subsídios nas informações produzidas pela Subcomissão e também descortinou uma 

dinâmica de participação na violência sexual até então não perceptível pela rede de proteção, 

a de que há inserção de homens indígenas como clientes dos  serviços  sexuais  na  cidade  de  

Altamira engendrando a  

 

“... configuração de exploração sexual no contexto da prostituição de 
adolescentes com indivíduos indígenas, articulada diretamente com as 
famílias, com a presença de um intermediário ou aliciador, assim como a 
participação de taxistas que fazem o transporte das pessoas exploradas 
sexualmente ou dos indígenas para os locais de consumação dos programas 
sexuais” (Oliveira e Pinho, 2014, p. 54). 

 

 Segundo Oliveira e Pinho (2014), tal dinâmica não é recente e se configura histórica 

na medida em que se estabeleceram diferentes dinâmicas de contato entre indígenas e não 

indígenas na região do Xingu, e particularmente em Altamira, porém foi intensificada  

 

“... depois o início do Plano Emergencial [pois] em muitos casos, as 
lideranças e membros das aldeias convertiam ou vendiam parte dos produtos 
adquiridos com recurso do Plano Emergencial, sobretudo gasolina, marmita 
e voadeiras, para obtenção de dinheiro em espécie... e, com isso, houve  um  
aumento  do  consumo  de  bebidas  alcoólicas  e... da procura por serviços 

                                                           
8 A pesquisa consistia no Diagnóstico Rápido Participativo Complementar do projeto “Rodas de Direito: diálogo, 
empoderamento e prevenção no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes” (doravante 
projeto “Rodas de Direito”), coordenado pela UFPA em parceria com a Fundação Tocaia e o Sociart, e com 
financiamento da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR).   
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sexuais, os quais se mantiveram mesmo depois do término da política 
compensatória” (Oliveira e Pinho, 2014, p. 53). 

 

O diagnóstico de Oliveira e Pinho (2014b) também apresenta informações mais 

aprofundadas sobre a dinâmica da exploração sexual nas aldeias indígenas. Com base em 

fonte documental da FUNAI de denúncia do povo Arara da aldeia Laranjal (Terra Indígena 

Arara) contra trabalhadores não indígenas que atuam em seu território implantando obras de 

infraestrutura do Plano Básico Ambiental – Componente Indígena (PBA-CI), outra política 

compensatória da UHE Belo Monte, e estariam se relacionando sexualmente com as 

adolescentes e mulheres arara. 

Nas informações produzidas para melhor percepção dos cenários de violência sexual 

contra crianças e adolescentes no contexto dos povos indígenas duas questões tornaram-se 

evidentes.  

A primeira, de que a divisão conceitual da violência sexual em abuso sexual e 

exploração sexual comercial deve ser reforçada e atualizada para a realidade dos povos 

indígenas do médio Xingu. De maneira predominante, apresenta-se a ocorrência de situações 

classificadas por “abuso sexual intrafamiliar” em algumas aldeias indígenas, envolvendo 

indígenas crianças ou jovens, mas sempre como algo interno da comunidade, e que por 

diferentes motivações se tornam públicas ou consegue ser comunicadas aos órgãos 

indigenistas. Por outro lado, a faceta da exploração sexual comercial estaria relacionada às 

relações interculturais entre indígenas e não indígenas, com graus de inserção e/ou 

vulnerabilidade sexual estabelecidas de acordo com o tempo de contato dos povos com a 

sociedade não indígena. Desse modo, assevera-se a afirmação de Cohn: 

 

“[o]u seja: não há prostituição nas aldeias indígenas, do modo como é 
entendido, praticado e regulado para os não-indígenas. E isso torna as 
meninas indígenas – isso sem falar dos meninos! – assim como as mulheres 
indígenas mais vulneráveis à exploração sexual por não-indígenas. Por 
exemplo, os Xikrin [do Bacajá] não conhecem o problema da prostituição 
entre eles. Isso coloca as meninas em situação de maior vulnerabilidade 
quando em contato com não-indígenas, pela diferença de percepção sobre a 
relação sexual, pois quando se envolvem em situações de exploração sexual, 
os significados que adquirem para elas são outros” (Cohn, 2014, p. 130). 
 

 

Configura-se uma semântica da violência sexual que posiciona as diferenças culturais 

como fator de agudização dos riscos à exploração sexual comercial, assim como de 
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diversidade de expressões nativas para simbolizar e tratar o que se entende ocidentalmente por 

abuso sexual. 

A segunda questão envolve a consideração às relações de gênero e aos impactos das 

políticas de desenvolvimento como elementos fundamentais para a compreensão das nuances 

da violência sexual entre povos indígenas do médio Xingu. As relações de gênero captadas no 

diagnóstico e debates até aqui empreendidos representam uma pequena parcela de situações 

cada vez mais visibilizadas, por organizações de mulheres indígenas, de violências de gênero 

praticadas no contexto das terras indígenas ou fora delas por homens do mesmo grupo étnico 

ou não indígenas (Castilho, 2008; Freitas, 2008), que pode assumir maior intensidade de 

agressão cultural quando envolve relações sexuais com sujeitos não indígenas (os brancos), 

cujas consequências para as dinâmicas de parentesco tende a afetar de maneira mais aguda as 

mulheres indígenas (Pissolato, 2012) numa comparação com os homens indígenas. 

 Quanto aos impactos das políticas de desenvolvimento, caberia dizer, apenas, que as 

evidencias de violência sexual entre povos indígenas tendem a se agudizar na medida em que 

mudanças demográficas e socioambientais produzidas nos territórios pela lógica das grandes 

obras promovem a precarização das condições de vida (Oliveira, 2013) e o adensamento de 

novos conflitos e situações de risco perpetradas pelas dinâmicas de implantação das políticas 

compensatórias (Marin, s/d), em especial para as indígenas crianças. Por isso, disputar os 

modelos de desenvolvimento é também assegurar preventivamente a incorporação dos 

mecanismos de proteção sexual às indígenas crianças. 

 

4. Transversalizando os direitos indígenas no instrumental da rede de proteção 

 A transversalização dos direitos indígenas nos direitos das crianças configura-se como 

a capacidade de circulação hermenêutica de elementos estruturais de ambas as normativas 

para produzir mecanismos híbridos de acionamento e afirmação dos direitos das indígenas 

crianças. Para tanto, é necessário ter bases sólidas de conhecimento de ambas as normativas e 

das filosofias jurídicas que as fundamentam, para então exercitar a imaginação criativa na 

tarefa de propor adequações e inovações nos procedimentos, políticas e instrumentais 

existentes na atualidade, assentados num déficit generalizado de reconhecimento da 

diversidade cultural e dos direitos coletivos dos povos indígenas (Oliveira, 2014a). 

 No âmbito da CMEVSCA, o primeiro evento que exigiu o exercício criativo e 

fundamentado de formulação de instrumentais híbridos da rede de proteção foi a relativa à 

construção do fluxo de atendimento dos casos de abuso sexual contra indígenas crianças. A 
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oficina, denominada de “Assessoria Técnica para a Construção do Fluxo do Sistema de 

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente”, ocorreu no dia 18 de setembro de 2013, 

como parte das atividades do projeto “Rodas de Direito”, contando com uma parte inicial de 

apresentação expositiva sobre a conceituação e caracterização dos fluxos operacionais 

sistêmicos, com uma etapa posterior voltada para a divisão dos participantes em três grupos 

de trabalho (abuso sexual; exploração sexual comercial; e, abuso sexual no contexto dos 

povos indígenas e comunidades ribeirinhas) para desenvolvimento do processo de construção 

dos fluxos específicos da rede de proteção.  

 O quadro abaixo (Quadro 1) apresenta o resultado final da oficina – e das posteriores 

reuniões ordinárias da CMEVSCA – para finalização e aprovação do fluxo de atendimento de 

casos de abuso sexuais específicos das indígenas crianças. 

 

Quadro 1. Fluxo de Atendimento do Abuso Sexual no Contexto Indígena e Ribeirinho 
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O caráter diferenciado e, portanto, híbrido do fluxo de atendimento indicado no 

Quadro 1 está no “meio de campo” que se estabelece a partir da delimitação da identidade 

cultural dos sujeitos envolvidos, especialmente da vítima. Desde esse momento, desenvolve-

se: (1) o acionamento de instituições de atendimento específico aos povos indígenas e às 

comunidades ribeirinhas (FUNAI, DSEI e ICMBio) para o trabalho compartilhado, 

interinstitucional e interdisciplinar junto ao Ministério Público do Estado e o Conselho 

Tutelar de Altamira, de modo a promover o intercâmbio de informações e competências 

institucionais que auxiliem no tratamento mais qualificado de cada caso; (2) a incorporação 

do direito à consulta – prevista no artigo 6º, alínea “a”, da Convenção 169 da OIT, no artigo 

18 da DNUDPI e no artigo 231, parágrafo 3º, da CF/88 – como mecanismo de acesso e 

participação das lideranças e povo(s) indígena(s) envolvido(s) no processo de elucidação dos 

fatos e definição das medidas a serem tomadas; (3) uso do método do estudo de caso para 

aprofundamento das informações pertinentes a respeito dos modos de vida, de concepção 

cultural da infância – e também da sexualidade e da violência –, além das conjunturas 

socioeconômicas e interações interculturais que possam explicar e/ou motivar a ocorrência de 

cenários de vulnerabilidade sexual de indígenas crianças, entre outras questões necessárias ao 

aprofundamento por parte do grupo de trabalho; (4) a possibilidade de requisitar a presença de 

antropólogo e/ou de especialistas ligados à universidade, para contribuir com os trabalhos 

desenvolvidos com os dois mecanismos disponibilizados (consulta e estudo de caso), 

enriquecendo o caráter interdisciplinar da atuação, assim como, e no caso específico dos 

antropólogos, ser requisitado para elaborar laudo antropológico que coloque-se como um 

terceiro mecanismo para compreensão dos fatos, das práticas socioculturais e de como os 

agentes locais significam as situações, buscando auxílio nas ferramentas teórico-conceituais 

antropológicas para proceder a uma melhor tradução intercultural dos significados da situação 

investigada e de elementos mais amplos da integralidade cultural que ajudem a elucidar 

pontos não perceptíveis pelas instituições e profissionais, até então. 

 Com isso, fundamenta-se um trabalho interventivo que visa responder, de maneira 

qualificada, a uma só pergunta: se há indícios de confirmação da denúncia (de abuso sexual)? 

Não se trata, propriamente, de responder sim ou não, mas de desenvolver mecanismos 

participativos, de caráter interdisciplinar e intercultural, que produzam as informações 

necessárias para a compreensão dos fatos e das formas de intervenção sobre eles, de modo a 

gerar subsídios de orientação para todos os outros encaminhamentos que serão posteriormente 

realizados.  
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 Acima de tudo, objetiva-se empreender o reconhecimento cultural nos problemas 

sociais com base nos dispositivos presentes no artigo 5º da Convenção 169 da OIT e que 

podem ser assim sintetizados: (1) procurar compreender não o problema em si da violência 

sexual, mas a natureza ou as causas do problema (art. 5º, “a”), assim envidando esforços para 

“comprender los problemas particulares en los propios términos en que se formulan en el seno 

de las culturas indígenas”9 (Salgado, 2006, p. 84), assim como analisar os macros contextos – 

ligados, por exemplo, às ameaças à seguridade territorial, às relações interculturais com não-

indígenas envolvendo experiências de sexualidade e de trocas (assimétricas ou não) de sexo 

e/ou as implicações das mudanças de hábitos alimentares, sobretudo de consumo de bebidas 

alcóolicas – relacionados aos contextos específicos de frutificação dos casos, relacionando-os 

para uma interpretação mais ampla; (2) respeito à integralidade dos valores, das práticas e 

instituições dos povos indígenas (art. 5º, “b”), no sentido de considerar os três elementos 

citados como formando um todo orgânico (Salgado, 2006) que seria prejudicado se busca-se 

analisa-los de maneira separada, tendo especial atenção à condição de integralidade cultural 

que evidencia a problemática de que o que está sendo discutido pode significar outra coisa, 

com base numa perspectiva mais ampla de compreensão dos aportes culturais locais e, 

paralelamente, de que o respeito às instituições e valores dos povos indígenas também 

representa o reconhecimento e a atenção aos mecanismos próprios de solução aos casos de 

violência sexual – e, muitas vezes, de punição ao culpado, além de atendimento à vítima – que 

devem ser analisadas enquanto parte do pluralismo jurídico engendrado em sistemas jurídicos 

nativos, sendo justo identificar como solução viável, em muitos casos, o fortalecimento das 

formas de resolubilidade interna dos povos e dos valores coletivos de cuidado das crianças 

abusadas sexualmente (Singh e Sikes, 2011); (3) a participação e a colaboração dos povos 

indígenas na adoção de medidas que atenuem as dificuldades encontradas com as mudanças 

das condições de vida (art. 5º, “c”), identificando-se em tais mudanças o aspecto dinâmico das 

culturas indígenas, mas também o estabelecimento de novos hábitos, relações sociais e 

intercâmbios culturais que podem produzir riscos e ameaças às vidas (e a sexualidade) das 

indígenas crianças, especialmente quando inseridas em situações de violência sexual. 

  

 

                                                           
9 Importante frisar que esta “compreensão” deve ser feita de maneira a atender “tanto a las características del 
sistema conceptual originario como al conjunto de las normas del derecho positivo nacional e internacional 
relativas a los pueblos indígenas” (Salgado, 2006, p. 84).  
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