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Resumo: As mulheres indígenas enfrentam níveis muito mais altos de 
violência sexual do que aquelas não índias (Amnesty International, 2007). 
A forma como este tipo de violência incide sobre as indígenas pode de dar 
de diversas formas e afetar severamente a saúde mental da vítima. Nesse 
contexto, a violência sexual ultrapassa a questão de gênero, estendendo-
se ao aspecto étnico (United Nations, 2014; Amnesty International, 2007). 
Relatórios de organizações internacionais e jornais renomados 
apresentam a mulher indígena como vítima mais frequente de violência 
sexual que as mulheres não indígenas. As formas de abuso podem ocorrer 
intra e extra-comunidade (HuffPost Brasil, 2018). Ademais a exploração 
sexual surge como outra forma de violência oriunda da extrema pobreza 
de grande parte da população indígena. As atuais evidências destacam que 
mulheres indígenas são duplamente vulneráveis, por serem indígenas e 
por serem mulheres, apresentando um intenso sofrimento psíquico, fruto 
da tanto da violência sexual direta quanto da invisibilidade social de sua 
condição de mulher índia. 

Palavras-chave: Delitos sexuais, Estupro, Populações indígenas, 
Violência contra a mulher, Violência Étnica. 

 

Abstract: Indigenous women face higher levels of sexual violence than non-
indigenous women (Amnesty International, 2007). The violence indigenous 
women face can take many forms and severely affect their mental health. 
Victims of sexual violence are not just gender related but ethnic in nature 
also (United Nations, 2014; Amnesty International, 2007). Reports from 
international organizations and renowned newspapers confer that 
indigenous women are subject to sexual violence more frequently than non-
indigenous women. Forms of abuse may occur on an intra- and extra-
community basis (HuffPost Brasil, 2018). In addition, sexual exploitation 
appears as a form of violence originating from extreme poverty in a large 
number of the indigenous population. Current evidence suggests that 
indigenous women are twice as likely to suffer sexual violence for being 
indigenous and for being women. Another factor that contributes to the 
occurrence of this kind of violence is the social invisibility of their indigenous 
ethnicity. As a consequence of these factors, they suffer intense psychic pain. 

Key words: Sex Offenses, Rape, Indigenous Population, Violence, Ethnic 
Violence. 

 

Resumen: Las mujeres indígenas afrontan niveles mayores de violencia 
sexual que aquellas no indígenas (Amnesty International, 2007). La forma 
como este tipo de violencia incide sobre las indígenas puede producirse 
de diversas maneras y afectar gravemente a la salud mental de la víctima. 
En tal contexto, hemos podido verificar que la violencia sexual se 
convierte en cuestión que sobrepasa la noción de género, extendiéndose 
a los aspectos étnicos (United Nations, 2014; Amnesty International, 
2007). Algunos informes emitidos por organizaciones internaciones y 
periódicos de prestigio presentan a la mujer indígena como una de las 
víctimas más vulnerables de sufrir algún tipo de violencia sexual, 
superando incluso los índices que apuntan hacia el mismo tipo de 
violencia practicado contra la mujer no indígena. Los tipos de violaciones 
pueden ocurrir tanto en el espacio interior como en el exterior de la 
comunidad (HuffPost Brasil, 2018). Además, se ha podido verificar que la 
explotación sexual surge como otra forma de violencia sexual originaria 
de la extrema pobreza sufrida por gran parte de la población indígena. Las 
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evidencias actuales destacan que las mujeres indígenas son doblemente 
vulnerables, por ser mujer y por ser indígena, presentando un intenso 
sufrimiento psíquico, fruto tanto del agravamiento de la violencia sexual 
directa cuanto de la invisibilidad social por su condición de mujer 
indígena. 

Palabras clave: Delitos Sexuales, Violación, Poblaciones indígenas, 
Violencia contra la mujer, Violencia Étnica. 

 

 

 

 

Considerações iniciais 

Dez anos após a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas, as violações contra esses grupos não apenas continuam a existir, como 
apresentam-se mais graves em muitos casos, é o que diz um relatório divulgado pela 
Organização das Nações Unidas – ONU em 2017. Ainda, segundo o documento, os 
povos indígenas sofrem com racismo, preconceito e acesso desigual a serviços 
básicos como saúde e educação. De acordo com os dados estatísticos disponíveis, os 
indígenas enfrentam desproporcionalmente maiores níveis de pobreza, menor 
expectativa de vida e piores resultados educacionais. Mais grave é a situação das 
mulheres indígenas que sofrem o dobro de discriminação, tanto por serem mulheres 
como por serem indígenas. São frequentemente excluídas dos processos de tomada 
de decisões e muitas são vítimas de violência (United Nations, 2016; IWGIA, 2018). 

 

Para além da violência sexual, formas e sofrimento psíquico 

A nível global, as mulheres indígenas enfrentam níveis muito mais altos de violência 
sexual do que aquelas não índias; estima-se uma probabilidade 2,5 vezes maior de 
índias serem agredidas sexualmente do que as outras mulheres. Mais de uma em 
cada três delas serão estupradas durante sua vida, e, por mais dramáticos que sejam 
esses dados, acredita-se que essas estatísticas não retratem a real extensão da 
violência sexual contra indígenas (HuffPost Brasil, 2018; The Guardian, 2016; 
Amnesty International, 2007). 

Para o Brasil, uma análise do Sistema de informações de Agravos de 
Notificação, revelou que enquanto a proporção da população indígena em relação a 
população geral do país é de apenas 0,43%, os casos de estupro notificados contra 
indígenas sempre ultrapassaram esse patamar, com valores crescentes a cada ano 
até culminar em 1,15% do total de casos registrados no ano de 2016. Indígenas e 
negros apresentaram proporção estatística maior em relação as outras populações 
enquanto menores índices foram observados em brancos (Sousa e Justino, 2019) 

A subjugação do corpo e da vontade das mulheres através da violação sexual, 
não apenas pela dominação física, mas também moral, desconstrói a própria noção 
de sujeito, uma vez que ela deixa de existir como um ser autônomo, encontrando-se 
objetificada (Passos e Losurdo, 2017). A angústia, desencadeada diante de uma 
fatalidade iminente prepara o indivíduo para lidar com a provável agressão, no 
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entanto, a imprevisibilidade e impetuosidade com que ocorre o abuso sexual não 
permitem que essa energia tensional seja descarregada, podendo provocar o 
trauma, uma vez que persiste no organismo um impacto não resolvido. 

A violência sexual pode afetar severamente a saúde mental da vítima, com 
sérias consequências a curto, médio ou longo prazo. A vítima pode apresentar uma 
vasta gama de características físicas, emocionais, cognitivas e sintomas 
comportamentais nas horas e dias que se seguem ao evento. A maioria destes 
sintomas são considerados respostas esperadas a um evento extremo e 
aterrorizante como é o abuso sexual (Josse, 2010). Como consequência da intensa 
dor psíquica que incide sobre o sujeito violentado, a psique pode buscar amparo no 
corpo biológico, convertendo um mal-estar anímico em distúrbios psicossomáticos 
(Cardoso e Paraboni, 2010). A tabela 1 elenca sequelas decorridas do sofrimento 
psíquico após esse tipo de violência. 

 
Tabela 1 
Consequências psicossociais da agressão sexual 

Autores Sequelas da violência sexual 

Faravelli et al, 2004 Distúrbios alimentares, reexperiência dolorosa do evento 
traumático (painful reexperience of the traumatic evento), 
distúrbios alimentares, Transtorno do estresse Pós- traumático e 
transtornos do humor 

Josse, 2010 Depressão, angustia, ansiedade, reações somáticas, isolamento 
social, Transtorno do Estresse Pós-traumático, disfunção sexual, 
dependência, abuso de álcool e drogas psicotrópicas, distúrbios 
conversivos, distúrbios do sono, distúrbios alimentares, sintomas 
dissociativos, flashback and mental ruminations 

Freitas e Farinelli, 2016 Depressão, Transtorno do Estresse Pós-Traumático, retraimento 
social, dificuldade em manter relacionamentos amorosos, 
disfunção sexual 

Dworkin et al., 2017 
Transtorno do Estresse Pós-traumático, ideação e tentativas 
suicidas, distúrbios alimentares, disfunção sexual 

 

A violência histórica baseada em gênero praticada por colonizadores não 
eram atos aleatórios ou individuais; eram parte integrante da conquista e da 
colonização; uma estratégia usada para desmoralizar a comunidade ou como 
"limpeza étnica". (United Nations, 2014; Amnesty International, 2007). Nas palavras 
de Marcia Wayna Kambeba, geógrafa e ativista indígena: "A mulher indígena sofre 
vários tipos de violência. Primeiro ela sofre por ver seu povo sendo afetado, 
marginalizado, discriminado. Depois, ela sofre como mulher e essa violência não é 
só física, ela é psicológica e social também. O estupro é presente e é uma forma de 
desmoralizar a aldeia. Ano passado tivemos só em uma aldeia três casos de violência 
sexual" (HuffPost Brasil, 2018). 

O estupro é uma prática simbólica para o agressor, que reúne em sua 
significação controle, domínio e soberania, com os indivíduos em posições 
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hierarquicamente distintas, separadas pelo gênero. Além do mais, a violação dos 
corpos das mulheres pertencentes a determinados locais equivale à manifestação da 
soberania sobre o respectivo território, numa estratégia de aniquilamento da 
identidade dos indivíduos e desestabilização social (Segato, 2005). Neste contexto, 
a violência sexual assume um caráter expressivo cuja finalidade é a mensagem de 
controle absoluto, em uma mensagem dirigida não somente à vítima, mas também 
aos inimigos e aos pares do opressor. 

O abuso sexual sistemático de mulheres em circunstâncias de guerra, apesar 
de negligenciado por muito tempo pelo direito internacional, passou a ser 
reconhecido como um crime contra a humanidade e como crime de genocídio 
(Passos e Losurdo, 2017). Contudo, essa violência reiterada contra indígenas 
continua ignorada e esquecida. 

Além da violência provocada por indivíduos não indígenas, dentro dos 
próprios grupos étnicos o estupro também se tornou uma realidade na maioria das 
vezes associado ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas. De acordo com Iza 
Tapuia, consultora da UNESCO e uma das lideranças do povo Tapuia: "O estupro não 
é uma prática natural nas aldeias. É uma distorção moral e cultural. [...] Nós já temos 
muitos problemas causados pelos brancos. E quando estes problemas, como o 
estupro e o consumo de álcool, chegam nas aldeias eles são muito mais graves, pois 
afetam a organização social tradicional dos povos." (HuffPost Brasil, 2018). 

Não obstante ao abuso sexual direto e sem disfarces que afligem as mulheres 
indígenas, o estado de penúria no qual esses povos se encontram os impinge outro 
tipo de violência insidiosa e mascarada: a exploração sexual de crianças e 
adolescentes indígenas. Tabela 2 apresenta as diversas variáveis associadas a 
violência sexual praticada contra indígenas. 

 
Tabela 2 
Variáveis associadas a violência sexual contra mulheres indígenas 

Variáveis Resultado 

Racismo/ Limpeza étnica Estupro e violência física  

Certeza de impunidade/ Sistema judiciário 
falho ou ausente 

Estupro e violência física 

Uso de álcool e outras drogas pela comunidade Estupro e violência doméstica 

Pobreza extrema Exploração sexual 

 

Claro está que a alternativa da prostituição como meio de trabalho está 
diretamente associada a uma questão de sobrevivência, no entanto não se pode 
deixar de destacar que a profissão é uma questão significativa na constituição do 
sujeito (Rodrigues Filho, 2014). Nessa significação do sujeito, o reconhecimento 
pelo outro é indispensável para sua validação como ser exitoso. Esse 
reconhecimento parte dos distintos eixos sociais, como pais, familiares, sociedade e 
até do próprio governo quando se trata de direitos trabalhistas. A falta de 
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reconhecimento não irá contribuir para concretização do “eu” no social. Desta feita, 
o trabalho não se torna uma forma do sujeito consolidar sua identidade, podendo 
este desenvolver uma tendência a elaboração de um sofrimento patogênico 
(Rodrigues Filho, 2014; Werlang e Mendes, 2013). 

O sofrimento social se instala e se esconde nas zonas de precariedade, nas 
zonas sociais de fragilidade e sua ação implica na perda ou possibilidade de perda 
dos objetos sociais: saúde, trabalho, desejos, sonhos, vínculos sociais, 
reconhecimento. Aos poucos, essas perdas, o medo de se tornar socialmente 
inválido, minam a saúde psíquica do sujeito. A precariedade social leva a perda da 
confiança do indivíduo, primeiramente em si, dissolvendo-se a convicção em sua 
capacidade de fazer; posteriormente no outro que não representa mais uma fonte 
de segurança (Werlang e Mendes, 2013) 

A falta de acesso à justiça é uma questão central quando se fala em violência 
contra indígenas. Eles encontram obstáculos significativos quando recorrem ao 
judiciário devido a fatores como pobreza, barreiras culturais e linguísticas, racismo 
encontrado nas instituições e falta de conhecimento sobre suas culturas e seus 
direitos por parte das autoridades. Para eles, essa situação aponta a falta de vontade 
das instituições do Estado, dentre elas os sistemas de justiça e de execução da lei, 
em garantir que seus direitos sejam protegidos (United Nations, 2016; The New 
York Times, 2012; Amnesty International, 2007).  

 

Considerações finais 

As atuais evidências destacam que mulheres indígenas são duplamente vulneráveis, 
por serem indígenas e por serem mulheres. Duplamente vítimas. Atacadas por não 
indígenas são violadas e humilhadas como povo; agredidas dentro de seu próprio 
grupo étnico são vítimas de sua desestruturação social. Nesse cenário, a mulher 
indígena apresenta um intenso sofrimento psíquico, fruto da tanto da violência 
direta quanto da invisibilidade social de sua condição de mulher índia. São 
numerosas vidas, cada uma com suas particularidades enquanto sujeito e ser 
humano; compartilham o grupo de vivência, a moradia, o alimento, os afazeres, mas 
o que realmente as unifica é a dor velada, sentida e resguardada por todas elas. 
Diante da vulnerabilidade em que a mulher indígena se encontra, seu tímido pedido 
de ajuda é expressado em uníssono silêncio de dor, o qual a sociedade se recusa em 
ouvir.  
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