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Mulheres Indígenas

Conceito da arte da capa
De pé e com a cabeça erguida,
desdobrando-se em toda a sua dignidade.
Assim se levanta uma mulher indígena
empoderada para enfrentar a discriminação
e a violência, para dizer basta ao trágico
impacto das indústrias extrativas e outros
projetos de desenvolvimento em seus
territórios ancestrais. O jogo morfológico
que combina a silhueta de uma mulher
indígena com montanhas, lagos, árvores e
lua/sol, assim como a paleta cromática de
cores terra e verdes, representa essa relação
estreita e harmônica com suas terras e o
papel fundamental que essa relação têm na

construção de sua identidade. A figura nesta
capa simboliza todas as mulheres indígenas
do continente, entretanto conservando e
valorizando sua individualidade. É uma, mas
também são todas; sua identidade é o que as
define como coletivo, sua relação simbólica
com a mãe-terra. Seu corpo se confunde com
os elementos de sua terra porque sua
identidade está fortemente vinculada aos seus
territórios ancestrais. Desde esse lugar, desde
essa cosmovisão, as mulheres indígenas do
continente empreendem a batalha contra a
desigualdade, o racismo, o sexismo e a
pobreza.

Resumo gráfico das principais ideias e conceitos do Relatório “As Mulheres Indígenas e
seus Direitos Humanos nas Américas” (2017), da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH).
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INTRODUÇÃO
na luta pela autodeterminação de seus povos e
seus direitos como mulheres, são conhecidas
como o centro para a reprodução da cultura e
cumprem um papel fundamental em suas
famílias, suas comunidades, seus países, assim
como fortemente no âmbito internacional.
Deve-se entender às mulheres indígenas como
sujeitos de direito, reconhecendo seu direito de
participar ativamente em todos os processos que
exercem influência em seus direitos.

Na América, as mulheres indígenas costumam
enfrentar formas diversas e sucessivas de
discriminação histórica que se combinam e se
sobrepõe, resultando na sua exposição a violações
de direitos humanos em todos os âmbitos da vida
cotidiana: desde os direitos civis e políticos, o
direito a aceder à justiça, até os direitos
econômicos, sociais e culturais, e o direito a uma
vida sem violência.
Os diversos obstáculos que as mulheres indígenas
enfrentam são, por exemplo: poucas oportunidades
de acesso ao mercado de trabalho, dificuldades
geográficas e econômicas singulares para aceder a
serviços de saúde e educação, acesso limitado a
programas e serviços sociais, taxas elevadas de
analfabetismo, escassa participação no processo
político e marginação social. A exclusão política,
social e econômica das mulheres indígenas
contribui para uma situação permanente de
discriminação estrutural, que as torna
particularmente suscetíveis a diversos atos de
violência.

Objetivo do relatório
Apresentar um panorama detalhado da situação
geral dos direitos humanos das mulheres
indígenas na América.
Mostrar os desafios atuais.
Orientar os Estados para que estes formulem e
apliquem medidas direcionadas à garantia dos
direitos humanos das mulheres indígenas.

Apesar de serem sujeitas à discriminação e
violações aos seus direitos humanos, as mulheres
indígenas não devem ser percebidas somente como
vítimas. Elas têm desempenhado um papel decisivo

Veja o microsite e leia o relatório completo:

www.cidh/org/MujeresIndigenas
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PRINCÍPIOS PARA ORIENTAR
A AÇÃO DOS ESTADOS
Princípios reitores
A CIDH considera que estes princípios devem guiar a ação dos Estados para garantir o acesso
pleno das mulheres indígenas aos seus direitos humanos:

Enfoque holístico

Agentes empoderadas

Incorporar em todas as leis e políticas que afetam
às mulheres indígenas um enfoque holístico para
abordar as múltiplas e interconectadas formas de
discriminação que elas enfrentam.

Entender às mulheres indígenas como
sujeitos de direito e não simplesmente
como vítimas.

Interseccionalidade
Considerar que a discriminação das mulheres por motivos de sexo e gênero está unida de maneira
indivisível a outros fatores, como a raça, a origem étnica, a religião ou as crenças, a saúde, o status,
a idade, a classe, a orientação sexual e a identidade de gênero, e que a superposição de várias
camadas de discriminação —a interseccionalidade— gera uma forma de discriminação agravada e
potencializada.

Autodeterminação
Respeitar o direito dos povos indígenas à autodeterminação, aos seus territórios e recursos
naturais, e à vida livre de racismo é uma condição prévia para a garantia do direito das mulheres
indígenas a uma vida livre de discriminação e violência.
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Incorporação de
suas perspectivas

Participação Ativa
Proporcionar às mulheres indígenas a
oportunidade de participar em todos os
processos que afetam seus direitos.

Levar em conta a cosmovisão e as ideias
das mulheres indígenas em todas as
políticas que as afetam.

Indivisibilidade

Dimensão coletiva

Considerar a estreita conexão que existe
entre a proteção dos direitos civis e
políticos das mulheres indígenas e dos seus
direitos econômicos, sociais e culturais.

Entender os direitos das mulheres
indígenas em suas dimensões individual
e coletiva, cuja interconexão é inegável e
inseparável.

Normas do Direito Internacional
Os Estados são obrigados a garantir que todas as suas ações respeitem estritamente estas
normas do direito internacional:

Autodeterminação,
identidade cultural,
propriedade, consulta
e consentimento

Igualdade e
não-discriminação

Violência, devida
diligência e acesso
à justiça

Garantir que os povos indígenas tenham o direito a determinar livremente
seu desenvolvimento econômico, social e cultural, de forma tal que
possam assegurar sua existência e bem-estar como povos diferenciados.

Realizar consultas prévias informadas, culturalmente apropriadas e de
boa fé com os povos indígenas para chegar a um acordo, incluindo às
mulheres indígenas nestes processos.

Estabelecer a proteção dos direitos das mulheres indígenas como
pedra angular das políticas dos Estados em matéria de igualdade e
não discriminação, e combater a discriminação interseccional que as
mulheres indígenas enfrentam e que aumenta sua vulnerabilidade e
contribui à impunidade.
Agir com a devida diligência para prevenir, investigar, julgar, sancionar
e outorgar reparação quando ocorram atos de violência ou desaparição
de mulheres indígenas, através de recursos judiciais adequados e
efetivos para as vítimas e seus familiares, tanto nas instituições
estatais como nos sistemas de justiça indígena.
Adotar medidas para enfrentar e responder à violência contra a mulher,
abordando a discriminação como causa e como fator social que a
sustenta.
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VIOLÊNCIA CONTRA AS
MULHERES INDÍGENAS
Discriminação estrutural e violência
A violência contra as
mulheres indígenas
está fortemente
vinculada às formas
contínuas e
interseccionais de
discriminação que
elas enfrentam.

A discriminação
contribui ao
estereótipo de
mulheres indígenas
como inferiores,
sexualmente
disponíveis e/ou
vítimas fácies.
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As violações dos
direitos coletivos,
civis, políticos,
económicos, sociais
e culturais são uma
forma de violência
estrutural contra as
mulheres indígenas.

Distintas formas de violência
O relatório adota a definição de violência contra a mulher da Convenção de Belém do Pará,
segundo a qual a violência contra a mulher é qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que
cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública
como na esfera privada. A CIDH considera que a violência obstétrica e espiritual são também
formas de violência contra a mulher, proibidas na Convenção de Belém do Pará:

VIOLÊNCIA
OBSTÉTRICA

VIOLÊNCIA
ESPIRITUAL

Abarca todas as situações de tratamento
desrespeitoso, abusivo, negligente, ou de
denegação de tratamento, durante a
gravidez e a etapa prévia, e durante o parto
e pós-parto, a mulheres em centros de
saúde.

Manifesta-se quando atos de violência ou
de discriminação contra as mulheres
indígenas são percebidos não apenas como
um ataque individual contra elas, mas
também como um dano à identidade
coletiva e cultural das suas comunidades.

Manifestações da violência
As mulheres indígenas são frequentemente vítimas de violência em contextos específicos:
no contexto de conflitos armados
Durante a execução de projetos de
desenvolvimento, investimento e extração
Relacionada com a militarização de seus territórios
No contexto de privação de liberdade
Violência doméstica
Contra defensoras de direitos humanos
No meio urbano e no contexto de migração e
deslocamento
Devido ao papel singular das mulheres indígenas
como líderes espirituais e núcleos da reprodução
da cultura indígena, a violência contra elas
perpetrada em diferentes contextos as prejudica
no âmbito físico, cultural e espiritual.
Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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ACESSO À JUSTIÇA

Crédito: CIDH

As mulheres indígenas enfrentam obstáculos tanto no sistema de justiça indígena como no
sistema de justiça estatal.
Nos sistemas de justiça estatais
enfrentam racismo e mecanismos
inadequados ou inacessíveis.

Nos sistemas indígenas podem
enfrentar preconceitos patriarcais e ver
sua voz e participação limitadas.

Sistemas de justiça indígena
Os povos indígenas têm o direito de promover, desenvolver e manter seu próprio sistema
de justiça e seu direito consuetudinário, desde que respeitem os padrões internacionais de
direitos humanos.
Os sistemas de justiça indígena devem
agir com a devida diligência e assegurar
o acesso das mulheres indígenas à
justiça, sem discriminação.

Os Estados devem respeitar o direito
indígena, como uma emanação de seu
direito à autodeterminação.
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Sistema de justiça estatal
Para incrementar o acesso das mulheres indígenas à justiça, os Estados devem agir com a
devida diligência e aplicar uma perspectiva integral no sistema judicial, levando em conta:
as particularidades das mulheres indígenas, seu gênero, suas condições socioeconômicas,
sua situação de especial vulnerabilidade e sua cultura.

Barreiras
culturais e
idiomáticas

Distância
geográfica

Discriminação
institucional

Insensibilidade
cultural dos
funcionários

Medo das
reações
familiares e da
comunidade

OBSTÁCULOS

Falta de leis e
políticas públicas
direcionadas a abordar
seus problemas
particulares

Dificuldades
econômicas

Desconhecimento
do sistema
judicial e de seus
próprios direitos

Perspectiva multidisciplinar
Os Estados devem adotar um enfoque que respeite a identidade cultural e étnica, o idioma
e as características particulares das mulheres indígenas. Para isto é necessário:
Oferecer interpretações e traduções
gratuitas sempre
que sejam requeridas

Contar ao longo do
processo judicial com
uma equipe de profissionais multidisciplinar

Respeitar a
cultura e
cosmovisão
indígenas

Incorporar
um enfoque
de gênero

Capacitar operadores/as de justiça
em assuntos
interculturais e de
gênero

Reparações
Ao adotar reparações os Estados devem:
Avaliar os aspectos culturais
que caracterizam a vítima,
sua cosmovisão e seu
conceito de justiça.

Romper com os
preconceitos e
estereótipos.

Incorporar a participação
e a perspectiva das
vítimas.
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Promover
transformações
estruturais.
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DIREITOS ECONÔMICOS,
SOCIAIS E CULTURAIS
A discriminação contra as mulheres indígenas pode ser observada no mercado de trabalho, no
acesso limitado ao sistema de seguridade social, nas altas taxas de analfabetismo, a falta de
acesso a alimentação e agua, o desrespeito de seus direitos culturais, e a grave situação de
pobreza e exclusão social que as afeta.

Crédito: Rosemary Gilliat

Crédito: Fabricio Angulo
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Barreiras
As mulheres indígenas sofrem diversas formas de discriminação, por motivos de gênero, etnia,
raça e situação socioeconômica e outras, o que cria barreiras que obstaculizam seu acesso a
serviços básicos de educação e saúde, alimentos e água, assim como empregos dignos e de
qualidade.

EDUCAÇÃO
Distância geográfica
Falta de infraestrutura adequada
Falta de ensino em idiomas indígenas
Falta de currículo culturalmente apropriado
Situação socioeconômica
Insegurança, especialmente riscos de violência sexual

Somente 1 de
cada 10 meninas
indígenas termina
o ensino médio na
América Latina

Gravidez na infância e adolescência

SAÚDE
Distância
geográfica

Serviços
culturalmente
inadequados

Falta de
intérpretes
qualificados

Falta de
infraestrutura
adequada

Falta de
acesso à
informação

Estas barreiras trazem consequências para a saúde das mulheres indígenas: infecções e
doenças, altas taxas de mortalidade materna e violações massivas aos direitos sexuais e
reprodutivos, como nos casos de esterilização forçada.

ALIMENTAÇÃO E ÁGUA
Os povos indígenas enfrentam grande dificuldade de acesso a alimentos de qualidade e água
potável devido à histórica indiferença ao seu direito de controlar suas terras e recursos
naturais, e à situação pobreza na qual frequentemente se encontram.
A perda de seus territórios e recursos naturais,
a contaminação e a realização de atividades
extrativas obstaculiza a preservação de seus
meios de subsistência tradicionais, como a
colheita de alimentos, a produção agrícola e
pecuária.
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A escassez de água potável e
alimentos força às mulheres
indígenas a se deslocar. Ao
abandonar seus locais de origem
elas tornam-se mais vulneráveis a
violações de direitos humanos.

O impacto das diversas violações de direitos econômicos, sociais e culturais que ainda
afetam às mulheres indígenas aumenta seu nível de vulnerabilidade à violência e a outras
violações de seus direitos fundamentais, assim, requer a intervenção imediata e efetiva dos
Estados.

Direitos Culturais

Suas terras ancestrais conformam
um elemento essencial da
existência e cultura das mulheres
indígenas.

Crédito: Rosemary Gilliat

As mulheres indígenas são
reconhecidas como as protetoras
e guardiãs dos valores culturais e
como responsáveis pela garantia
de permanência de seus povos;
assim, violações de seus direitos
culturais costumam ocasionar
violência espiritual contra as
mulheres indígenas.
Crédito: Lincoln Holder

As violações aos seus direitos
culturais têm repercussões tanto
em seus direitos pessoais como
coletivos.

Crédito: Daniel Cima/CIDH
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CONCLUSÕES E
RECOMENDAÇÕES
Para garantir que as mulheres indígenas desfrutem de todos os seus direitos humanos,
os Estados devem adotar medidas para empoderá-las, possibilitar sua participação
efetiva na esfera civil e política, e melhorar sua situação socioeconômica.

1

ENFOQUE HOLÍSTICO: incorporar este enfoque em todas as leis e
políticas que afetam às mulheres indígenas para abordar as formas
diversas e interconectadas de discriminação que elas enfrentam.

2

PERSPECTIVA DE GÊNERO E INTERCULTURAL: adotar esta perspectiva
para prevenir, investigar, processar e sancionar todas as formas de
violência contra as mulheres indígenas.
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3

ESPAÇOS DE COORDENAÇÃO: gerar estes espaços entre os
sistemas de justiça do Estado e de justiça indígena para aumentar a
proteção judicial das mulheres indígenas.

4

PARTICIPAÇÃO ATIVA: criar espaços para a participação plena e
ativa das mulheres indígenas na formulação e execução de políticas
e programas, a nível local, regional e nacional.

5

CAPACITAÇÃO: implementar novas formas de capacitação em
competências de gênero e culturais para funcionários públicos.

6

ERRADICAR A DISCRIMINAÇÃO INSTITUCIONAL: reconhecer os conceitos
indígenas de comunidade, cultura e vida familiar e reformular políticas públicas,
programas e leis desde uma perspectiva de gênero e intercultural.

7

PROMOVER OS DESC: garantir às mulheres indígenas seu pleno acesso a
serviços básicos de saúde e educação, alimentos e agua, e acesso a condições
de trabalho digno, garantindo o uso de suas terras ancestrais.

8

PRODUZIR ESTATÍSTICAS: produzir e atualizar estatísticas sobre a situação
dos direitos humanos das mulheres indígenas, em todas as categorias, com o
fim de ter um panorama exato que permita formular leis, programas e
políticas que erradiquem a violência e discriminação.

9
10

PROTEGER DEFENSORAS: adotar medidas diferenciadas para proteger a vida,
a integridade pessoal e a segurança das mulheres indígenas defensoras dos
direitos humanos, tendo em vista a discriminação que elas sofrem em função
de seu gênero e sua raça, assim como as condições de insegurança que
caracterizam seu trabalho de defesa.

PRINCÍPIOS REITORES: assegurar que na formulação e aplicação de
políticas que afetem às mulheres indígenas os princípios reitores
detalhados no relatório sejam aplicados.
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ESPAÑOL

cidh.org/MujeresIndigenas
INGLÉS

iachr.org/IndigenousWomen
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