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Mensagens-chave
O objetivo deste projeto é trazer uma maior conscientização e entendimento acerca das causas e
potenciais soluções para o problema da violência contras mulheres indígenas nas Américas por
meio da facilitação do intercâmbio inter-regional de ideias, experiências, conhecimento, e
estratégias pela mudança social. O objetivo maior deste projeto é a coordenação de um fórum
online internacional de livre acesso para abordar essa questão a partir de perspectivas variadas. O
fórum virtual sobre a violência contra as mulheres indígenas nas Américas (06 de fevereiro - 10
de março de 2017) suscitou as seguintes linhas de análise:

1. Definições Geopolíticas do Femi(ni)cídio e Outras Conceptualizações de Violência

Femicídio se refere ao ato violento do homicídio devido à identificação de alguém como uma
mulher, enquanto feminicídio diz respeito a um processo sistêmico que cria condições sob as
quais a violência de gênero pode ocorrer, tal como colonialismo. Feminicídio é um termo criado
por ativistas Latino-Americanos preocupados em fazer justiça contra a violência patriarcal que
ocorre de um jeito natural contra mulheres e garotas em uma esfera de total impunidade. Uma
importante discussão entre os participantes que tomou lugar no fórum virtual abriu e estendeu a
definição de violência indo além das agressões que ocorrem no âmbito doméstico para incluir os
resultados de longas cadeias de discriminação social, estrutural e colonial que normalmente
afetam mulheres Indígenas e suas comunidades. Uma abordagem intersetorial acerca do tema
captura as múltiplas e sobrepostas dimensões das opressões sofridas pelas mulheres Indígenas de
cunho racional, de gênero e classe, bem como sujeitas a dominação, exclusão e discriminação
pelas quais estão submetidas devido à estrutura de poder maior.
2. “Colonização é Violência”: Exclusão de Entidades e Territórios Indígenas

Os links entre colonialismo, capitalismo, patriarquismo e violência contra as mulheres indígenas
nas Américas ficaram evidentes por intermédio do fórum virtual. Participantes ressaltaram mais
de uma vez o fato de que o colonialismo e a exploração de terras e recursos indígenas mais tarde
contribuíram para a colonização e exploração de suas entidades, comunidades, cultura e
espiritualidade. A violência da colonização e exploração é reproduzida em diferentes escalas
começando com as casas para nível internacional.
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3. Valor e Limites dos Diálogos Transnacionais Indígenas/Aliados/Interculturais/Multi-Setoriais

Os méritos de realizar intercâmbios transnacionais sobre a questão da violência contra as
mulheres indígenas incluem: a) trabalhar coletivamente para possibilitar múltiplas formas de
abordar uma questão urgente; b) prover um fórum para debater conceitos, experiências e
estratégias em divisões geográficas, identitárias, linguísticas, digitais e epistemológicas; e c) criar
uma rede que funcione para qualificar políticas de recomendações baseadas nos contextos locais,
comunidades e linguagens. As limitações incluem: a) falta de acesso à internet para algumas
comunidades; b) restrições significativas de tempo para os participantes, tendo seus papéis de
gênero nas suas comunidades, famílias e trabalho; c) as dificuldades de discutir um tema tão
significativo em um formato simples.
4. Estratégias para a Prevenção, Visualização, e Eliminação da Violência contra as Mulheres
Indígenas.

A violência contra as mulheres indígenas nas Américas é um problema de múltiplas
abrangências, que requer uma solução diversificada. Um achado importante foi que as
recomendações e estratégias para a prevenção e eliminação da violência contra as mulheres
indígenas devem ser culturalmente adequadas e baseadas na comunidade. Soluções alternativas
baseadas em modelos culturais de conciliação e diálogo podem garantir de forma mais efetiva o
acesso à justiça para as mulheres.
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INTRODUÇÃO
Mulheres indígenas desaparecidas e assassinadas (MMIW) é uma questão crucial para o Canadá
como um Estado colonizador. As mulheres aborígenes de 25 a 44 anos no Canadá têm cinco
vezes mais chances de sofrer uma morte violenta do que as suas homólogas não aborígenes
(Gilchrist, 2010). Em 2010, a Associação de Mulheres Nativas do Canadá (NWAC) publicou um
relatório documentando 582 casos de mulheres indígenas desaparecidas ou assassinadas em todo
o Canadá. Em 2014, um relatório da Polícia Real Canadense (GRC) identificou 1.181 casos desse
tipo (Dean 2015). Em 08 de dezembro de 2015, o Governo do Canadá anunciou formalmente o
lançamento do Inquérito Nacional às Mulheres e Meninas Indígenas Desparecidas e
Assassinadas, para buscar recomendações sobre medidas concretas para enfrentar e prevenir a
violência contra essa área vulnerável da população. À medida que o país comemora seu 150º
aniversário em 2017, os canadenses devem chegar a um acordo com nosso passado, presente e
futuro. A questão das mulheres indígenas desaparecidas e assassinadas fornece uma lente
importante para analisar esta ocasião histórica.
A questão das mulheres indígenas desaparecidas e assassinadas não é exclusiva do Canadá.
Existe uma epidemia de violência contra as mulheres indígenas nas Américas. O assassinato em
março de 2016 da ativista ambiental indígena Berta Cáceres, em Honduras, é apenas um exemplo
recente (Lakhani 2016). As estatísticas sobre as mulheres indígenas desaparecidas e assassinadas
na América Latina são praticamente inexistentes. Enquanto muita atenção tenha sido dada ao
fenômeno do homicídio feminino em Ciudad Juárez, no norte do México, com mais de 400 casos
documentados de mulheres pobres e indígenas assassinadas desde 1993, a Guatemala agora
excede Ciudad Juárez em número de mulheres mortas (Speed 2016). Claramente, estamos
testemunhando uma ampla dinâmica social que atravessa fronteiras nacionais e regionais. As
organizações de direitos das mulheres na América Latina, como o Coordenador Nacional de
Mulheres Indígenas do México (CONAMI), estão trabalhando incansavelmente para documentar
casos de violência contra mulheres rurais e indígenas e pressionar os governos e legisladores da
região a tomarem medidas sobre esta questão urgente.
O projeto traz uma abordagem interseccional e multi-escalar para enfrentar a questão da violência
contra mulheres e meninas indígenas. A interseccionalidade captura as dimensões múltiplas e
sobrepostas da opressão das mulheres indígenas como sujeitos racializados, de gênero e
classificados, bem como dos sistemas dominantes, exclusivos e discriminatórios aos quais estão
ligados. A abordagem multi-escalar evita dicotomias simples entre espaços nacionais e
transnacionais para analisar estratégias e experiências locais, regionais e trans-indígenas para a
mudança social.
A violência contra a mulher tem um espectro muito amplo e complexo que inclui violência
doméstica, estupro, desaparecimento, tráfico de seres humanos e assassinato. Para abordar essas
complexidades, nós propusemos um diálogo multidirecional acerca do tema, que incorporou as
vozes, experiências e conhecimentos das mulheres indígenas, ativistas dos direitos, líderes e
estudiosos do Canadá, América Latina e Caribe. Nós também apreciamos a participação de
pessoas de qualquer orientação ou identificação de gênero. Este espaço virtual serviu como um
Violência contra as Mulheres Indígenas nas Américas

1

fórum para trocar e compartilhar narrativas, experiências, trabalhos, iniciativas e pesquisas sobre
a violência contra as mulheres indígenas em todo o continente.
O fórum seguiu três focos principais:
1. Definir a violência contra as mulheres indígenas a partir de perspectivas de
descolonização;
2. Contextos, raízes estruturais e processos sociais;
3. Estratégias de prevenção, defesa e reconhecimento de todas as formas de violência contra
as mulheres indígenas.

Metas e Objetivos Gerais
O objetivo do projeto era trazer maior conscientização e compreensão das causas e soluções
potenciais para a questão da violência contra as mulheres indígenas nas Américas, facilitando o
intercâmbio inter-regional de ideias, experiências, conhecimentos, estratégias para mudança
social, e passos concretos para o desenvolvimento. Nós visamos fazer a ligação entre acadêmicos
e ativistas trabalhando nesta questão no Canadá e na América Latina. Nós esperamos que este
projeto seja o início de uma parceria transnacional de longo prazo entre os participantes do
projeto. Esperamos contribuir para o importante debate público que está ocorrendo atualmente no
Canadá como parte do processo de inquérito nacional das Mulheres Indígenas Perdidas e
Assassinadas.
Os objetivos do diálogo eram triplos:
(1) Estrategicamente, nós buscamos ligar acadêmicos e ativistas que trabalham na questão da
violência contra mulheres indígenas de todas as Américas para desenvolver uma rede de ação de
pesquisa que informará debates e decisões de políticas públicas;
(2) Conceitualmente, nós buscamos identificar o caráter social e estrutural da violência que afeta
a vida das mulheres indígenas na região. Nós esperamos compartilhar e comparar as dificuldades
das mulheres indígenas em diferentes escalas e espaços e refletir sobre como as mulheres
ativistas indígenas se relacionam com suas comunidades de origem, o estado, fóruns
internacionais e instituições de governança global;
(3) Substantivamente, nós propusemos examinar quais estratégias de mudança social funcionam e
por que. Nós planejamos analisar até que ponto as organizações de mulheres indígenas e ativistas
adotam e fazem uso das leis nacionais e / ou internacionais de direitos humanos para levar a
justiça às suas comunidades. Em outras palavras, esperamos abordar a crescente judicialização
das políticas das mulheres indígenas no Canadá e na América Latina;
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Atividades de Pesquisa
O fórum virtual foi uma iniciativa da Rede de Estudos Indígenas da Associação Canadense de
Estudos Latino-Americanos e do Caribe (CALACS). O CALACS foi fundado em 1969 com os
propósitos de: a) facilitar o intercâmbio de redes e informações entre os canadenses que se
dedicam ao ensino e pesquisa sobre a América Latina e o Caribe; b) promover a expansão da
informação e interesse na América Latina e no Caribe nas universidades, colégios e outros
centros de ensino superior do Canadá; e c) representar os interesses acadêmicos e profissionais
dos canadenses latino-americanistas. CALACS é a principal organização do Canadá dedicada ao
avanço dos estudos Latino-Americanos e do Caribe. Ele promove o desenvolvimento contínuo de
uma comunidade intelectual dinâmica por meio de uma variedade de eventos, publicações e
meios de comunicação. CALACS dissemina e mobiliza o conhecimento da América Latina e do
Caribe e suas diásporas por intermédio de redes de trabalho e parcerias no Canadá e no exterior.
A CALACS é uma fonte importante de conhecimentos para estudiosos, pesquisadores, ONGs,
formuladores de políticas, educadores e organizações do setor privado com interesse nos países e
pessoas da América Latina e do Caribe. Através de suas atividades, o CALACS contribui para a
compreensão das experiências culturais, políticas, sociais e econômicas dos povos da região. A
Rede de Estudos Indígenas da CALACS foi criada em 2013 e agora é a sua seção mais
representativa. Contamos com mais de 40 membros de todo o Canadá e da região da América
Latina e do Caribe. A rede tem atuado na organização de painéis e workshops sobre questões
indígenas contemporâneas nas conferências anuais da CALACS, além de hospedar fóruns
virtuais para o intercâmbio acadêmico. O fórum virtual intitulado "Direitos Territoriais Indígenas
e Recursos Aquáticos na América Latina: Reconhecimento, Adaptação e Desafios da Economia
Baseada em Recursos", foi lançado em novembro de 2014 e envolveu 35 participantes de 15
países.
A ideia de um fórum virtual sobre mulheres indígenas nasceu no congresso de 2015, em San
José, Costa Rica. Ficou claro para nós que este fórum deve abordar tanto a questão da violência
endêmica sofrida pelas mulheres indígenas tanto como a resistência, iniciativas e estratégias para
abordá-la. Estamos muito satisfeitos por este fórum finalmente ter nascido.
O intercâmbio de pesquisa ao longo do projeto contribui para a literatura emergente sobre os
movimentos dos direitos das mulheres indígenas, abordando debates como os méritos e os limites
das políticas multiculturais patrocinadas pelo Estado para o avanço dos direitos das mulheres
indígenas, estruturas de governança indígena, justiça comum e direitos das mulheres, e estratégias
efetivas para provocar mudanças sociais e acabar com a violência contra as mulheres indígenas,
incluindo táticas de ação direta, participação em políticas eleitorais, e fazer uso dos tribunais e do
sistema jurídico para proteger e fortalecer os direitos das mulheres indígenas.
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Público-Alvo e Participação
O fórum virtual foi organizado e promovido por quatro membros da Rede de Estudos Indígenas
da CALACS: Dr. Dolores Figueroa Romero, Dr. Vivian Jiménez-Estrada, Dr. Stéphane Guimont
Marceau e Dr. Roberta Rice.
O fórum virtual teve como objetivo facilitar o diálogo crítico e o intercâmbio entre estudiosos,
estudantes de pós-graduação e ativistas canadenses e latino-americanos; para estabelecer as bases
para uma maior colaboração entre os participantes, particularmente por meio da Rede de Estudos
Indígenas da CALACS; incentivar a participação nas atividades da CALACS, especialmente os
futuros fóruns virtuais, de comunidades não-acadêmicas, como organizações governamentais e
sem fins lucrativos; e contribuir para a discussão acerca da questão da violência contra as
mulheres indígenas nas Américas.
Dado que o fórum foi inspirado e derivou da celebração histórica do 150º aniversário da fundação
do Canadá, o debate sobre os efeitos das políticas canadenses de assimilação e os efeitos sociais
de longo prazo das escolas residenciais estiveram no centro dos nossos debates acerca das causas
de violência contra as mulheres indígenas no Canadá. É crucial que as organizações e instituições
canadenses aprendam mais sobre iniciativas de prevenção e combate à violência contra as
mulheres indígenas na América Latina e vice-versa. Abordar a violência do Estado, a violência
familiar e todas as formas de violência social, significa não apenas examinar os contextos locais e
nacionais, mas também o caráter estrutural subjacente à violência de gênero. Nós precisamos
aprender mais sobre como as mulheres indígenas lidam com a violência física e a exclusão social,
cultural, política e econômica, para poder melhorar suas chances de vida, fortalecer nossas
comunidades e melhorar nossas sociedades.
O fórum virtual sobre ‘Violência contra Mulheres Indígenas nas Américas’ durou cinco semanas
e contou com a participação de mais de 80 indivíduos de 10 países diferentes (ver Tabela 1.1). A
maioria dos nossos participantes eram mulheres da América Latina (45), seguidas por mulheres
acadêmicas e ativistas do Canadá (17). O fórum também contou com a participação ativa dos
homens, principalmente dos países latino-americanos (9). Nossas discussões se beneficiaram da
participação de indivíduos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ficamos satisfeitos com o
interesse e o entusiasmo mostrado pelos participantes. Nosso objetivo inicial de ter 40
participantes registrados foi superado. A participação de mulheres de todas as Américas nos
permitiu comparar diversas conceitualizações das causas e consequências da violência contra as
mulheres indígenas. Para entender melhor as opiniões das mulheres no Canadá em comparação
com as mulheres da América Latina sobre o tema da violência, nós realizamos uma análise de
conteúdo de termos e frases-chave usados nas discussões dos fóruns virtuais em inglês e em
espanhol sob a forma de nuvens de palavras (veja a Figura 1.1). Os resultados indicam algumas
áreas interessantes de convergência (por exemplo, o papel do colonialismo), bem como algumas
divergências (como uma maior ênfase nos homens e o dualismo de gênero no contexto latino-
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americano). Os conceitos, temas e ideias derivados dos debates e discussões do fórum virtual são
a base da nossa análise neste relatório.
Para mais informações ou acompanhamento, escreva para: calacs.indigenous@gmail.com.
______________________________________________________________
Região
Mulheres
Homens
Total
________________________________________________________________
America Latina

45

9

54

Canadá

17

1

18

Estados Unidos

8

0

8

Reino Unido

1

0

1

TOTAL

71

10

81

Tabela 1.1
Participantes por gênero e região,
Fórum Virtual sobre a Violência contra as Mulheres Indígenas nas Américas
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Figura 1.1
Conceitos chave, Fórum Virtual sobre a Violência Contra as Mulheres Indígenas nas Américas
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II. ABORDAGEM
O diálogo sobre a violência contra as mulheres indígenas foi o tema inicial do fórum. Este debate
foi pensado como um espaço de troca entre múltiplas vozes e atores. Para realizar este exercício,
fornecemos questões de lançamento, leituras acadêmicas e não acadêmicas, vídeos e trabalhos
artísticos, que ajudaram a localizar uma série de questões ou temas-chave para caracterizar o
problema e compreendê-lo por diferentes pontos de vista.
Esta exploração incluiu um esforço reflexivo sobre os efeitos da violência estrutural tanto no
nível individual como nas vidas coletivas das comunidades e povos indígenas, bem como nas
sociedades em geral das quais fazemos parte. Nesse sentido, também foram suscitadas reflexões
extensivas sobre os efeitos do racismo institucional e a discriminação econômica e social contra
os povos indígenas. Ligado ao tema estrutural, buscamos discutir a especificidade da
discriminação contra as mulheres indígenas, ou seja, discutir a violência de gênero a partir de
uma perspectiva descolonizadora, interseccional e de experiências ativistas concretas. Este debate
procurou priorizar a reflexão sobre a complexidade de contextos onde atos de (extrema) violência
atacam os corpos de mulheres indígenas e também são gerados atos de resistência.
Relacionalidade
Trabalhar em um espaço virtual apresenta muitos problemas e preocupações. A primeira tensão
que encontramos foi a contradição de encarar uma questão crucial por intermédio de um processo
virtual sem tanta expressão. A relacionalidade sobre a qual e pela da qual construímos esse
espaço foi limitada pelo aspecto virtual dele. Ao mesmo tempo, as mulheres no fórum não teriam
acesso umas às outras sem esse espaço virtual. O fórum virtual ofereceu uma oportunidade de
expressão para pessoas que poderiam ter tido problemas para fazê-lo de forma mais direta.
A abertura mostrada por muitas mulheres indígenas ao compartilhar suas experiências de
violência e de resistência é inquietante para a visão ocidental na qual a intimidade e a
vulnerabilidade são percebidas como embaraçosas e para serem escondidas. A estrutura patriarcal
do poder coloca essas histórias na chamada esfera privada. Mas se o pessoal é político, se o
pessoal e o coletivo estão tão enredados, as histórias pessoais de violência podem representar
uma fresta por onde pode-se desestabilizar as relações de poder dessa estrutura. Como diz
Nahanni Fontaine, essas histórias pessoais provêm de sua “história coletiva de luta e do longo e
contínuo discurso de ser construído como ‘menos do que’, como ‘selvagem’ ou como
‘descartável’” (Macdonald 2017). Poderia ser que compartilhar essas histórias, bem como para
ouvi-las, representa uma profunda experiência de empoderamento, pessoal e coletiva?
Durante o curso do projeto, a Entidade Nacional Coordenadora de Mulheres Indígenas do México
(CONAMI) emergiu como nosso principal parceiro. Vários membros da CONAMI participaram
ativamente do fórum virtual e dois líderes participaram da nossa mesa redonda sobre a violência
contra as mulheres Indígenas nas Américas, na conferência da Associação de Estudos LatinoAmericanos (LASA) em Lima, Peru (veja Apêndice). Graças ao financiamento do Conselho de
Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas do Canadá (CRSH), os líderes do CONAMI reuniramse com a sua sociedade no México para se prepararem para a mesa redonda e discutir os
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principais pontos de sua palestra. Desta forma, o diálogo transnacional que começamos on-line
serviu para encorajar encontros pessoais e discussões que, esperamos, continuem a marcar a
diferença na vida das mulheres.
Interseccionalidade
Também escolhemos trabalhar a partir de uma abordagem intersetorial, uma vez que isso pode
fornecer importantes insights para a compreensão das articulações complexas das estruturas de
poder. A colonização e a exclusão foram feitas a partir do emaranhamento de diferentes
identidades/posições. Eles foram aprofundados pela superposição de diferentes posições
marginalizadas. A raça, o gênero e a classe são as principais identidades/posições usadas para
marginalizar social, econômica, politicamente e espacialmente os portadores dessas identidades/
posições. A interseção entre o pessoal e o político, entre classe e raça, entre o espaço e a
sociedade, entre o corpo e o território, é vital para as mulheres indígenas, porque muitas vezes as
colocam no cerne de muitas formas de violência. É crucial compreender tanto a interseção entre
os diferentes contextos e processos que afetam as mulheres indígenas quanto a multiplicidade de
lutas e estratégias para enfrentá-las. Linda Tuhiwai Smith (1999) destaca essas "múltiplas
camadas de luta em vários locais".
A intersecção diz respeito tanto às múltiplas posições vivenciadas pelas pessoas marginalizadas e
violadas, como a interseção entre as formas de dominação. A marginalização é ainda mais
profunda pela multiplicação de formas de dominação: racista, sexista, capitalista, colonial.
"Encontrar soluções para a violência desenfreada contra as mulheres indígenas necessita
abordagens que dizem respeito à violência sexual, física e de estado em conjunto e
simultaneamente" (Smith 2005, citado por Kuokkanen 2008: 223).
Os participantes denunciaram ativamente a falta de estatísticas interseccionais em todos os países
preocupados em mostrar uma imagem mais representativa das realidades vividas. São necessárias
metodologias inter-setoriais e qualitativas para reconstruir a complexidade social das
circunstâncias que transmitem atos violentos contra as mulheres, como o testemunho das vítimas
familiares.
Multiescalaridade
Como um fórum transnacional, apresentamos uma abordagem multiescalar para entender a
violência contra as mulheres indígenas porque nós buscamos englobar atores e vozes de vários
países latino-americanos que trabalham em diferentes escalas de poder. Parece-nos que esta
questão pode não ser profundamente compreendida e abordada a partir de uma perspectiva local
ou nacional. Isso precisa enfrentar processos globais neoliberais e neocoloniais para começar a
mostrar uma imagem melhor da paisagem em que a violência ocorre. Dito isto, os contextos
locais são cruciais, variados e devem ser levados em consideração. A abordagem multiescalar
evita simples dicotomias entre espaços nacionais e transnacionais para analisar estratégias e
experiências locais, regionais e trans-indígenas para a mudança social. Para entender os impactos
interseccionais da marginalização, é preciso partir da experiência e ancorá-la em contextos
estruturais em diferentes escalas (Léger 2015). Nesse sentido, o fórum virtual permitiu o contato
direto e trans-local com algumas dessas experiências e análises.
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III. LINHAS PRINCIPAIS DE ANÁLISE
Os resultados do fórum virtual de cinco semanas podem ser agrupados em quatro temas
principais: conceitualizações concorrentes sobre a violência contra mulheres indígenas;
geografias múltiplas e sobrepostas de exclusão; os méritos e os limites dos diálogos
transnacionais online; e estratégias efetivas para provocar mudanças. Nossa análise é baseada no
que os participantes compartilharam online, bem como na literatura. Citamos os participantes
com o nome de usuário que eles forneceram para se registrar no fórum.
A. As definições geopolíticas de Femi(ni)cídio e outras conceitualizações de violência
Esta seção contém um resumo do intercâmbio reflexivo no fórum virtual sobre as causas
estruturais dos atos extremos de violência contra os corpos das mulheres indígenas através do uso
de conceitos como "feminicídio" e "femicídio".Os debates avaliam criticamente a importância do
seu uso para enquadrar o desaparecimento e os assassinatos de mulheres indígenas tanto no
Canadá quanto na América Latina. Femicídio refere-se a um ato violento de homicídio devido à
identificação de uma pessoa como mulher, enquanto o feminicídio se refere a um processo
sistêmico que cria as condições sob as quais a violência de gênero pode ocorrer, como o
colonialismo (Martin e Carvajal 2015), e sem qualquer tipo de intervenção significativa das
instituições do Estado para prevenir ou trazer justiça às vítimas e suas famílias (Lagarde, 2008).
Definindo violência contra mulheres indígenas

Uma importante linha de debate veio de líderes e ativistas indígenas que foram cruciais na
abertura e ampliação do âmbito do debate para definir a violência, não apenas como agressões
que ocorrem no domínio doméstico, mas como resultado de longas cadeias de discriminação
social, estrutural e colonial que usualmente afeta as mulheres indígenas e suas comunidades
(IIWF 2006, Agenda CONAMI 2012, ECMIA 2013). A violência contra a mulher tem um
espectro muito amplo e complexo que inclui violência doméstica, estupro, desaparecimento,
tráfico humano e assassinato.
A participação das mulheres indígenas nos debates abriu a porta para a possibilidade de pensar
sobre os impactos coletivos da ação e passividade do Estado para tolerar e até mesmo facilitar a
desapropriação de bens materiais e imateriais que são vitais para a reprodução das comunidades
indígenas.
Graças à participação on-line de acadêmicos e ativistas, a introdução de termos como o
genocídio, o etnocídio e o genocídio cultural enriqueceu politicamente as conversas sobre as
geografias da violência como contextos neocoloniais em que o deslocamento, o desapropriação e
as graves violações dos direitos humanos das mulheres indígenas toma lugar.
Os etnocídios modernos não se referem apenas a guerras, assaltos em massa, deslocamento de
populações e migrações forçadas de grupos humanos que são étnicos e culturalmente distintos,
mas também incluem políticas de assimilação que procuram corroer os elementos sociais,
simbólicos e linguísticos que diferenciam indígenas de pessoas não indígenas.
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Uma mensagem-chave que foi transmitida nas conversas do fórum virtual veio das ativistas
Mapuche (Chile) e Mayan (Guatemala) que defendiam a necessidade de construir categorias
alternativas que melhor explicassem a aniquilação dos povos indígenas, ou seja, suas próprias
categorias de desapropriação.
Das experiências de jovens migrantes Mapuche em áreas urbanas no Chile, a violência contra as
mulheres indígenas foi chamada de "violência patriarcal Hetero-wingka" (Doris Quiñimil, 22 de
fevereiro). Ao introduzir o termo Wingka, a participante quis dizer estupro, desapropriação e, em
geral, a violência excessiva do capitalismo (Mapuches é o coletivo de mulheres indígenas
urbanas). Este termo ecoa concepções Zapatistas de várias resistências que incluem o humano e o
cosmogônico (Wright 2017).
As definições indígenas não procuram desqualificar o exercício feminista definidor da violência
de gênero e do feminicídio, mas sim para desvendar as limitações epistemológicas e políticas
desses conceitos. Primeiro, um clareamento do conceito de feminicídio é denunciado, porque isso
de alguma forma se aplica a um tipo sociológico de vítima racial que não corresponde
necessariamente aos casos e/ou à vulnerabilidade das mulheres indígenas (contribuição de
Sequeira). Em segundo lugar, o debate do feminicídio revelou uma tensão central: a divergência
entre a ação de generalizar o termo para ter um impacto social e a pressão para especificar uma
utilidade jurídica (uso legal) (Fregoso e Bejarano, 2010). Essas duas ações enfatizam a
consciência da centralidade da vulnerabilidade das mulheres aos atos violentos e às mulheres
como uma categoria social uniforme. O termo legal do feminicídio contém um fator jurídico
agravante que às vezes é difícil de provar.
No entanto, e sem negligenciar o trabalho ativista feito, tornou-se importante notar que as
políticas do feminicídio - que implica no impulso de especificar uma utilidade jurídica baseada
em contextos concretos e tipos específicos de vítimas - provavelmente falha em abordar a
complexidade social da experiência de horror, violência, e ódio das mulheres indígenas
contemporâneas que está relacionada a estruturas mais profundas de discriminação colonial,
terror estadual e exploração capitalista.

As políticas do femi(ni)cídio e o papel do Estado no Norte e no Sul

Um elemento importante do debate foi refletir sobre as diferenças geopolíticas na nomeação e
compreensão da violência contra as mulheres indígenas no Norte e no Sul. Com a geopolítica nós
nos referimos a diferenças regionais marcadas por diferentes histórias de formação de relações
estaduais e povos indígenas, e como isso determinou diferentes políticas de assimilação de povos
indígenas e suas matrizes culturais nas sociedades nacionais.
Os participantes do fórum forneceram muitos elementos de análise para melhor entender a
intencionalidade do ativismo feminista latino-americano na criação de termos legais e
conceituais, como "femicídio" e "feminicídio" para tornar visíveis as mortes violentas de
mulheres em contextos geopolíticos muito específicos, tais como em Ciudad Juárez.
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O esforço reflexivo feminista concentrou-se em dar um nome específico, legal e punitivo ao
homicídio de gênero, que, em última instância, visa tornar o Estado responsável por atuar em
áreas como: a) Prevenção de violência; b) Eliminação da impunidade que caracteriza os atos de
violência contra as mulheres; e c) Compensação social e simbólica pelo dano causado (Radford e
Russel 1992, Lagarde, 2008).
A ausência de um uso oficial para o termo "feminicídio" (muito menos desaparecimentos
forçados) no contexto canadense foi abordada pelos participantes como um vazio/ausência no uso
do léxico político apropriado. Essa ausência foi interpretada como um indicador de uma lógica
política diferente. De qualquer forma, a adoção do termo "feminicídio" significaria reconhecer
sua própria responsabilidade pela realização da violência contra as mulheres indígenas e
perpetuar o terror contra os cidadãos mais vulneráveis de sua sociedade (Wright, 2017). É por
essa negação pelo Estado canadense e suas instituições que os casos de mulheres indígenas
desaparecidas e assassinadas são (foram) tomados como fatos isolados e individuais e estão
enquadrados em uma lógica criminal que evita qualquer responsabilidade estrutural por parte do
governo. Na América Latina, o feminicídio das mulheres indígenas também não é fácil de
nomear, mas por diferentes motivos do que no contexto canadense. Como já mencionado, as
mortes de mulheres devido ao fato de simplesmente serem mulheres responde à uma definição
legal que se refere especificamente a um tipo particular de vítima, ou seja, mulheres urbanas
pobres que trabalham.
Os assassinatos de mulheres indígenas muitas vezes não são considerados como feminicídios
porque pode haver outros motivos envolvidos que não se enquadram necessariamente na
definição legal específica. A defesa da propriedade comunal e/ou rural ou de atos violentos
relacionados à militarização das áreas rurais e atividades de extorsão do crime organizado pode
não ser necessariamente classificada como feminicídio, mas sim como resultado de várias ordens
de discriminação num contexto de impunidade e falta da presença do Estado. Embora existam
observatórios nacionais e regionais que mapeiem casos de feminicídio, essas estatísticas não
registram a etnia das vítimas. Por dedução, pode-se supor a etnia da vítima pelo município onde
os corpos foram descobertos. Conforme relatado no fórum virtual, para preencher essa lacuna de
informação, as organizações de mulheres indígenas, como o Coordenador de Mulheres Indígenas
do México e a Rede de Advogados Indígenas do México, estão tentando documentar e mapear
casos em seus territórios.
Um dos participantes do fórum também destacou que as diferenças nacionais não são as únicas,
uma vez que as particularidades regionais e locais, bem como os contrastes rurais e urbanos,
devem ser consideradas.
“A notória diferença entre os feminicídios das mulheres indígenas e das mulheres mestiças ou
urbanas é que as mulheres indígenas mortas por seus pares, parceiros ou familiares são tratadas
com costumes e práticas comunais como se isso fosse uma questão privada, mas os povos
indígenas assassinados por atores fora das comunidades foram ativistas, defensores dos direitos
humanos, defensores dos direitos territoriais, atores políticos” (dpattyt, 19 de fevereiro).

Violência contra as Mulheres Indígenas nas Américas

11

Outro participante sublinhou a necessidade de estabelecer pontes de diálogo e trabalho
colaborativo entre diferentes ativistas que estão localizados às margens do estado, de tal forma
que as categorias e os conceitos de construção podem ser criados de forma mais inclusiva
(Ibgreen, 8 de março).
B. “Colonização é Violência”: exclusão de corpos e territórios indígenas
Os laços entre colonização, capitalismo e patriarcado são claros, assim como as geografias de
exclusões que resultam desses sistemas e violências em todas as suas formas. A ex-presidente da
Associação das Mulheres Aborígenes do Canadá, Beverly Jacobs (2013), destaca isso na citação
utilizada no título desta seção: “A colonização é violência”. Como participantes do fórum virtual
expressaram: “O feminicídio é direto, expressão letal de múltiplos sistemas de opressão nos
corpos das mulheres” (Francisco Sequeira, 19 de fevereiro) e “Hoje o genocídio colonial é
traduzido em feminicídio”. (Doris Quiñimil, fev 22).
A Associação das Mulheres Nativas do Canadá afirma que: “Para abordar a questão da violência,
é preciso entender a história e o impacto da colonização sobre os povos aborígenes no Canadá. É
a narração contínua da violência, racismo sistêmico e discriminação, negação intencional da
cultura, linguagem e tradições, e legislação designada a destruir a identidade que levou às
realidades dos povos aborígenes” (NWAC 2010: 1).
A violência contra as mulheres indígenas continua a marcá-las, suas famílias e comunidades, mas
também a nossa sociedade como um todo. De acordo com um participante: "A violência
construída historicamente é ampliada nos corpos das mulheres indígenas, incluindo a perda de
território, violência de classe, violência sexual, violência econômica e violência simbólica"
(María José Pérez Sián, 19 de fevereiro). Outro participante acrescentou: "A violência que é
física, psicológica, econômica, patrimonial, social, comunitária, política, bem como o racismo
institucional e estrutural e a discriminação tornam o nosso corpo descartável" (Patricia Torres
Sandoval, 19 de fevereiro).
Esta objetivação, que torna as mulheres indígenas descartáveis, juntamente com múltiplas
discriminações e profundas marginalizações, representam as raízes que tornam possível a
violência. Os participantes neste fórum virtual falaram extensivamente sobre essas geografias de
exclusão que os afetam.

Geografias de Exclusão

As geografias de exclusão dizem respeito a todos os espaços sociais, políticos, econômicos e
físicos dos quais certos cidadãos são excluídos. Os sistemas de opressão e dominação dependem
da exclusão social, bem como da marginalização espacial dos mais desfavorecidos. Um
participante do fórum explicou como a colonização privou os povos indígenas de sua identidade,
autonomia, conhecimento e territórios: “A colonização implica a invasão de nossos territórios e
quando eu digo territórios, estou incluindo nossos próprios corpos, nossa espiritualidade, nossa
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visão de mundo e todos das áreas de nossa vida individual e coletiva” (Norma Don Juan, 18 de
fevereiro).
Os Estados-Nação do continente foram construídos com base na violação de certos assuntos e
territórios. As teorias racistas e patriarcais marcaram esses estados e a construção de seus
assuntos. Eles formaram “geografias naturalizadas da violência”, onde a violência contra os
povos indígenas é “normalizada, inserida no tecido social das relações coloniais” (Holmes, Hunt
e Piedalue 2014: 551).
Os participantes do fórum virtual compartilharam algumas dessas experiências, como: “Atos da
soberania territorial no corpo de uma mulher” (Norma Don Juan, 18 de fevereiro). Os corpos e
territórios colocados nesses espaços de exclusão evoluem, de fato, em um reinado de impunidade;
uma vez que não servem o progresso da Nação, eles não são protegidos pelo Estado e suas leis, e
são condenados à violência. Esses espaços são físicos, marginalizados, mas também criados por
diferentes políticas econômicas, culturais ou sociais. Nas palavras de Kuokkanen (2008: 220):
“Como o segmento mais pobre e mais desfavorecido da sociedade, as mulheres indígenas estão
no fim do recebimento não só da violência física ou sexual, mas também da violência estrutural,
política e econômica, violências essas que se reforçam e se reproduzem”.
Os participantes também abordaram a questão do aumento da violência contra as mulheres em
áreas afetadas por grandes projetos de desenvolvimento, como minas e aquelas relacionadas à
produção de energia. Um participante explica: "Um território que é apropriado por leis, decretos e
policiais e que deixa mulheres à margem é aquele que recebe o peso da lei e a força da polícia
sob a forma de violência submetida" (Paz Escalante Ambar, 24 de fevereiro). Em outro lugar, o
mesmo participante perguntou: "Quanto sangue ainda de pessoas “descartáveis” irá encharcar a
terra?" (Paz Escalante Ambar, 9 de março). Este derramamento de sangue está claramente ligado
ao que Wright (2006) chama a "exclusão mortal das mulheres do espaço público".
Os participantes também discutiram suas lutas contra a violência doméstica endêmica, o que
ressalta o fato de que essa exclusão é ativa não só nos espaços públicos, mas também nos
chamados espaços “privados”, “em casa”. Como Norma Don Juan expressa: “Nós fomos
convertidos em propriedade dos homens e da sociedade e, assim, somos violados nos espaços
públicos e privados [...] Nos deixamos em um estado de vulnerabilidade e invisibilidade” (18 de
fevereiro).

Violência contra a mulher e a mãe terra

A natureza estrutural da violência moderna contra os corpos femininos mostra dinâmicas
profundamente interligadas com o capitalismo, o racismo e o neocolonialismo, de tal forma que
eles vitimam os mais vulneráveis e perturbam os tecidos sociais vitais. Andrea Smith (2005)
analisa em maior profundidade esse vínculo entre o controle colonial sobre as mulheres e o
controle capitalista sobre a natureza.
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Vários autores mostram como os processos neoliberais atuais produzem exclusão e envolvem
indivíduos, comunidades e territórios em processos complexos do setor privado (Kuokkanen
2008, Altamirano Jimenez 2010). Essa aceleração na exploração de recursos e territórios está
pressionando mais e mais pessoas já marginalizadas em locais de grande vulnerabilidade. Um
participante recordou a “feminização da pobreza no nosso continente” (FredrizC, 28 de
fevereiro), que tem consequências radicais para muitas pessoas e comunidades, colocando-as em
posição de vulnerabilidade à violência. É claro que as mulheres indígenas estão entre as mais
afetadas por esses processos. Alguns fatores incluem, entre outros, a desapropriação de terras e
territórios indígenas decorrentes dos processos de colonização e do impacto das indústrias
extrativas, tráfico de drogas e desenvolvimento em terras e territórios indígenas.
As leituras de Rita Segato (2013) e Beverly Jacobs (2013) demonstraram uma conexão clara
entre desapropriação e violência contra a natureza e os recursos naturais com a violência
cometida contra os corpos das mulheres indígenas e suas culturas. A análise estrutural de Segato
(2013) nos leva a relacionar o capitalismo com a ordem patriarcal do poder na sociedade, uma
fusão que se manifesta em atos violentos sistemáticos contra grupos específicos de mulheres. De
acordo com Segato, a impunidade que acompanha a morte das mulheres faz parte de um
mecanismo maior que protege o (s) perpetrador (es) e garante que as mensagens de terror
silenciem aqueles que estão vivos.
Jacobs (2013) e Altamirano Jimenez (2010) observam a importância de criar uma comunidade de
solidariedade que vá além das mulheres das Primeiras Nações como forma de neutralizar atos de
terror que ameaçam a sobrevivência das mulheres indígenas. A violência contra os corpos das
mulheres indígenas é a violência contra as nações indígenas e aponta para o desaparecimento
gradual das nações, territórios e territórios indígenas, bem como seu direito de viver com
dignidade e respeito.
Os participantes claramente sublinharam os vínculos entre a violência contra as mulheres
indígenas e a violência contra a Terra, a Natureza e os Territórios. Por exemplo, uma discussão
levantou o vínculo etimológico entre estupro – rape – e rapiña, a primeira palavra em inglês
sendo usada para falar sobre estupro físico, e a segunda, em espanhol, para falar sobre a
devastação de recursos naturais. Como um participante do fórum expôs: "As mulheres, bem
como a terra, são submetidas, abusadas, estupradas e assassinadas sem outra razão senão estar
num espaço e viver com dignidade" (Paz Escalante Ambar, 9 de março).
Colocar-se em um espaço de vida, colocar-se na terra, pode representar um freio na colonização,
no capitalismo e no patriarcado, como esse participante dá ênfase. Em um material de vídeo
fornecido para a discussão, Rita Segato (2013) coloca questões cruciais: “Por quê não
conseguimos mulheres para fora desse lugar?”, “Que parte deste grande edifício do poder é
mantido pelos corpos das mulheres?”.
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C. O valor e limites dos diálogos transnacionais
indígenas/aliados/intercultural/multisetorial
O que veio à tona é que a violência colonial de gênero está diretamente relacionada a muitas
questões. Além disso, as questões indígenas no Norte e no Sul, embora semelhantes em termos de
experiências vividas, incorporam processos institucionais complexos que tendem a dificultar a
determinação dos fatores comparáveis subjacentes à questão da violência contra as mulheres
indígenas em ambas as regiões. Como já afirmamos no raciocínio deste projeto, a violência
colonial de gênero não é exclusiva do Norte geográfico e é claro que a luta é realizada a nível
local e de comunidade, que às vezes alimenta processos e redes de apoio institucional por meio
de organizações como a Associação de Mulheres Nativas do Canadá, Coordenadora Nacional de
Mulheres Indígenas do México e o Fórum Internacional para Mulheres Indígenas nas Américas.
Não obstante o crescente apoio e esforços no terreno, existem processos e estruturas legais que
dependem de instrumentos normativos e estruturas legais em ambos os contextos, Norte e Sul.
No Canadá, os compromissos constitucionais descritos na Seção 35, que reconhece a existência
de terras e títulos aborígenes antes da Confederação, como exemplificado por tratados modernos
e numerados, além das recomendações propostas pelas 94 Chamadas para Ação da Comissão de
Verdade e Reconciliação, fornecem uma alavanca política e econômica particular não disponível
para os povos indígenas na América Latina. Em contrapartida, os povos indígenas na região
geográfica sul ou latino-americana confiam em reformas constitucionais que reconhecem seus
direitos existentes dentro de um quadro legal ocidental. Por outro lado, conforme afirmado por
um participante:
É interessante que os mandatos patriarcais que decidem os corpos, a cultura e as
ações das mulheres possam ser percebidos em diferentes níveis. Para as mulheres
indígenas no Canadá, posso dizer que, embora a violência patriarcal esteja
presente em menor medida do que em Ciudad Juarez, é evidente que o genocídio
cultural infligido pela lei indiana também é uma questão importante a abordar
(Paz Escalante Ambar, fev. 24).
No Canadá, o estabelecimento do Ato Indiano em 1876 continua a servir como uma forma de
alienar e controlar os povos indígenas até serem assimilados (Voyageur 2011). Além disso, as
leis coloniais e as políticas de genocidade visavam especificamente os papéis das mulheres
aborígenes e dos homens. As mulheres têm sido a fortaleza da comunidade e desvalorizam seus
papéis e limitam sua participação, impondo novas estruturas de governança criadas pelo caos
(Wolski 2011). "Antes do primeiro contato, muitas sociedades aborígenes eram ... [matriarcais]
na natureza e focadas na família, na comunidade e na continuidade da tradição, cultura e
linguagem; As mulheres aborígenes eram fundamentais para tudo isso como professores,
curandeiros e doadores da vida. Enquanto homens e mulheres aborígenes tinham papéis distintos,
seus papéis eram igualmente valorizados (Wolski 2008, em Wolski 2011: 248).
A mudança e o reconhecimento social dependem de avanços legais baseados nas reformas
constitucionais nacionais e nos quadros internacionais de direitos humanos, como a ILO 169 e a
UNDRIP. A pressão exercida pelas organizações indígenas impactou a legislação nacional que
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reconhece os direitos indígenas e coletivos. Combinados, esses órgãos fornecem supervisão e
algumas garantias para os povos indígenas em geral e, em certa medida, para as mulheres em
particular. Nesse sentido, analisar a questão da violência de gênero e colonial no Sul requer uma
compreensão das histórias e particularidades dos contextos geopolíticos, legais e
socioeconômicos para as mulheres indígenas para desconstruir os pressupostos de como as
mulheres experimentam o problema no Norte e no Sul. Essas realidades baseadas no contexto
apontam para uma necessidade metodológica de contar com ferramentas analíticas que
proporcionam espaço para múltiplas vozes, múltiplas formas de ver/compreender/estar no
mundo, tal como defendem os quadros discursivos indígenas e a teoria interseccional apropriada
(Lugones 2015, QNW 2012a, 2012b).
O contexto sociopolítico, de acordo com os participantes do fórum, afeta as formas em que os
quadros legais e os processos penais são estabelecidos, o que, por sua vez, determina as
resoluções sobre a questão do feminicídio e do feminicídio (ver acima uma discussão sobre a
definição desses termos). Mulheres e meninas das Américas são afetadas pela violência de gênero
e colonial. As raízes dos processos sistêmicos que produzem e mantêm essas relações estão
inseridas em sistemas legais eurocêntricos que abordam a justiça a partir de uma posição de
compreensão dos povos indígenas e das mulheres como sujeitos de direitos individuais, pelo qual
o individualismo e a autopreservação para o lucro econômico e o lucro reina.
A pluri-vocalidade deste projeto é uma força que enriqueceu nossas discussões e compreensão da
questão da violência e, no entanto, contribuiu para a dificuldade em escolher / determinar pontos
de entrada para discutir violência de gênero e colonial. Isso incluiu a identificação de processos
de violência de gênero e colonial, bem como uma maior desconstrução de como geografias,
fronteiras políticas e até mesmo semânticas abordam a questão e a direção a seguir para abordála.
O contexto sociopolítico, de acordo com os participantes do fórum, afeta as formas em que as
estruturas legais e os processos penais são estabelecidos, o que, por sua vez, determina as
resoluções sobre a questão do femicídio e do feminicídio (ver acima uma discussão sobre a
definição desses termos). Mulheres e meninas pelas Américas são afetadas pela violência de
gênero e colonial. As raízes dos processos sistêmicos que produzem e mantêm essas relações
estão inseridas em sistemas legais eurocêntricos que abordam a justiça a partir de uma posição de
compreensão dos povos indígenas e das mulheres como sujeitos de direitos individuais, pelo qual
o individualismo e a autopreservação para o lucro econômico e o lucro reina.
Durante o fórum, os participantes tiveram a chance de compartilhar suas próprias experiências
com os sistemas tradicionais, e os sistemas jurídicos coloniais impostos no que se tornou o
diálogo transnacional / indígena / aliado / intercultural / multisetorial. Os seguintes elementos são
os elementos-chave:
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1. 1. Primeiro, na literatura revisada, muitas mulheres ativistas, acadêmicas e aliadas
indígenas, tanto dentro como fora de contextos institucionalizados, forneceram evidências
de que trabalhar coletivamente em divisões geoespaciais e intelectuais pode fornecer
múltiplas formas de abordar uma questão que está pressionando por todos os que
procuram a justiça social.
2. Em segundo lugar, a importância deste tipo de fórum é a capacidade de debater conceitos,
experiências e estratégias em divisões geográficas, identitárias, linguísticas, digitais e
epistemológicas. Este fórum proporcionou a oportunidade para as mulheres indígenas e
racializadas, conformes e não conformes, e seus aliados, se conectarem ao ciberespaço
para discutir esta questão em profundidade, apesar da distância geoespacial entre todos os
participantes:
Eu agradeço a coordenação pelos esforços que realizaram para nos permitir fazer
parte deste fórum. Como outros expressaram isso, também tive dificuldades em
algumas ocasiões para acessar a internet, mas isso não me impediu de trabalhar
com as leituras propostas. As leituras, bem como as trocas sobre as experiências
de trabalho me deixam mais dúvidas do que respostas, encorajando-me a
continuar a aprofundar este assunto complexo. É por isso que eu gostaria de
manter contato com esta rede. Também terei a oportunidade de participar da
LASA, então espero que possamos atravessar os limites que às vezes a
comunicação virtual coloca e nos encontram lá. (maramos, 24 de fevereiro).
3. Em terceiro lugar, um elemento importante obtido neste exercício, como também
destacado pelo participante citado acima, relaciona-se com a criação de uma rede que
continuará o trabalho para fornecer recomendações políticas para abordar a questão em
seus próprios contextos, comunidades e idiomas. Não é comum que um grupo
diversificado de mulheres se conecte e enfrente alguns problemas urgentes,
compartilhando esse conhecimento entre eles sobre suas experiências, perspectivas e
estratégias. O desenvolvimento estratégico e a implementação de respostas de nível local
e institucionalizadas à violência colonial de gênero é crucial para estabelecer vínculos
claros entre as condições de desigualdade para as mulheres e sua vulnerabilidade à
violência.
Um dos aspectos que ganha maior destaque em relação ao fórum, como ecoado pelos
participantes, é a importância de fazer perguntas continuamente, pois não há identidades,
perspectivas ou realidades monolíticas. Desta forma, a abordagem do fórum como multiescalar,
multilíngue e trans-indígena abriu caminho para interpretar as análises simplistas e dualistas que
falha em desvendar as complexidades da violência colonial e de gênero e, especificamente, e o
desaparecimento e assassinato de mulheres e meninas;
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Limitações

Nós estamos cientes dos limites deste espaço virtual que criamos, no que diz respeito à: falta de
acesso à Internet para algumas comunidades; restrições significativas de tempo para os
participantes, tendo seus papéis de gênero em suas comunidades, famílias e trabalho; problema de
linguagem e outros.
Como destacado por maramos (24 de fevereiro), o acesso à Internet provou ser uma possibilidade
e um limite. Embora a internet permitisse o fórum a atingir um grupo maior de participantes, não
proporcionou uma plataforma igual para que todos participassem igualmente e, portanto, as
conversas não se envolveram totalmente entre todos. Uma vez que o fórum virtual abordou
questões de desigualdade social e econômica, foi proporcionada a oportunidade de discutir como
a economia dos participantes impactou sua participação. Os participantes expressaram seus graus
de acesso limitado e/ou variável à Internet. Não obstante, as questões tecnológicas, os
participantes revelaram a importância de acompanhar as leituras e as discussões, pois isso
revigora seu próprio trabalho.
Outra questão que encontramos, como dito anteriormente, foi a contradição de encorpar uma
questão crucial através de um processo virtual simplório. A relação sobre a qual e através da qual
construímos esse espaço foi limitada pelo aspecto virtual dele. O fórum virtual, no entanto,
representou um espaço concreto por meio do qual os participantes poderiam se identificar e se
expressar. “Como um participante atestou no final: “Eu li todos os seus comentários e feedbacks
e agradeço do fundo do meu coração por esse espaço muito real, mesmo que seja” virtual” (Doris
Quiñimil, fev 22).
O fórum virtual oscilou entre academia e ativismo e entre teoria e prática, o que poderia ter
representado uma barreira para alguns participantes vindos de um universo ou de outro.
Estávamos muito conscientes dessa questão e tentamos tornar o espaço o mais aberto possível,
mas estamos cientes de que ainda poderia ter sido um pouco acessível para alguns.
Da mesma forma, o espaço seguro que tentamos criar pode não ter sido interpretado seguro para
alguns. A presença de povos não indígenas ou de homens, por exemplo, pode ter afastado alguns
potenciais participantes. A questão dos espaços seguros e do lugar e do papel dos aliados precisa
ser abordada. Isto está ligado a questões relativas à apropriação e à construção da indigeneidade,
o que pode exigir uma discussão sobre os parâmetros das várias maneiras pelas quais a
indigeneidade é vivida hoje. Neste processo, falar sobre mulheres indígenas pode se tornar uma
abstração de realidades plurais e diversas que não devem ser simplificadas. Como Sarah
Radcliffe (2015: 2) diz: “a indigeneidade é para os povos indígenas, pois a cartografia é para a
superfície da Terra”.
Nós criamos uma metodologia, como coordenadores do fórum, primeiro pelas nossas identidades
como mulheres, indígenas e não indígenas, estudiosas, mães e outros. Para a nossa organização e
coordenação de tarefas, usamos um espaço virtual, principalmente através de chamadas de vídeo
online, para trabalhar em nossas situações trans-locais e transnacionais. Tivemos reuniões
noturnas e encontros aos finais de semana, tudo tendo que lidar com o cuidado de crianças e
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outros deveres. Esta metodologia altamente relacional, mesmo que limitada, está enraizada na
relação necessária para enfrentar a violência estrutural e do dia-a-dia.
O material fornecido para discussões iniciais foi em inglês, em espanhol ou em ambos, e os
participantes poderiam responder em ambos os idiomas. Mesmo que nos dedicássemos à
tradução em outra língua de cada comentário de um participante, essa restrição a duas línguas
(coloniais) representa, é claro, um limite importante. No entanto, avaliamos positivamente os
esforços de tradução do inglês para o espanhol e vice-versa de documentos-chave e jornal, já que
esse era o ponto de entrada para fazer sentido de diversas realidades, seja para participantes
latino-americanos ou para leitores norte-americanos.
O fórum também destacou a necessidade de discutir como a violência colonial e de gênero
também afeta homens e meninos indígenas, bem como mulheres racializadas não-indígenas
também. Uma vez que as análises latino-americanas e canadenses da violência colonial tendem a
diferenciar e simplificar demais as fronteiras entre as mulheres indígenas e não indígenas, um
limite para o fórum aponta para trabalhar em conjunto para desconstruir classificações e divisões
coloniais entre populações indígenas e afrodescendentes. O fórum contou com participantes do
sexo masculino, afrodescendentes, da Nicarágua, mas, levando em conta os limites acima
mencionados, não participaram mulheres afrodescendentes ou outras mulheres racializadas. Este
é um limite importante de abordar, uma vez que as definições legais de indigeneidade variam de
país para país.
D. Estratégias para a prevenção, visualização e eliminação da violência contra as mulheres
indígenas.
A violência contra as mulheres indígenas nas Américas é um problema que apresenta múltiplas
facetas e que requer soluções multifacetadas. Enquanto uma lista de prescrições políticas para
abordar esta questão complexa está além do escopo deste relatório, uma série de recomendações e
estratégias para prevenir, tornar visível e enfrentar a violência contra as mulheres indígenas nas
Américas emergiram das leituras e discussões em nosso fórum virtual.
1. As experiências, perspectivas e as prioridades das mulheres indígenas devem estar no centro
de quaisquer programas, planos, estratégias ou políticas para combater a violência cometida
contra elas.

As contribuições das mulheres indígenas para as sociedades coloniais tornaram-se invisíveis por
muito tempo. Como vários participantes no fórum virtual relataram, a marginalização das vozes
das mulheres indígenas e as formas de conhecer e estar no mundo as tornou “descartáveis”,
“menores do que” e vulneráveis a múltiplas formas de violência. As soluções para acabar com a
violência contra as mulheres indígenas devem ser desenvolvidas em consulta com as próprias
mulheres indígenas. Colocar as mulheres indígenas no centro do processo não só criará políticas
públicas mais efetivas, mas também reconhecerá as mulheres indígenas como atores sociais por
direito próprio.
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2. Os conselhos e organizações de mulheres indígenas precisam ser consultados de forma
significativa sobre um assunto em que eles estão profundamente relacionados.

A participação das organizações de mulheres indígenas, como a Associação de Mulheres Nativas
do Canadá (NWAC) e a Entidade Nacional Coordenadora de Mulheres Indígenas do México
(CONAMI), é crucial para a busca de soluções para acabar com a violência contra as mulheres
indígenas. As atividades de pesquisa realizadas pelas organizações indígenas de direitos das
mulheres possuem uma série de vantagens, incluindo maior credibilidade nas comunidades
indígenas, línguas compartilhadas, solidariedade, capacitação e baseando-se em experiências
vividas (IIWF 2017). O apoio a novos e existentes conselhos e organizações de mulheres
indígenas fortalece sua autoridade dentro de suas jurisdições e sua capacidade de atender as
necessidades das mulheres indígenas. Também foi mencionada no fórum a relevância para incluir
organizações de mulheres indígenas aborígenes em centros urbanos e migrantes indígenas em
qualquer tipo de espaços em que sua condição de migrantes e fora de suas comunidades os torna
mais vulneráveis e invisíveis.
3. As recomendações e estratégias para a prevenção e eliminação da violência contra as
mulheres indígenas devem ser culturalmente apropriadas e baseadas nas comunidades.

As mulheres indígenas no Canadá e na América Latina tendem a conceitualizar seus direitos
como mulheres dentro de uma estrutura coletiva de direitos indígenas (IIWF 2009, ECMIA
2013). Os principais conceitos decorrentes do fórum virtual indicam que as mulheres indígenas
ao lado de homens, jovens e idosos precisam ser incluídas em uma discussão intergeracional e
baseada na comunidade sobre o tema da violência contra as mulheres indígenas. As políticas para
abordar a violência doméstica e a discriminação contra as mulheres devem ser desenvolvidas com
uma compreensão dos papéis de gênero nas comunidades indígenas e baseadas nas perspectivas
das mulheres indígenas (Sieder e Sierra 2011). Muitas vezes, os programas desenvolvidos por
instituições públicas e organizações não governamentais que buscam promover os direitos das
mulheres indígenas são baseados em uma visão liberal dos direitos individuais das mulheres. Tal
abordagem não considera soluções alternativas baseadas em modelos culturais de conciliação e
diálogo que possam efetivamente garantir o acesso à justiça para as mulheres.
4. Os governos da região devem adotar uma abordagem integrada, a abordagem do governo
como um todo para tratar da questão das mulheres indígenas desaparecidas e assassinadas e
trabalhar com famílias e comunidades para acabar com esta violência.

Abordar a violência contra as mulheres indígenas é uma responsabilidade compartilhada e exigirá
a colaboração entre governos e comunidades. Uma abordagem de "todo o governo" garante que
as agências públicas trabalhem juntas para alcançar um objetivo comum ou uma resposta a uma
questão específica (Governo de Ontário 2016). A maioria dos países das Américas aprovou
convenções e acordos internacionais que reconhecem e protegem os direitos das mulheres e dos
povos indígenas. No entanto, permanecem lacunas significativas entre as políticas oficiais e sua
implementação. Nenhuma organização da sociedade civil ou agência governamental que trabalha
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sozinha pode acabar com a violência contra as mulheres indígenas. Este trabalho deve ser feito
em parceria entre os níveis de governo e em colaboração com os povos indígenas.
5. Campanhas de conscientização pública sobre a violência contra as mulheres indígenas são
necessárias para educar povos indígenas e não-indígenas sobre essa violência e como detê-la.

Aumentar a conscientização pública com o objetivo de mudar atitudes e práticas que
desvalorizam e degradam as mulheres e meninas indígenas é uma importante ferramenta
educacional para a prevenção da violência. Vários participantes do fórum virtual destacaram o
fato de que a invisibilidade dos crimes cometidos contra mulheres e meninas indígenas em toda a
América fornece impunidade aos criminosos. O fracasso dos governos e tribunais em agir em
nome das vítimas torna-os cúmplices da violência que está sendo levada a cabo contra as
mulheres indígenas. Mais pesquisas e publicidade são necessárias para tornar visível, denunciar e
contrariar tal violência. O termo "feminicídio" deve entrar no léxico público.
6. Os atores do setor privado que trabalham em/ou perto de terras indígenas devem obter o
consentimento livre, prévio e informado (FPIC) das comunidades indígenas e de forma a respeitar
os papéis e responsabilidades de gênero.

O setor extrativo como um todo prestou pouca atenção aos impactos de suas atividades nas
mulheres. As mulheres indígenas que se tornam ativas em defesa de suas terras e meios de
subsistência fazem isso com um ótimo custo pessoal. O assassinato em 2016 do ativista
ambiental hondurenho e do líder indígena Berta Cáceres é um exemplo (Lakhani 2016). Além do
risco de repressão e criminalização de suas atividades, as pressões externas exercidas pela
mineração e outras indústrias extrativas de recursos podem prejudicar o tecido social das
comunidades indígenas e colocar as mulheres em maior risco de sofrer violência (Li 2008,
Rondon, 2009). Governos e corporações devem fazer mais para assegurar que um regime de
consentimento livre, prévio e informado (FPIC) seja implementado e inclua as vozes das
mulheres indígenas no processo de tomada de decisão.

7. A segurança e o bem-estar da comunidade são fundamentais para enfrentar a violência contra
as mulheres indígenas.

Melhorar a segurança e o bem-estar das comunidades indígenas e o status socioeconômico das
mulheres indígenas reduzirão a vulnerabilidade desigual das mulheres em relação à violência em
longo prazo. O trauma e o abuso não resolvidos nas comunidades indígenas resultantes de
legados coloniais, como sistemas escolares residenciais e desapropriação de terra e linguagem,
criam um círculo vicioso de violência e prejudicam os resultados de desenvolvimento bemsucedidos (NWAC 2017). Conforme observado por vários participantes em nosso fórum virtual,
muitas vezes a violação de terras indígenas vai de mãos dadas - com a violação dos corpos de
mulheres indígenas. São necessários mais serviços holísticos de apoio social e programas de
pessoal indígena. Políticas e programas para enfrentar a violência contra as mulheres indígenas
devem ser informados por trauma e culturalmente conscientes.
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8. A assistência jurídica e técnica para indivíduos marginalizados é um primeiro passo importante.

O caso de Jacinta Francisco Maciel, do México, uma mulher indígena que esteve presa por cerca
de onze anos antes de as autoridades perceberem seu erro (La Jornada, 22 de fevereiro de 2017)
destaca a necessidade de assistência jurídica em línguas indígenas para alguns dos mais
indivíduos marginalizados na região. O trabalho da Associação das Mulheres Nativas do Canadá,
em preparação para o Inquérito Nacional do Canadá sobre Mulheres e Meninas Indígenas
Perdidas e Assassinadas, revelou sérias barreiras à participação que precisam ser abordadas para
as mulheres indígenas sem acesso regular ou confiável à Internet, tendo em vista os desafios de
navegar de forma altamente técnica processo de registro (NWAC 2017). Mais trabalho também
precisa ser feito para desenvolver bases de dados precisas e confiáveis para rastrear os incidentes
de violência contra as mulheres indígenas. Este trabalho deve ser feito em colaboração com
parceiros indígenas, o que significa, por exemplo, oferecer suporte metodológico e técnico a
organizações indígenas baseadas na comunidade que visam documentar e registrar atos violentos
usando meios eletrônicos.
9. Trabalhar para melhorar a relação entre o sistema judiciário e os povos indígenas, o que
precisa ser feito para que a polícia e os profissionais legais protejam e ajudem as mulheres
indígenas vítimas de violência.

Houve uma discussão proveitosa no fórum sobre como a criminalização da pobreza e da
indigeneidade nas Américas afeta a todos nós. Os participantes sugeriram fortemente que tais
ações e atitudes endossam a culpa das vítimas, criam divisões dentro de nossas sociedades e
reforçam os desequilíbrios de poder. Claramente, é preciso fazer mais trabalho para visibilizar as
raízes estruturais e históricas da violência contra as mulheres indígenas e rejeitar a falsa narrativa
de que eles são culpados. A coleção de histórias de treze mulheres indígenas valentes ("It Could
Be Been Me"), publicada por Maclean's (2017), foi sentida profundamente pelos participantes e
coordenadores do fórum e fortificou nossa determinação de fazer da violência contra as mulheres
indígenas nas Américas uma preocupação prioritária para todos.
10. Os processos de descolonização, des-patriarquização e des-heteronormalização contribuirão
para abordar as causas profundas da violência contra as mulheres indígenas.

A interseccionalidade da opressão enfrentada pelas mulheres indígenas só pode ser abordada por
esforços para descolonizar estados e sociedades eliminando o racismo, o privilégio masculino e a
discriminação de acordo com a orientação sexual. Dado que os governos coloniais da região
historicamente se recusaram a trabalhar com mulheres indígenas (Lawrence e Anderson, 2005),
agora é hora de colocar as mulheres indígenas frente e ao centro nas políticas e programas
públicos. Nas palavras de um participante do fórum: "a colonização significou a invasão de
nossos territórios, nossos corpos, nossa espiritualidade, nossas mentes e todas as áreas de nossa
vida individual e coletiva". Devemos reverter o curso. A criação de nossa rede transnacional de
acadêmicos e ativistas (ver Tabela 1.1) dedicada à prevenção, visibilização e eliminação da
violência contra as mulheres indígenas é um passo crucial na direção certa.
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IV. FUTURAS PESQUISAS
São necessárias mais pesquisas a partir de perspectivas marginalizadas, incluindo perspectivas
não institucionalizadas que decorrem de visões mundiais indígenas. Temas importantes incluem a
complexidade epistemológica das identidades sociais como representações políticas daqueles que
falam. Por exemplo, por que os povos indígenas em geral e as mulheres em particular, são
desvalorizados na sociedade? A noção de que as conceitualizações indígenas de gênero que
buscam complementar, equilibrar e buscar a equidade com base em papéis de gênero que são de
valor igual é muitas vezes descartada como uma utopia que não representa adequadamente as
condições violentas e repressivas que enfrentam muitas mulheres rurais e indígenas. Muitos
especialistas indígenas feministas/tribais/centradas na mulher argumentaram contra a negação de
usar conceitos indígenas em vez de críticas e construções feministas ocidentais de relações de
gênero White stream (Monture 2009, Green 2007, Grande 2003). Portanto, precisamos investigar
ainda mais por que é que as epistemologias indígenas e as ontologias que valorizam as mulheres,
os papéis das mulheres e o trabalho, são muitas vezes relegadas às margens em favor de uma
ordem patriarcal do Settler ocidental.
Addressing systemic colonial and gendered violence needs to go beyond an individual-based
analysis of how violence against women happens, but rather look at the ways in which the
colonial settler state, including the academy, does not acknowledge, value and refer to Indigenous
ways of being, knowing and feeling as “proper” ways to address the issue of colonial gendered
violence. An analysis of how colonial States need to step back and allow Indigenous
communities their right to sovereignty, self-government, education and welfare systems
continues to be undervalued and ignored. Instead, Western approaches to solving issues continue
to be applied and imposed.
Abordar a violência sistêmica colonial e de gênero precisa ir além de uma análise individual de
como ocorre a violência contra as mulheres, mas sim olhar para as maneiras pelas quais o Estado
colonizador, incluindo a academia, não reconhece, valoriza e se refere às formas indígenas de
estar, conhecer e sentir como formas "adequadas" de abordar a questão da violência colonial de
gênero. Uma análise de como os Estados coloniais precisam dar um passo para trás e permitir que
as comunidades indígenas seu direito à soberania, autogoverno, educação e sistemas de bem-estar
continua a ser subvalorizado e ignorado. Em vez disso, as abordagens ocidentais para resolver
problemas continuam a ser aplicadas e impostas.
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V. CONCLUSÕES
Através deste fórum, nós esperamos ouvir as experiências únicas de todos, dadas as contradições
que enfrentamos devido aos nossos múltiplos locais sociais e identidades que constituem quem
somos Nós pensamos que focar na recuperação, proteção e restauração de saberes indígenas e
práticas ancestrais é também tentar ver se podemos construir juntos “Um mundo onde muitos
mundos se encaixam”, como os Zapatistas declararam. Também é importante para nós entender
como realmente apoiamos essas lógicas e ontologias por meio de nossas práticas diárias. Até
certo ponto, isso implica em se desligar da lógica do Estado capitalista, patriarcal e heteronormativo. Isso se relaciona com o que os autores que propusemos mencionar em suas análises.
O desafio então é para todos nós, nos perguntando: “como nós fazemos isso?”.
Nós acreditamos que os participantes deixaram o fórum com muitas reflexões a serem feitas.
Nós, como coordenadores, aprendemos muito. Em qualquer projeto de pesquisa é importante
rever o processo e abordar os limites, conforme feito anteriormente. As questões de limitações de
tempo e acesso à internet, para citar algumas, relacionam-se a disparidades econômicas e sociais
não apenas entre o Canadá e a América Latina, mas também dentro de cada região. Os
participantes mostraram seu tempo limitado, tendo em conta seus papéis de gênero na
comunidade, suas famílias e seu trabalho profissional. A análise do processo do fórum destacou
algumas informações cruciais sobre a necessidade de manter esses fatores em mente ao trabalhar
em contextos nacionais, sociais, culturais, econômicos e políticos.
Outro limite evidente é a tentativa de ter leituras e vídeos que apresentam múltiplas perspectivas
sobre o assunto, ao mesmo tempo em que reconhecem que as conceitualizações indígenas das
relações de gênero ainda não foram legitimadas nos espaços acadêmicos ocidentais e ativistas.
Sobre este ponto, o fórum nos lembrou de que precisamos reconhecer o conhecimento indígena e
formas de ser, como formas válidas de abordar essas questões.
Além disso, fazendo eco ao trabalho de Rauna Kuokannen (2008) e Rita Segato (2013), nós
devemos lembrar que a liberalização do comércio e a comercialização do trabalho produtivo e
reprodutivo das mulheres são formuladas dentro de uma lógica de desenvolvimento baseada na
exploração de recursos naturais nos territórios indígenas tradicionais. Os corpos, as terras e os
territórios das mulheres são então vistos como a "fronteira final" a conquistar, na medida em que
prejudicam o direito inerente à autodeterminação dos povos indígenas (Kuokannen, 2008; Segato,
2013).
Confrontar geografias racializadas e de gênero de exclusão é crucial para fazer transformações
nas vidas das mulheres indígenas nas Américas. Nas palavras de Bonita Lawrence e Kim
Anderson (2005): “Porque a discriminação de gênero tem sido um meio central através do qual a
colonização das comunidades indígenas ocorreu, particularmente no Canadá, abordar a
marginalização e a desvalorização das vozes das mulheres torna-se fundamental para a
descolonização”. Ao reunir as vozes, experiências e conhecimentos das mulheres indígenas neste
fórum virtual, nós participamos da “desconstrução” dos sistemas de dominação colonial,
capitalista e patriarcal.

Violência contra as Mulheres Indígenas nas Américas

24

A vitalidade da luta é evidente nas múltiplas formas de resistência evidenciadas em diversas
partes das Américas. Apesar da violência e da exclusão, as mulheres indígenas não são vítimas
passivas. A agência e o compromisso que demonstram diariamente nas comunidades e
organizações das quais são parte são testemunho de uma profunda resistência. As muitas
iniciativas compartilhadas no fórum mostram essa vitalidade. Iniciativas como a Mujeres
Sembrando Dignidad / Women Sowing Dignity (Encuentro 2016, San Pedro Tidaá, Nochixtlán,
Mixteca Oaxaca) ou o Observatório de Violência contra Mulheres Indígenas às margens do
Estado (CONAMI e ECMIA) expressam a força da resistência que as mulheres e as comunidades
se desdobram diante da violência vivida.
O projeto apresentado aqui contribui para a literatura emergente sobre os movimentos dos
direitos das mulheres indígenas, abordando debates como os méritos e os limites das políticas
multiculturais patrocinadas pelo Estado para o avanço dos direitos das mulheres indígenas,
estruturas de governança indígena, justiça tradicional e direitos das mulheres. Bem como
estratégias efetivas para provocar a mudança social e o fim da violência contra as mulheres
indígenas, incluindo táticas de ação direta, participação em políticas eleitorais e uso dos tribunais
e do sistema judiciário para proteger e fortalecer os direitos das mulheres indígenas.
Um dos resultados que mais se destaca, como ecoado pelos participantes, é a importância de fazer
perguntas continuamente, pois não há identidades, perspectivas ou realidades monolíticas. Desta
forma, a abordagem do fórum como multiescalar, multilíngue e trans-indígena abriu caminho
para interpretar as análises simplistas e dualistas que não revelam as complexidades da violência
colonial e de gênero e, especificamente, o desaparecimento e assassinato de mulheres e meninas.
O fórum também destacou a necessidade de discutir como a violência colonial e de gênero
também afeta homens e meninos indígenas e mulheres racializadas não-indígenas. Novamente,
uma lição importante é a necessidade de abordar a história, o legado e o impacto das definições
legais de indigeneidade, que variam de país para país.
Outro marco importante destacado por nossas discussões é que a mudança não pode começar
apenas a partir de formas ocidentais de conhecimento, conceitos, quadros e idiomas, que inclui
diferentes definições de justiça e usando diferentes marcos legais. Esta questão precisa ser
abordada pelas múltiplas perspectivas das mulheres indígenas especificamente.
Através deste fórum, os participantes compartilharam experiências, histórias pessoais e análises
que levaram a um senso coletivo de responsabilidade pelo que aconteceu e o que está
acontecendo, bem como a responsabilidade de encontrar estratégias para fazer isto parar de
acontecer. A responsabilidade de acabar com as causas vindas da raiz desta questão não é fácil.
Como a Associação de Mulheres Nativas do Canadá (NWAC 2010: 39) solicita: “Acabar com a
violência contra as mulheres e meninas aborígenes está tanto com os homens quanto com
mulheres, como com comunidades tanto aborígenes quanto não-aborígenes, bem como com todos
os níveis de governo. Isso termina com reconhecimento, responsabilidade e cooperação”. Como
Beverly Jacobs exige: “para todos nós, assumindo a responsabilidade” (Jacobs 2013).
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