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RESUMO

Esta pesquisa assumiu o propósito de identificar o significado e os tipos de violência
cometidos contra mulheres no contexto indígena, situando a trajetória das mulheres
sateré-mawé que vivem ou vivenciaram situações de violência doméstica. A violência
contra as mulheres indígenas tem se configurado como uma expressão da questão social
de extrema gravidade, a ponto de as mulheres engendrarem estratégias para seu
enfrentamento. As mortes e agressões contra as mulheres impulsionaram a articulação
do movimento indígena em torno da temática de gênero, apresentando-se, atualmente,
como uma das principais pautas e preocupações do movimento de mulheres indígenas.
A ausência de estudos, principalmente no âmbito local, que contemplassem de forma
sistemática as ações empreendidas pelas mulheres indígenas no rompimento do silêncio
frente às relações de violência consideradas domésticas foi um dos motivos que nos
levaram a pesquisar a temática. A pesquisa assumiu a perspectiva das abordagens
qualitativas sem excluir os aspectos quantitativos, utilizando a técnica de entrevista
semiestruturada dirigida a grupos focais, além das narrativas de histórias de vida. A
pesquisa mostra que a violência doméstica tem trazido sofrimento e restrições para as
mulheres sateré-mawé, detectando o que é violência na concepção delas e quais são as
interferências desse fenômeno na vida dessas mulheres e de suas comunidades.
Constatou-se, também, o distanciamento entre os aparatos jurídicos institucionais atuais
e as mulheres indígenas sateré-mawé. As respostas encontradas pelas mulheres
indígenas para lidar e/ou romper com a violência têm se pautado em estratégias e
ferramentas locais, como é o caso da criação da polícia indígena sateré-mawé. Essa
estratégia tem sido o principal caminho legitimado pela etnia para a resolução dos casos
de violência contra as mulheres nas aldeias.

Palavras-chave: Violência doméstica; mulher indígena; sateré-mawé.

ABSTRACT

This study assumed the purpose of identifying the meaning and types of violence
against women in the indigenous context, locating the trajectory of women sateré-mawé
who live or have experienced domestic violence. Violence against indigenous women
are characterized as an expression of social issue is extremely serious enough to
engender the women strategies for coping. The killings and assaults against women
drove the articulation of the indigenous movement around the theme of gender,
presenting himself now as one of the main agendas and concerns of indigenous women's
movement. The lack of studies, mainly at the local, that address systematically the
actions taken by Indigenous women in breaking the silence in the face of relationships
considered as domestic violence was one of the reasons that led us to investigate the
issue. The research took the perspective of qualitative approaches without excluding the
quantitative aspects, using the technique of semi-structured interview aimed at focus
groups, in addition to the narratives of life histories. Research shows that domestic
violence has brought suffering and restrictions for women sateré-mawé, detecting what
violence is in designing them and what are the interference of this phenomenon in the
lives of these women and their communities. It was noted, too, the distance between the
current institutional and legal changes that indigenous women sateré-mawé. The
answers found by Indigenous women to deal with and/or disrupt with violence has been
based on local strategies and tools, such as the creation of the indian police saterémawé. This strategy has been the main way legitimized by ethnic group for the
resolution of cases of violence against women in the villages.

Keywords: Domestic Violence, Indigenous Women, Sateré-Mawé.
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