Crianças e juventudes indígenas no Brasil: O direito à convivência familiar e
comunitária em perspectiva antropológica1

Cristhian Teófilo da Silva2
silvact@unb.br

Esta comunicação abordará o tema das crianças e juventudes indígenas no Brasil a
partir da violação do seu direito à convivência familiar e comunitária. O tema é prioritário
porque dentre as várias violações de direitos humanos por que passam as crianças e
adolescentes indígenas, a negação do seu direito à convivência familiar e comunitária é a que
viola diretamente o seu direito de serem indígenas, o que nos remete diretamente ao crime de
etnocídio ou genocídio cultural.
Discorreremos sobre o tema em perspectiva antropológica, isto é, levando-se em conta
o horizonte cultural e interpretativo daqueles com quem se dialoga com o objetivo de ampliar
nosso entendimento da realidade. Esse entendimento ampliado pelo aprendizado das
perspectivas indígenas é fundamental para se eliminar o etnocentrismo que distorce e
prejudica a adequada representação dos problemas que afetam as crianças e adolescentes
indígenas no Brasil contemporâneo.
É necessário observar que esta postura não decorre de simples orientação
metodológica. O trabalho do antropólogo é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) como fundamental para assegurar o adequado acompanhamento dos casos que
envolvem crianças e adolescentes indígenas ou quilombolas. Esta previsão existe basicamente
porque há uma distância considerável entre o ordenamento jurídico e o sistema de garantia de
direitos estabelecido no país e os sentidos e práticas culturais dos povos indígenas no que se
refere a suas crianças e adolescentes.
A comunicação também se apoiará em dados resultantes de pesquisa realizada em
2010 pelo Centro Indígena de Estudos e Pesquisas (CINEP), com recursos da Secretaria de
Direitos Humanos (SDH/PR) e no âmbito do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
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Adolescente (CONANDA), e também em relatórios de Direitos Humanos das Nações Unidas
e do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH). Ao final, será mencionada a política
interinstitucional elaborada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para lidar com o
problema, assim como outras experiências positivas de enfrentamento dos processos sociais
que tem propiciado a violação do direito à convivência familiar e comunitária entre os povos
indígenas.
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