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RESUMO 

 
 
O presente trabalho tem como objetivo discutir o papel da mulher indígena no seio da sua 

comunidade, por meio das ações desenvolvidas pelo GRUMIN – rede Grumin de mulheres 

indígenas –, grupo formado em 1980 por mulheres Potiguaras, a fim de se posicionarem 

como resistência à situação de marginalização do seu povo, compondo um movimento 

indígena brasileiro e, ao mesmo tempo, propondo pautas próprias de gênero que 

evidenciavam a sua luta por protagonismo dentro e fora de suas comunidades. As análises 

desenvolvidas também visam ressaltar o lugar definido pelo gênero a partir da influência 

da colonial/modernidade que reorganizou a estrutura social no mundo-aldeia influenciado 

pela lógica dominante do colonizador, fazendo com que as mulheres indígenas perdessem 

lugar nos espaços de poder, aumentando sistematicamente a tensão entre os gêneros. Nesse 

estudo demonstramos como essas mulheres se organizaram dentro e fora de suas 

comunidades, fortalecendo as pautas comuns ao movimento indígena, mas acrescentando 

uma especificidade de gênero ao introduzirem pautas próprias como a violência doméstica, 

estupro, educação, saúde da mulher e participação feminina nos espaços de liderança. 

Essas questões em muitos momentos dialogaram com o Feminismo de ponto de vista, 

principalmente quando debatida a situação da mulher indígena na sociedade racista e 

sexista. Convidamos a compor essa discussão Lugones (2014) tratando sobre o sistema 

colonial/moderno de gênero; Possas (2004) formulando o conceito de gênero; Ribeiro 

(2017) apresentando o feminismo de ponto de vista e a interseccionalidade; Quijano (2009) 

trabalhando com a influência da colonial/modernidade, a colonialidade do poder, do ser e 

do saber; Sacchi (2003) e Pinto (2010) trazendo referências sobre as mulheres indígenas; 

Resende (2014) problematizando o movimento indígena contemporâneo; e Segato (2012) 

construindo reflexões sobre gênero e povos indígenas. As nossas fontes consistem em 

boletins e cartilhas informativas do GRUMIN, a página na web do grupo, edições da 

revista Mensageiro, site dos Potiguaras e Aconteceu CEDI. Ao fim e ao cabo, desejamos 

compor a discussão sobre gênero e povos indígenas brasileiros.     

Palavras-chave: GRUMIN, Mulheres Indígenas, Colonial/modernidade, gênero e 

protagonismo.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to discuss the role of indigenous women within their 

community through the actions developed by GRUMIN - Grumin network of indigenous 

women -, a group formed in 1980 by Potiguaras women, in order to position themselves as 

resistance to the situation of the marginalization of its people, composing a Brazilian 

indigenous movement and, at the same time, proposing its own gender patterns that 

showed its struggle for protagonism inside and outside its communities. The developed 

analyzes also aim to highlight the place defined by the genre from the influence of the 

colonial / modernity that reorganized the social structure in the village-world influenced by 

the dominant logic of the colonizer, causing indigenous women to lose their place in the 

spaces of power, increasing systematically the tension between the genders. In this study, 

we demonstrated how these women organized themselves in and out of their communities, 

strengthening the patterns common to the indigenous movement, but adding a gender 

specificity by introducing guidelines such as domestic violence, rape, education, women's 

health and women's participation in spaces leadership. These issues have in many instances 

dialogued with Feminism from a point of view, especially when debated the situation of 

indigenous women in racist and sexist society. We invite to compose this discussion 

Lugones (2014) dealing with the colonial / modern system of gender; Possas (2004) 

formulating the concept of gender; Ribeiro (2017) presenting feminism from point of view 

and intersectionality; Quijano (2009) working with the influence of colonial / modernity, 

the coloniality of power, of being and of knowledge; Sacchi (2003) and Pinto (2010) 

bringing references about indigenous women; Resende (2014) problematizing the 

contemporary indigenous movement; and Segato (2012) constructing reflections on gender 

and indigenous peoples. Our sources consist of GRUMIN bulletins and informative 

leaflets, the group's web page, editions of the Messenger magazine, Potiguaras website and 

CEDI event. After all, we want to compose the discussion about gender and Brazilian 

indigenous peoples. 

Keywords: GRUMIN, Indigenous Women, Colonial / modernity, gender and protagonism. 
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INTRODUÇÃO 

 

PANKARARU1 

 

Sabem, meus filhos... 

Nós somos marginais das famílias 

Somos marginais das cidades 

Marginais das palhoças... 

E da história ? 

 

Não somos daqui 

Nem de acolá... 

Estamos sempre ENTRE 

Entre este ou aquele 

Entre isto ou aquilo! 

Até onde aguentaremos, meus filhos?... 

O que é ser marginal? Segundo o dicionário significa estar á margem de; ou que 

não se adapta aos princípios estabelecidos e nem faz parte de um grupo ou sociedade; que 

foi excluído da sociedade ou prefere viver fora dela2. O que os versos acima trazem é esse 

sentimento de não fazer mais parte daquilo que um dia foi o seu mundo, o seu lar. Os 

habitantes do Novo Mundo tiveram o seu lar expropriado, viram todo o seu modo de vida 

ser diminuído, suas famílias desestruturadas e suas vidas massacradas. O contato com o 

colonizador europeu instaurou o sentimento de insegurança em relação ao futuro. Entre os 

mais velhos restavam às lembranças de um passado de paz, aos mais novos a incerteza do 

amanhã, entre todos, o desejo de experimentar a segurança de pertencer novamente aquele 

lugar que um dia foi seu lar. Infelizmente, a realidade dos povos indígenas na 

contemporaneidade é a experiência de pertencer aos grupos marginalizados, inseridos em 

uma sociedade que ignora a sua existência e a sua cidadania em um Estado capitalista que 

constantemente nega a efetivação dos seus direitos enquanto povos originários.  

Segundo os últimos dados disponibilizados pelo IBGE, em 2010, o número de 

ameríndios ocupantes do território nacional chegava a 896,9 mil indígenas, 36,2% em área 

urbana e 63,8% na área rural. Foram identificadas 505 terras indígenas que correspondem a 

12,5% do território brasileiro. Além disso, foi observada uma equivalência entre homens e 

                                                             
1 POTIGUARA, Eliane. Pankararu. Disponível em http://revistacazemek.blogspot.com/2017/02/eliane-

potiguara-agonia-dos-pataxos-e.html ACESSO 18/01/2019  
2 Disponível em https://www.dicio.com.br/marginal/ ACESSO 20/01/2019 

http://revistacazemek.blogspot.com/2017/02/eliane-potiguara-agonia-dos-pataxos-e.html
http://revistacazemek.blogspot.com/2017/02/eliane-potiguara-agonia-dos-pataxos-e.html
https://www.dicio.com.br/marginal/


 
 

10 
 

mulheres nas sociedades indígenas, tendo mais mulheres na área urbana e mais homens no 

meio rural. Estes povos tradicionais estão divididos em 305 etnias e falam cerca de 270 

línguas indígenas3. Nas últimas décadas, muitas são as pesquisas que apontam a grande 

diversidade étnica e cultural desses povos, que despontam no cenário nacional em busca de 

visibilidade e de reconhecimento, utilizando diversos meios de comunicação para trazerem 

suas pautas, suas experiências e cultura ao debate na sociedade.  

Essa mobilização autônoma dos povos indígenas teve eclosão significativa no fim 

da década de 1970 e inicio de 1980, com o aumento das organizações independentes que 

buscavam participação efetiva na sociedade, apresentando pautas a serem atendidas pelo 

Estado como: saúde, educação, segurança, demarcação das terras. Também denunciavam a 

situação de violência a que estavam submetidos dentro das aldeias com a invasão do 

‘homem branco’, assumindo assim o protagonismo de sua história. O resultado dessa 

mobilização que se estendeu as diversas etnias foi à criação da UNI – União das Nações 

Indígenas, que em 1980 reuniu as diversas lideranças em prol da resolução dos problemas 

comuns a todos os povos tradicionais4.  

Dentro desse contexto, é inegável a participação feminina, que juntamente com os 

homens encontraram formas próprias de resistência a situação de exploração das 

comunidades, sendo vítimas freqüentes da violência específica de gênero, identificadas no 

aumento do número de casos de estupro e violência doméstica, situação que resultou em 

pautas próprias a serem debatidas. Essa mobilização feminina indígena, em muitos 

momentos apresentou um diálogo com o femininst standpoint, na língua portuguesa 

traduzido como o ‘feminismo de ponto de vista’. Essa vertente teórica e prática produziu 

uma crítica ao sujeito universal do feminismo tradicional, evidenciando como as 

experiências femininas sofrem alterações mediante o seu lugar de fala. Desse modo, o 

feminismo de ponto de vista propõe uma interseccionalidade entre raça/etnia, gênero e 

                                                             
3 Informações disponíveis em 

https://censo2010.ibge.gov.br/noticiascenso.html?busca=1&id=3&idnoticia=2194&t=censo-2010-populacao-
indigena-896-9-mil-tem-305-etnias-fala-274&view=noticia ACESSO 20/01/2019 
4 Sobre a organização do Movimento Indígena, ver: BARBOSA, Zulene Muniz; MESQUITA, Uslan Junior 

de Sousa. Movimentos Sociais Indígenas em transformação: a estruturação política das lutas étnicas e suas 

organizações na Amazônia maranhense. REVISTA BRASILEIRA DE SOCIOLOGIA | Vol 05, No. 09 | 

Jan/Abr/2017. FERNANDES, Fernando Roque. Movimentos Indígenas no Brasil: o caráter étnico dos 

movimentos sociais da segunda metade do século XX. Disponível em 

https://www.snh2017.anpuh.org/resources/anais/54/1502109195_ARQUIVO_MovimentosIndigenasnoBrasil

-ANPUH-FernandoFernandes.pdf ACESSO 08/01/2019.  

 

 
 

https://censo2010.ibge.gov.br/noticiascenso.html?busca=1&id=3&idnoticia=2194&t=censo-2010-populacao-indigena-896-9-mil-tem-305-etnias-fala-274&view=noticia
https://censo2010.ibge.gov.br/noticiascenso.html?busca=1&id=3&idnoticia=2194&t=censo-2010-populacao-indigena-896-9-mil-tem-305-etnias-fala-274&view=noticia
https://www.snh2017.anpuh.org/resources/anais/54/1502109195_ARQUIVO_MovimentosIndigenasnoBrasil-ANPUH-FernandoFernandes.pdf
https://www.snh2017.anpuh.org/resources/anais/54/1502109195_ARQUIVO_MovimentosIndigenasnoBrasil-ANPUH-FernandoFernandes.pdf
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classe na compreensão da experiência de ser mulher em uma sociedade racista e sexista, 

trazendo discussões comuns á experiência dessas sujeitas pertencentes aos grupos 

subalternizados. 

Nesse trabalho, analisaremos o GRUMIN – grupo de mulheres indígenas 

potiguaras, que surgiu na década de 1980, com o objetivo de fortalecer o movimento 

indígena e suas pautas, mas, ao mesmo tempo, possibilitar a inserção das mulheres em 

espaços de liderança e mobilização política. Nosso propósito é compreender como este 

grupo contribuiu para a construção de um protagonismo feminino indígena, embasando as 

pautas por elas defendidas e a sua busca por autonomia dentro das suas comunidades. As 

‘filhas da terra’ perceberam como o contato com a sociedade envolvente patriarcal 

influenciou a sua situação dentro das aldeias, tendo cada vez mais as suas vozes 

silenciadas, excluídas das decisões ou lugares de liderança. Essa situação evidencia a 

influência do sistema patriarcal que reorganizou os papéis desenvolvidos pelos gêneros na 

pós-colonização, instituindo o ser identificado como feminino ao espaço doméstico e visto 

como frágil e submisso, em oposição ao ser dominante e forte, o homem.  

A fim de se opor a essa situação de opressão, as mulheres indígenas organizaram-se 

em defesa de seu povo, desenvolvendo projetos na área da saúde, educação, trabalho e 

meio ambiente e, ao mesmo tempo, lutaram por autonomia e reconhecimento dentro e fora 

de suas comunidades, combatendo práticas discriminatórias e abrindo caminho para um 

protagonismo.  

A partir dessas reflexões, esse estudo torna-se primordial na desconstrução de pré-

conceitos estabelecidos com o colonialismo5, que delimitou o indígena enquanto inferior 

ou incapaz de se posicionar frente às demandas da sociedade. No cenário de violência e 

negação dos direitos a esses povos tradicionais, torna-se urgente dar visibilidade a esses 

sujeitos e suas histórias de resistência. A discussão historiográfica dentro da temática 

mostra-se essencial na desmistificação de concepções eurocêntricas que ainda se 

reproduzem. Esse campo de estudo mostrou-se rico na medida em que diversas pesquisas 

foram sendo desenvolvidas nas ultimas décadas. Contudo, ainda precisamos percorrer um 

                                                             
5 Para esse estudo utilizamos o termo colonialismo de forma ampla no sentido de darmos conta de sistemas 

de dominação que não se encerraram mediante os processos de descolonização. Referimos-nos às formas 

pelas quais grupos subalternizados permaneceram sendo subjugados independente dos contextos, mesmo que 

tenhamos rompido com o colonialismo enquanto dominação territorial. Sobre esse aspecto ver: SANTOS, 

Boaventura de Sousa. Para Mariele Franco, in memoriam: O Colonialismo e o século XXI. Artigo publicado 

no site Outras Palavras. Disponível em: https://outraspalavras.net/geopoliticaeguerra/boaventura-o-

colonialismo-e-o-seculo-xxi/ Acesso em: 30 jan. 2019. 

https://outraspalavras.net/geopoliticaeguerra/boaventura-o-colonialismo-e-o-seculo-xxi/
https://outraspalavras.net/geopoliticaeguerra/boaventura-o-colonialismo-e-o-seculo-xxi/
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longo caminho para que esses sujeitos tenham suas vozes ouvidas e possam produzir sua 

própria história, lida a partir da sua visão de mundo.   

A conquista da lei 11. 645/086 que obriga o ensino da história indígena no ensino 

básico exprime a necessidade de um estudo mais profundo dessas sociedades, apresentando 

a sua organização sociocultural, seus enfrentamentos e conquistas, criando meios para a 

inserção desses sujeitos na sociedade brasileira enquanto cidadãos plenos e possibilitando 

que a sociedade não-índia conheça sobre essa parcela significativa da nossa população e 

que também compõem a nossa história em diversos momentos.  

Quando relacionamos a temática indígena aos estudos de gênero percebemos a 

insuficiência de trabalhos que se propõem a analisar a mulher indígena, especificamente no 

que se refere a sua participação dentro do movimento indígena brasileiro. Essa lacuna 

precisa ser respondida, uma vez que, nas ultimas décadas temos presenciado o movimento 

feminista buscando evidenciar o protagonismo feminino dentro da história do Brasil. Esse 

protagonismo feminino deve incluir as especificidades das identidades femininas que 

compõem o país.  

O recorte temporal foi selecionado diante da especificidade histórica vivenciada no 

período de 1980 a 1995, tomando como base o ano de organização do GRUMIN. Nesse 

período, o Brasil passou pelo fim da Ditadura Civil-Militar que reprimiu violentamente 

qualquer forma de contestação social e o seu projeto desenvolvimentista resultou em 

grandes massacres para as populações indígenas que tiveram suas terras expropriadas. 

Além disso, a abertura gradual rumo á democracia possibilitou a eclosão de diversos 

movimentos encabeçados pelas minorias sociais, trazendo ao debate a situação de 

exploração e marginalização por elas experimentadas, incluindo o movimento indígena e o 

feminista.  

Fruto de reivindicações, uma nova constituição promulgada em 1988, que atendeu 

pela primeira vez, demandas dos indígenas brasileiros assegurando diversos direitos às 

populações tradicionais. Entretanto, para que esses direitos fossem efetivados foi preciso 

uma mobilização dos indígenas pressionando o Estado, principalmente no que diz respeito 

à demarcação das terras indígenas. O recorte espacial selecionado foi o da etnia Potiguara 

                                                             
6 BRASIL. Presidência da República. Lei nº 11.645,  de 10 de março de 2008. Casa Civil – Subchefia para 

assuntos jurídicos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2008/Lei/L11645.htm>. Acesso em: 21 jan. 2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
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que ocupa a costa da Paraíba. Segundo a FUNASA7, eles constituem cerca de 10.837 mil 

habitantes, divididos em 32 aldeias nos municípios da Baia da Traição, Marcação e Rio 

Trinto. Presentes no mesmo território desde o período colonial, os potiguaras têm suas 

trajetórias marcadas por lutas pela sobrevivência, pela terra e por sua autonomia.  

Essa monografia, composta de uma introdução, três capítulos e das considerações 

finais, foi organizada da seguinte forma: O primeiro capítulo intitulado A reação dos 

marginalizados: o contexto histórico dos anos de 1980 a 1995 e os Povos Indígenas 

visa contextualizar os principais acontecimentos que marcaram a história brasileira e que 

tiveram influência direta na situação vivenciada pelos povos indígenas naquele período. 

Retrocedemos então aos anos de 1964 considerando o golpe que instaurou uma Ditadura 

Civil e Militar e como o governo autoritário lidou com os indígenas mediante ao processo 

desenvolvimentista. Em seguida, mapeamos como essa situação impulsionou uma 

mobilização autônoma dos povos tradicionais, dentro do movimento das minorias sociais 

brasileiras. Por fim, apresentamos uma recapitulação da história do Feminismo e o 

contexto brasileiro, buscando estabelecer um dialogo entre o movimento feminista 

brasileiro e as mulheres indígenas.  

No segundo capítulo, O feminino no mundo indígena e a influência da 

colonialidade nos papéis atribuídos aos gêneros, discutimos como a diversidade que 

caracteriza os povos indígenas também influenciou as diversas experiências do viver 

feminino, trazendo especificidades do papel feminino em cada sociedade, e como estes 

sofreram alteração pós-contato com o ‘branco’ e o modo ocidental de conceber o feminino. 

Em seguida, analisamos a influência da colonial/modernidade na construção de uma 

representação feminina indígena na sociedade envolvente e como essas mulheres 

pertencentes a comunidades tradicionais construíram o seu protagonismo.  

O terceiro capítulo GRUMIN: diálogo entre resistência indígena e feminismo 

apresentamos como se deu a organização das ‘filhas da terra’ potiguara, o contexto 

histórico que as mobilizou, as pautas por elas defendidas e a interlocução com o 

movimento indígena nacional. Por fim, fizemos uma análise da experiência do GRUMIN e 

como este dialogou com o Feminismo de ponto de vista.  

                                                             
7 Informações disponíveis em https://brasil.antropos.org.uk/ethnic-profiles/profiles-p/227-245-potiguara.html 

ACESSO 20/01/2019 

https://brasil.antropos.org.uk/ethnic-profiles/profiles-p/227-245-potiguara.html
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 Ao final do trabalho, trazemos algumas considerações finais a respeito do que foi 

esse grupo de mulheres indígenas naquele contexto histórico e como este permitiu uma 

experiência concreta de protagonismo feminino.  

O que desejamos com este trabalho é trazer as experiências, vivências e resistências 

das ‘filhas da terra’, compondo uma pequena linha da história que elas escrevem 

cotidianamente. Coloco aqui, enquanto historiadora, a minha singela pretensão de 

contribuir para que os brasileiros conheçam mais sobre o ‘ventre’ que nos gerou. Longe de 

desejar falar por elas, desejo mostrar os meios que essas guerreiras utilizaram para 

posicionarem-se e enfrentarem as diversas opressões que foram submetidas.  
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CAPÍTULO I   

A REAÇÃO DOS MARGINALIZADOS: O CONTEXTO HISTÓRICO DOS ANOS 

DE 1980 A 1995 E OS POVOS INDÍGENAS 

 

 

Que faço com a minha cara de índia?/E meus espíritos/ E minha força/ E meu 
Tupã/ E meus círculos? [...] Brasil, o que faço com a minha cara de índia?/Não 

sou violência/ Ou estupro/ Eu sou história/ Eu sou cunhã/ Barriga brasileira/ 

Ventre sagrado/ Povo brasileiro./ Ventre que gerou/ O povo brasileiro/ Hoje 

está só...8. 

Os versos composto pela indígena e militante Eliane Potiguara9 narram a trajetória 

de resistência da mulher indígena brasileira desde a colonização européia. Nesse longo 

período, todos os traços e símbolos que constituíam a identidade cultural das mulheres 

indígenas, foram negados em nome de um padrão hegemônico eurocêntrico de ser e viver. 

Deste momento em diante a pergunta que reverbera é: O que fazer com o índio? Essa 

questão tornou-se fundamental para o sucesso do empreendimento colonial no Novo 

Mundo e permaneceu corrente na vigência do Estado Brasileiro em diversos contextos. Era 

preciso dominar esses nativos e enquadrá-los dentro da nova divisão do trabalho formulada 

pela modernidade européia e também pelas lógicas estabelecidas no pós-independência: de 

um lado o “civilizado” dominante e, do outro, o “incivilizado” dominado. Para que tal 

perspectiva justificasse a prática de exploração do trabalho desses povos subalternizados, o 

Estado Português, e, posteriormente, o Brasileiro, trataram de construir elementos de 

diferenciação que justificassem a “natural” posição de superioridade dos brancos em 

relação ao “selvagem” nativo.  

A construção do discurso, concepções e práticas que fundamentaram a colonização 

ultrapassaram os séculos e os processos de independências dos países colonizados, 

reverberando enquanto permanências na sociedade atual e nas formas de legitimação da 

dominação dos grupos subalternizados dos quais os Povos indígenas fazem parte, processo 

esse, identificado por Quijano10 como Colonialidade do poder. É nesse contexto de 

compreensão da permanência de discursos que justificaram a dominação do branco 

                                                             
8 Trecho do livro Metade Cara, Metade Mascara de Eliane Potiguara, disponível em 

http://www.elianepotiguara.org.br/publicacoes.html#.W1FCC9JKjhk Acesso em 15 jan. 2019. 
9 Intelectual, professora, escritora, poeta, ativista, empreendedora social de origem étnica Potiguara, formada 

em Letras e Educação pela UFRJ e extensão em Educação e Meio Ambiente pela UFOP. Para mais 

informações consultarem http://www.elianepotiguara.org.br/sobre.html#.W1DVbdJKjhk Acesso em 15 jan. 

2019. 
10 Consultar QUIJANO, Aníbal. “Colonialidade do poder e classificação social”. In: Epistemologias do Sul. 

Org. Boaventura de Souza Santos, Maria Paula Meneses, Edições Almedina, AS, 2009.  

http://www.elianepotiguara.org.br/publicacoes.html#.W1FCC9JKjhk
http://www.elianepotiguara.org.br/sobre.html#.W1DVbdJKjhk
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europeu para com o indígena no passado colonial brasileiro e sua permanência na 

atualidade, que regressamos ao século XX para entender as relações da sociedade 

brasileira, do Estado e dos povos indígenas na conjuntura de um governo ditatorial que 

reprimiu violentamente as minorias sociais.   

O objetivo deste capítulo é apresentar aspectos relativos aos povos indígenas no 

contexto histórico do Brasil nas décadas de 1980 a 1995, percebendo como eventos 

específicos marcaram esse período e influenciaram a situação desses povos, fermentando 

dentro do processo de violência e repressão, aos quais foram submetidos, às mobilizações 

coletivas de resistência a dominação. Buscamos, sobretudo, compreender dentro do 

contexto de eclosão dos movimentos sociais, o movimento Feminista no Brasil e como este 

dialogou com as pautas defendidas pelas mulheres indígenas brasileiras que buscavam 

cada vez mais autonomia enquanto sujeitas da sua própria história.  

 

1.1  A noite que durou 21 anos e os primeiros raios amanhecentes 

O século XX poderia ser definido como o momento de mudança estrutural no 

mundo Ocidental. Segundo Hobsbawm11 esse curto século só poderia ser compreendido 

por meio da análise dos acontecimentos marcantes que o compõe, a exemplo das duas 

grandes guerras mundiais, da onda revolucionária, da eclosão de regimes totalitários e 

fascistas, da crise do capitalismo liberal, da ascensão dos EUA enquanto potência mundial, 

do Estado de bem-estar social e do neoliberalismo. Diante disso, para se compreender a 

situação dos povos indígenas no Brasil de 1980 é preciso levar em consideração os eventos 

históricos que marcaram o país e o mundo a partir da segunda metade do século XX.  

 Para tanto, retrocederemos até o ano de 1964 e o Golpe Militar que destituiu o 

então presidente João Goulart e instituiu o governo militar, o que posteriormente ficou 

conhecido como Ditadura Civil-Militar brasileira, ou ainda, Ditadura Civil-militar12. Os 21 

                                                             
11 Para um maior aprofundamento no tema ver HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX 

(1914-1991). São Paulo, Companhia das Letras, 2003.  
12 Nos últimos tempos vários historiadores têm insistido na participação da sociedade civil, por isso, 

entendem o regime como civil-militar. Reis Filho, por exemplo, acredita na importância de um consenso 

social, afirmando que o peso do apoio da sociedade é fundamental “para a sustentação de um regime político, 

ou para o enfraquecimento de uma eventual luta contra o mesmo”. REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura, 

Anistia e reconciliação. In: Revista Estudo Histórico. P. 182. Rio de Janeiro, vol. 23, nº45, 2010, p. 171-186. 

Não obstante, as controvérsias em torno da historiografia sobre o tema, não adentraremos essa questão, nosso 
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anos seguintes foram marcados por transformações políticas, econômicas e sociais na 

sociedade brasileira que estabeleciam relações com o imperialismo norte americano, sendo 

financiado pelos EUA a partir da lógica de uma contra-revolução, impedindo qualquer 

manifestação comunista dentro da disputa dos dois blocos econômicos: Capitalistas, 

representados pelos EUA, e os Socialistas, representados pela então URSS. De acordo com 

Gonçalves e Ferreira, 

 Estas ‘contra-revoluções’, [...], tinham como finalidade adequar o 

desenvolvimento nacional ao quadro internacional, marcado pelo 

aprofundamento da internacionalização do capital; frear a resistência popular 

contra o capitalismo e acabar com as possíveis tendências que podiam caminhar 

para revoluções socialistas13. 

 Para abrir espaço ao avanço do capital, os militares destituíram todos os direitos 

democráticos garantidos pela Constituição e iniciaram uma serie de medidas de repressão 

aos grupos opositores do regime e seu projeto político e econômico capitalista. Para 

angariar apoio entre a população civil se utilizaram dos veículos de comunicação em massa 

para reproduzir o discurso desenvolvimentista do governo, principalmente o suposto 

crescimento econômico obtido por meio do investimento do capital estrangeiro em grandes 

empreendimentos e obras públicas. Essas medidas resultaram no crescimento do PIB a 

quase 10% ao ano e maior investimento no setor industrial, concretizando o que foi 

chamado de ‘Milagre econômico”. Entretanto, favoreceram apenas uma parcela limitada da 

população – classe média e alta – enquanto a classe trabalhadora sofreu com o arrocho 

salarial, com o congelamento e queda do valor real do salário, além do alto nível de 

exploração da 14mais-valia15.    

                                                                                                                                                                                         
objetivo é apontar aspectos específicos do contexto ditatorial, que esclareçam as questões centrais desse 

estudo.  

13 GONÇALVEZ, Emília de Fátima Miterofe; FERREIRA, Gabrielle Gomes. As lutas sociais no Brasil: da 

ditadura ao governo Lula. Anais do V Simpósio Internacional Lutas Sociais na América Latina “Revoluções 

nas Américas: passado, presente e futuro”, 2013. p. 32.  
14 É o conceito cunhado por Marx para designar a distância entre o salário pago e o valor do trabalho. Para 

mais informações ver 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.roocarneiro.seed.pr.gov.br/redeescola/es

colas/5/2270/15/arquivos/File/mais-valia.pdf ACESSO 10/02/2019 
15 Ver CUNHA, Júlia Regina dos Santos; FASSBINDER, Carla T.K. De invisíveis da floresta a visíveis pelos 

militares: ditadura civil-militar e povos indígenas – uma história inacabada. Disponível em 

https://www.feevale.br/Comum/midias/0d0ec9e2-1c8a-4f9a-9324-

f97990f65990/DE%20INVIS%C3%8DVEIS%20DA%20FLORESTA%20A%20VIS%C3%8DVEIS%20PE

LOS%20MILITARES%20DITADURA%20CIVIL-

MILITAR%20E%20POVOS%20IND%C3%8DGENAS%20%E2%80%93%20UMA%20HIST%C3%93RI

A%20INACABADA.pdf ACESSO 10/01/2019. BARBOSA; MESQUITA, p. cit. p. 60-85. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.roocarneiro.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/5/2270/15/arquivos/File/mais-valia.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.roocarneiro.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/5/2270/15/arquivos/File/mais-valia.pdf
https://www.feevale.br/Comum/midias/0d0ec9e2-1c8a-4f9a-9324-f97990f65990/DE%20INVIS%C3%8DVEIS%20DA%20FLORESTA%20A%20VIS%C3%8DVEIS%20PELOS%20MILITARES%20DITADURA%20CIVIL-MILITAR%20E%20POVOS%20IND%C3%8DGENAS%20%E2%80%93%20UMA%20HIST%C3%93RIA%20INACABADA.pdf
https://www.feevale.br/Comum/midias/0d0ec9e2-1c8a-4f9a-9324-f97990f65990/DE%20INVIS%C3%8DVEIS%20DA%20FLORESTA%20A%20VIS%C3%8DVEIS%20PELOS%20MILITARES%20DITADURA%20CIVIL-MILITAR%20E%20POVOS%20IND%C3%8DGENAS%20%E2%80%93%20UMA%20HIST%C3%93RIA%20INACABADA.pdf
https://www.feevale.br/Comum/midias/0d0ec9e2-1c8a-4f9a-9324-f97990f65990/DE%20INVIS%C3%8DVEIS%20DA%20FLORESTA%20A%20VIS%C3%8DVEIS%20PELOS%20MILITARES%20DITADURA%20CIVIL-MILITAR%20E%20POVOS%20IND%C3%8DGENAS%20%E2%80%93%20UMA%20HIST%C3%93RIA%20INACABADA.pdf
https://www.feevale.br/Comum/midias/0d0ec9e2-1c8a-4f9a-9324-f97990f65990/DE%20INVIS%C3%8DVEIS%20DA%20FLORESTA%20A%20VIS%C3%8DVEIS%20PELOS%20MILITARES%20DITADURA%20CIVIL-MILITAR%20E%20POVOS%20IND%C3%8DGENAS%20%E2%80%93%20UMA%20HIST%C3%93RIA%20INACABADA.pdf
https://www.feevale.br/Comum/midias/0d0ec9e2-1c8a-4f9a-9324-f97990f65990/DE%20INVIS%C3%8DVEIS%20DA%20FLORESTA%20A%20VIS%C3%8DVEIS%20PELOS%20MILITARES%20DITADURA%20CIVIL-MILITAR%20E%20POVOS%20IND%C3%8DGENAS%20%E2%80%93%20UMA%20HIST%C3%93RIA%20INACABADA.pdf
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Foi nesse contexto de mudanças estruturais que os grupos opositores do regime 

foram perseguidos, torturados, exilados e mortos, tendo como justificativa a necessidade da 

manutenção da ordem e da segurança nacional que perpassava pela eliminação de qualquer 

ameaça ao governo capitalista autoritário. Além disso, seguindo a tradição de um projeto 

desenvolvimentista e expansionista iniciado com Getúlio Vargas durante o Estado Novo 

(1937-1945), o discurso da necessidade do progresso do país se reproduzia entre a 

população nacional, sendo utilizado pelos militares como justificativa para exterminar tudo 

o que impedisse a sua concretização16.  

Os militares não pouparam esforços para reprimir violentamente qualquer ameaça 

ao avanço do capital estrangeiro. Mas também era objetivo desses governos, a manutenção 

de uma oligarquia agrária e a concentração da terra na mão dos latifundiários, tornando 

ainda mais grave a situação fundiária no país, sempre envolta em violência. Essas ações 

podem ser exemplificadas na publicação feita pelo jornal A Notícia17 veiculada pelo CIMI 

– Conselho Indigenista Missionário, relatando as prisões em 1981, dos padres Aristides 

Camio e Francisco Gouriou juntamente com alguns posseiros que vinham travando 

conflitos pela terra no Araguaia, PA. As partes envolvidas no conflito eram, por um lado, 

lavradores e suas famílias que ocupavam as terras há mais de uma década e, de outro lado, 

fazendeiros poderosos como Evandro Azevedo, José Almeida e Juraci Texeira. Os padres 

entraram no conflito quando a serviço da Pastoral da Igreja, que lidava diretamente com a 

população mais pobre, apoiaram a causa dos posseiros e condenavam a atuação violenta do 

governo militar.  

A fim de silenciar essas vozes, a Polícia Federal juntamente com apoio do GEAT 

(Grupo Executivo de Terras Araguaia/Tocantins), ameaçaram e prenderam lavradores, 

espalhando pânico na comunidade. No dia 13 de Agosto houve um confronto armado entre 

os posseiros e a PF, juntamente com pistoleiros e técnicos do GEAT, o resultado do 

conflito foi à morte – não comprovada – de um capataz da fazenda de Juraci e alguns 

feridos. Conforme a notícia, a repressão não demorou e vários posseiros foram presos e 

torturados na sede do GEAT a fim de culparem os padres pelo ocorrido. No dia 31 de 

Agosto a PF invadiu a casa paroquial de São Geraldo e prendeu os dois padres, 

                                                             
16 Para aprofundamento nessa questão ver FIGUEIREDO, Marx Igor Ferreira de. “A Ditadura Militar no 

Brasil”. In: Exumando verdades: as vitimas insepultas do Regime Militar no Estado da Paraíba. Marx Igor 

Ferreira de Figueiredo, João Pessoa, 2016.  
17 E PAZ JUSTIÇA repudia condenação dos padres. A notícia. CIMI-MS, Dourados-MS. 23 de julho de 

1982, caderno 2. p. 7. 
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humilhando-os publicamente. O caso ganhou ampla repercussão mais não impediu que em 

1982, os padres fossem condenados a 15 anos de reclusão, conforme a matéria publicada 

pelo jornal A Notícia do dia 23/07/1982. O periódico relatou a indignação da Igreja frente 

a essa situação dos missionários, expondo como esse ato foi totalmente autoritário, próprio 

da Ditadura Civil-Militar e que estes só tinham como objetivo atender aos interesses das 

grandes multinacionais e das empresas brasileiras, perseguindo todos os que lutavam pelo 

povo18.  

Este episódio não foi um caso isolado, durante todo o regime dos militares, o grupo 

progressista da Igreja enfrentou duras repressões, inclusive com prisões e torturas de 

padres. No caso das populações indígenas, a situação foi ainda mais grave e silenciada pela 

sociedade envolvente, sendo os principais grupos prejudicados pela política expansionista, 

principalmente os grupos que ocupavam a região Norte do país – com a construção da 

Transamazônica e a descoberta de minérios que atraiu o interesse de grandes empresas 

para a sua exploração, invadindo assim territórios indígenas, transmitindo doenças e 

aumentando o índice de violência contra essas comunidades19. 

                                                             
18 E PAZ JUSTIÇA repudia condenação dos padres. A notícia. CIMI-MS, Dourados-MS. 23 de julho de 

1982, caderno 2. p. 7. 

 19 As relações entre Ditadura Militar e povos indígenas estão comprovadas nos documentos que basearam o 

Relatório da Comissão da Verdade. O Volume II do relatório geral trás no capítulo “Violações de Direitos 

Humanos”, ao longo de 60 páginas, inúmeros casos de crimes cometidos contra povos indígenas e demonstra, 

pela primeira vez, as relações entre o Estado ditatorial e as violações cometidas contra essas populações. Ao 

tratar da Guerrilha do Araguaia, no volume I, o relatório também apresenta violações cometidas contra os 

Aikewara no Pará. Dentre os crimes encontrados estão: esbulho dos territórios Ava-Guarani, emissões de 

certidões negativas sobre os territórios dos Nambikwara, desagregação e extermínios dos Xetá, Tapayuna e 

Avá-Canoeiro, mortandades em decorrência da construção de estradas e hidrelétricas em várias partes do 

país. Ao retroceder até a década de quarenta, o relatório incluiu diversos crimes cometidos na vigência do 

SPI e posteriormente da FUNAI, a exemplo de punições, práticas de torturas, constituição de presídios em 

territórios indígenas, dentre outros. BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório. Volume I. Brasília: 

CNV,2014. 976p. e Volume II. Brasília: CNV, 2014. 416p. Disponível em: 

http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=571. Acesso em: 22 

jan. 2019. 

19 As relações entre Ditadura Militar e povos indígenas estão comprovadas nos documentos que basearam o 

Relatório da Comissão da Verdade. O Volume II do relatório geral trás no capítulo “Violações de Direitos 

Humanos”, ao longo de 60 páginas, inúmeros casos de crimes cometidos contra povos indígenas e demonstra, 

pela primeira vez, as relações entre o Estado ditatorial e as violações cometidas contra essas populações. Ao 

tratar da Guerrilha do Araguaia, no volume I, o relatório também apresenta violações cometidas contra os 

Aikewara no Pará. Dentre os crimes encontrados estão: esbulho dos territórios Ava-Guarani, emissões de 

certidões negativas sobre os territórios dos Nambikwara, desagregação e extermínios dos Xetá, Tapayuna e 

Avá-Canoeiro, mortandades em decorrência da construção de estradas e hidrelétricas em várias partes do 

país. Ao retroceder até a década de quarenta, o relatório incluiu diversos crimes cometidos na vigência do 

http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=571
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Nesse contexto, voltava à ordem do dia, o discurso que colocava os indígenas 

enquanto indivíduos que estariam atrapalhando o progresso da nação e o curso ‘natural’ 

que traria como conseqüência o desenvolvimento econômico tão desejado. Percebemos 

assim que o discurso racialista que justificou o genocídio dos indígenas durante toda a 

história da colonização brasileira, e que teve continuidade no Império, continuou a ser 

válido como justificativa para a exclusão e até mesmo o extermínio dessas sociedades no 

século XX20.  

A situação acima referenciada também pode ser constatada, além do citado 

Relatório da CNV, por meio do Relatório Figueiredo, um documento fundamental para 

compreendermos as ações do Estado em relação às comunidades indígenas na vigência do 

SPI – Serviço de Proteção ao Índio, de 1910 a 1967. A investigação desse antigo órgão, 

responsável pela política indigenista, revelou inúmeras violências as quais os indígenas 

brasileiros foram submetidos durante décadas, com a omissão do Estado Brasileiro. 

Espancamento, estupros, assassinatos, esbulho dos territórios, expropriação das riquezas e 

exploração da mão-de-obra, foram os crimes levantados pelo autor do Relatório, para 

quem, “o índio, razão de ser do SPI, tornou-se vitima de verdadeiros celerados, que lhe 

empuseream um regime de escravidão e lhe negaram um mínimo de condição de vida 

compatível com a dignidade da pessoa humana” 21. 

A fala de Jader Figueiredo, o autor do relatório citado, nos remete a noção que os 

colonizadores europeus tiveram dos ameríndios no âmbito da conquista no século XVI: O 

indígena visto como um “selvagem” que precisava ser convertido e “civilizado”. Essa 

noção, em diferentes proporções, atravessou séculos e se fez presente nas políticas 

indigenistas do SPI, conforme indica o referido relatório quando informou que “não se 

respeitava o indígena como pessoa humana, servindo homens e mulheres, como animais de 

carga, cujo trabalho deve reverter ao funcionário” 22. Foi esse não lugar do índio que 

                                                                                                                                                                                         
SPI e posteriormente da FUNAI, a exemplo de punições, práticas de torturas, constituição de presídios em 

territórios indígenas, dentre outros. BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório. Volume I. Brasília: 

CNV,2014. 976p. e Volume II. Brasília: CNV, 2014. 416p. Disponível em: 

http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=571. Acesso em: 22 

jan. 2019. 

20 Para aprofundamento do tema ver RESENDE, 2014, p. 142-172..   
21 RELATÓRIO FIGUEIREDO, 1967, p. 2. Disponível em: < https://archive.org/details/RelatorioFigueiredo> . 
Acesso em 10 jul. 2014.  
22 Ibidem, p. 2.  

http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=571
https://archive.org/details/RelatorioFigueiredo
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justificou toda a carga de violência empreendida sobre esses corpos. Foi novamente o 

principio que justificou a colonização vigorando, não é “branco”, automaticamente 

pertence a uma raça inferior e por isso dominada.  

Outra violência que sempre marcou a experiência dos povos indígenas desde a 

colonização, foi à violência específica de gênero. Segundo Fonseca23, o corpo das 

mulheres indígenas durante todo o processo de colonização na América foi não somente 

“ocupados” economicamente como também sexualmente. Situação também revelada pelo 

relatório citado anteriormente, quando registrou que essas mulheres além de sofrerem as 

formas gerais de violência, também eram submetidas à violência específica por ocuparem 

o lugar de opressão duplicado, por ser indígena e por ser mulher. “[...], a legislação que 

proíbe a conjunção carnal de brancos com índios já não era obedecida e dezenas de jovens 

‘caboclas’ foram infelicitadas por funcionários, algumas delas dentro da própria 

repartição” 24. 

 Barbosa25 aponta que a Ditadura Civil-Militar foi esmagadora para as populações 

indígenas, pois o avanço do capital para áreas antes pouco exploradas gerou grandes 

confrontos pela posse de terras, interferindo diretamente no modo de vida dessas 

comunidades tradicionais, no que tange a sua cultura, sua economia e sociedade. Informa 

ainda que, “dentro dessa concepção, a FUNAI foi estruturada e aparelhada 

burocraticamente pela Ditadura Civil-Militar para exercer um sistema de controle dos 

povos indígenas” 26. Como a própria história da relação dos povos originários e o Estado 

Brasileiro expuseram a única intenção com a criação do órgão responsável pela causa 

indígena foi garantir um controle sobre esses indivíduos, estabelecendo uma negociação 

entre os interesses do capital e dessas comunidades. Assim, tanto o extinto SPI e sua visão 

positivista e estereotipada do índio, como o seu sucessor, a FUNAI, estabeleceram uma 

relação de imposição e negação da autonomia dos povos indígenas, muitas vezes 

silenciando as diversas violências que essas comunidades sofriam27.  

                                                             
23 FONSECA, op. cit. p. 58-99.   
24 RELATORIO FIGUEIREDO, op. cit. p. 4. 
25 BARBOSA, 2016, p. 86-141.  
26 idem, op. cit. p. 113.  
27 Para saber mais sobre o SPI ver BRINGMANN, Sandor Fernando. Tutela, chefia e poder: uma análise da 

política indigenista do Serviço de Proteção aos Índios através da atuação de Francisco Vieira no Posto 

Indígena Nonoai (RS) - (1941-1956). Revista Eletrônica História em Reflexão: Vol. 9 n. 18 – UFGD – 

Dourados, jul/dez – 2015. 
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Dentro desse contexto, a tensão entre os interesses dos militares – desenvolver o 

capitalismo, apropriando-se das terras indígenas e entregando-as para que as empresas 

nacionais e estrangeiras as explorassem – e dos povos indígenas, que compreendem o 

usufruto da terra como meio de obter a sobrevivência, negando o caráter exploratório do 

capitalismo, mas, mantendo um estilo de vida coletivo, em que os interesses da 

comunidade prevalecem sobre os do individuo, se intensificaram, resultando em 

massacres, invasões, desaparecimento e assassinatos de lideranças indígenas28.  

Dentre as várias situações de violência envolvendo os interesses e concepções 

díspares acima mencionados, destacamos um caso que teve grande repercussão entre as 

comunidades indígenas e os militantes da causa indígena.  Trata-se do assassinato a tiros 

do cacique Pankararé, Ângelo Pereira Xavier em 26 de Dezembro de 1978 na Bahia, o 

líder indígena já vinha sofrendo ameaças devido ao intenso conflito de terra, lutando 

diretamente contra a expropriação das terras indígenas e pelo direito de exercer a sua 

cultura. A sua morte foi noticiada pelo jornal A Crítica no dia 29/12/1978 como mais um 

caso do intenso genocídio que marcou a história dos povos tradicionais no país, 

principalmente durante a Ditadura Civil-Militar. O jornal também apresentava a crítica 

feita pelo CIMI, ao órgão que deveria cuidar da causa indígena – FUNAI – mas que no 

cotidiano era o principal responsável pela negação dos direitos indígenas, atendendo aos 

interesses do Estado e do capital29.      

Citando Octávio Ianni, Barbosa informa que para resolver essa questão, os militares 

promoveram uma política de assimilação dos indígenas, que garantiria a sua inserção na 

sociedade nacional e automaticamente eles perderiam essa identidade indígena “pura” que 

era o elemento que justificaria a sua posse da terra30.  

Segundo Octavio Ianni, para o Governo Ditatorial a sociabilidade dos povos 

indígenas e suas formas de conceber e praticar o trabalho eram vistas como 

estranhas, esquisitas, exóticas e selvagens, não coadunavam com a sociabilidade 

                                                             
28 Para maior conhecimento desses crimes, ver: BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório.Volume 

II. Brasília: CNV, 2014. 416p. Disponível em: 

http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=571. Acesso em: 22 

jan. 2019 

29 CIME REZA MISSA por cacique morto. A crítica. CIMI-NORTE I, 29/12/1978, P. 3.  
30 Nota-se a continuidade do pensamento que embasava a política indigenista do século XIX, conforme 

podemos observar em CUNHA, Manoela Carneiro da. “Política Indigenista no século XIX”. In: História dos 

índios no Brasil. Manuela Carneiro da Cunha (org.) São Paulo: Companhia das Letras: Secretária Municipal 

de Cultura: FAFESP, 1992. P. 133-154.   

http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=571
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capitalista da sociedade nacional.  Para os indígenas atingirem o estágio de 

integrados, nacionalizados e brasileiros, teriam que abandonar o modo de vida 

considerado primitivo e aceitar a expropriação de suas terras e vender a “sua 

força de trabalho para o grileiro, latifundiário, fazendeiro ou empresário, 

nacional ou estrangeiro31. 

Podemos visualizar nessa postura do Estado Brasileiro a permanência de uma 

concepção eurocêntrica sobre os povos indígenas. O que nos levou a retomarmos os ‘mitos 

fundadores’ apontados por Resende32 em que os europeus colonizadores estabeleceram a 

noção de que a humanidade passaria por um processo evolutivo/civilizacional que 

culminaria no modo de ser e viver do europeu e todos os ‘não europeus’ estariam atrasados 

nessa escala evolutiva. “Só os civilizados são homens ou mulheres. Os povos indígenas das 

Américas e os/as africanos/as escravizados/as eram classificados/as como espécies não 

humanas – como animais, incontrolavelmente sexuais e selvagens” 33. Para mais, Lugones 

aponta que “o processo de colonização inventou os/as colonizados/as e investiu em sua 

plena redução a seres primitivos, menos que humanos, possuídos satanicamente, infantis, 

agressivamente sexuais, e que precisavam ser transformados” 34  

Desse primeiro mito, resultou a justificativa para a dominação destes europeus 

‘civilizados’ – ler-se o homem/branco/europeu/heterossexual – para com os povos 

‘primitivos’ e ‘selvagens’ da América e da África. A explicação desse atraso no processo 

evolutivo desses povos derivava justamente da sua raça, pois por não serem ‘brancos’ 

pertenceriam automaticamente a uma raça inferior. Percebam, por meio das afirmações de 

Quijano, como esses mitos foram introjetados nos países colonizados e naturalizados 

enquanto justificadores de uma dominação que tinha um caráter exclusivamente 

exploratório da riqueza desses territórios e da mão de obra de seus habitantes:    

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão 

mundial do poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma classificação 

racial/étnica da população do mundo como pedra angular do referido padrão de 

poder e opera em cada um dos planos, meios e dimensões, materiais e 

subjectivos, da existência social quotidiana e da escala societal. Origina-se e 

mundializa-se a partir da América35. 

É justamente a partir da análise das permanências da colonialidade enquanto 

discursos, concepções e práticas que perduraram e se reproduziram na sociedade 

                                                             
31 BARBOSA, Rodrigo Lins, op. cit, p. 115.   
32 RESENDE,. Op. cit. loc. cit. 
33 LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. Estudos Feministas, Florianópolis, 22(3): 320, 

setembro-dezembro/2014 . P. 936. 
34Idem, op. cit. p. 941. 
35 QUIJANO, op. cit., p. 73.  
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contemporânea que passou pelo processo da colonização, que podemos compreender essas 

medidas empreendidas pela classe dominante capitalista a respeito das minorias sociais – 

negros, mulheres, indígenas – e as suas ferramentas para exercerem a dominação. O 

discurso racialista enquanto mecanismo de dominação naturalizou um racismo que excluiu 

os grupos subalternizados dos espaços de poder, evidenciado durante o período militar e 

que fermentou a reação desses grupos, buscando meios de resistência nas décadas 

seguintes.  

No final da década de 1970, o país experimentou uma crise econômica que 

desestabilizou o regime ditatorial, expondo a fragilidade e as conseqüências do milagre 

econômico. No plano mundial, esse período marcou o fim da era de ouro, com o 

desmantelamento do Estado de bem-estar social, que reestruturou o capitalismo mundial 

pós-II Guerra Mundial nos países desenvolvidos, em que o Estado assumiu o papel do 

controlador e investidor do mercado, com amplo desenvolvimento das economias 

nacionais européias e com a ampliação dos direitos sociais – saúde, educação, lazer, 

habitação, segurança, etc. – á população gratuitamente36.  

Com a crise do capital na década de 1970, tivemos uma nova reestruturação do 

capitalismo que resgatou a perspectiva liberal com uma nova roupagem, denominado 

neoliberalismo, que teve como base estrutural a mínima intervenção estatal na economia, a 

privatização em massa e o mínimo investimento estatal em serviços sociais, permitindo a 

ampliação do mercado para a iniciativa privada. Nesse contexto, os países de Terceiro 

Mundo, que aderiram à lógica capitalista norte americana, remodelaram o Estado, abrindo 

o mercado para o capital estrangeiro e limitando a oferta  dos serviços sociais para a 

população. Conforme Ferreira e Gonçalves, “como consequência destes processos, ocorre 

um enorme desmonte das políticas públicas e um aumento das privatizações e da 

mercantilização dos serviços. Configura-se, assim, um forte ataque aos direitos sociais, 

conquistados pela classe trabalhadora [...]”.37 No Brasil, principalmente a partir de 1990, 

temos como conseqüência da implantação do neoliberalismo o aprofundamento das 

desigualdades sociais, a flexibilização do trabalho e das leis trabalhistas, que resultaram em 

                                                             
36Para maior aprofundamento consultar o texto PADRÓS, Enrique Serra. “Capitalismo, prosperidade e 

Estado de bem-estar social”. In: Daniel Aarão Reis Filho, Jorge Ferreira e Celeste Zenha (Orgs.). O Século 

XX: o tempo das crises — revoluções, fascismos e guerras. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 

37 GONÇALVEZ e FERREIRA, op. cit. p.36.  
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maior exploração da classe trabalhadora, e a concentração de renda na mão da burguesia 

que se fortaleceu durante a Ditadura Civil-Militar.  

Na década de 1980 ocorreu a intensificação dos conflitos sociais gestados pela 

situação de crise econômica, do aumento da pobreza e desigualdade social, levando 

diversos setores da sociedade civil a levantarem suas vozes contra o governo ditatorial, 

reivindicando a reabertura democrática do país e o reconhecimento dos direitos das 

minorias sociais. Nesse momento, registra-se uma união entre a Igreja Católica e a classe 

média brasileira. A primeira empreendeu um movimento de contestação ao regime, 

trabalhando diretamente com os indígenas através do CIMI. Já a classe média teve como 

motivação a percepção dos prejuízos que sofria e que eram gerados pela crise econômica.  

Foi nesse contexto de forte insatisfação e mobilização popular, que os movimentos 

sociais ressurgiram como forma de denúncia e resistência à situação imposta pelo governo. 

O Movimento Feminista, o Movimento Negro, as Associação de moradores, o Movimento 

Indígena, a Igreja, estão entre as entidades que se reuniram a fim de lutar pela reabertura 

democrática brasileira, exigindo mudanças políticas e sociais imediatas, mas cada 

movimento pontuando suas pautas específicas de luta, que atendessem suas demandas 

próprias. Nesse estudo, nosso interesse está voltado para o Movimento Indígena. Vejamos 

como este atuou no contexto aqui explicitado. 

 

           1.2 A organização autônoma dos indígenas brasileiros  

As trajetórias dos povos indígenas desde os primeiros contatos com o colonizador 

europeu foram marcadas por diversas lutas de resistência. Nessas lutas, se opuseram à 

exploração da sua força de trabalho, ao genocídio, à violência e à expropriação dos seus 

territórios. Com o passar dos séculos de contato, percebemos a consolidação de um 

racismo que afetou diretamente a situação dos indígenas brasileiros, que se encontram 

marginalizados socialmente, economicamente prejudicados, travando duras batalhas contra 

a expropriação das suas terras pela grande indústria do agronegócio, muitas vezes 

enfrentando a resistência por parte da população não-índia devido à permanência de 

estereótipos sobre esses povos tradicionais.  
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Segundo Alves38, os principais equívocos sobre as comunidades indígenas são: 1) O 

índio genérico – Concepção de que há uma figura quase mítica do silvícola, negando toda a 

diversidade étnica e cultural que caracteriza as populações indígenas brasileiras, 

homogeneizando-os, perpetuando a compreensão de que “índio é tudo igual”. A 

permanência desse pensamento na sociedade brasileira revelou como a colonialidade do 

poder reproduz o pensamento racializador que colocou todos os não europeus no lugar do 

não-humano, da figura que representa o pólo oposto ao ideal eurocêntrico aceitável. 

Segundo Dias39, apesar de raça ser uma categoria inventada para legitimar a dominação e a 

exploração colonial, na prática cotidiana ela é utilizada para excluir os indivíduos 

identificados enquanto inferiores. 

2) O segundo equivoco diz respeito ao entendimento de que a cultura indígena é 

atrasada. Esse tipo de pensamento reproduziu o discurso evolucionista que estabeleceu 

uma noção de que os indígenas estariam estagnados na fase inicial do processo evolutivo, 

essa concepção reafirma a colonialidade do saber40, em que o pensamento europeu instituiu 

uma dominação também no campo do conhecimento e da Filosofia, naturalizando a noção 

de que o conhecimento válido e racional é produzido pelo europeu “civilizado”, enquanto 

os conhecimentos produzidos pelos grupos subalternizados são inferiorizados e 

invisibilizados, por isso, esse desconhecimento da riqueza cultural das sociedades 

indígenas. Além disso, Lugones aponta que “a modernidade tenta controlar, ao negar a 

existência, o desafio da existência de outros mundos com diferentes pressuposições 

ontológicas. A modernidade nega essa existência ao roubar-lhes a validez e a coexistência 

no tempo” 41. Essa modernidade instituída enquanto modelo universal negou a forma 

própria de experienciar o mundo dos povos indígenas, negá-los em sua cultura, sociedade e 

organização política foi o meio utilizado para enquadrá-los no lugar do outro ‘atrasado’ no 

processo ‘natural’, eurocêntrico de civilização.  

3) No terceiro equívoco encontra-se o entendimento da cultura indígena como 

congelada. Compreende-a, estagnada no século XVI, refratária a qualquer alteração, sob o 

                                                             
38 ALVES, Luiz Alberto Sousa. Ser índia e mulher, vivendo na terra má: uma reflexão sobre a questão de 

gênero indígena. PERETTI, Clélia (org). congresso de Teologia do PUCPR, 10, 2011, Curitiba: champagnat, 

2011.  
39 DIAS, Letícia Otero. O feminismo decolonial de Maria Lugones. Disponível em 

http://eventos.ufgd.edu.br/enepex/anais/arquivos/318.pdf  Acesso dia 14/12/18  
40 Idem, op. cit. p. 6 
41 LUGONES, op. cit. P. 943.  

http://eventos.ufgd.edu.br/enepex/anais/arquivos/318.pdf
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risco de perder sua identidade. Os estudos de Stuart Hall demonstraram que “nossas 

identidades culturais, em qualquer forma acabada, estão á nossa frente. Estamos sempre 

em processo de formação cultural”. 42 A cultura, qualquer que seja ela, está em constante 

processo de construção, dialogando com as condições sociais e materiais do tempo 

vivenciado. Entretanto, quando revisitamos a produção acadêmica até meados do século 

XX, principalmente antropológica, sobre os indígenas brasileiros encontramos a busca 

incessante pela ‘cultura original e autentica’ desses povos tradicionais e a idéia de uma 

pretensa pureza. O grande problema dessa forma de ver a cultura indígena como estática é 

a legitimação do discurso opressor que formulou ‘o que é ser índio’ e aqueles que não se 

encaixasse no padrão previamente estabelecido teriam sua identidade étnica negada.  

“Afinal, se a cultura era vista como algo fixo e estável, relações de contato, 

principalmente com povos de tecnologia superior, só poderiam desencadear processos de 

aculturação43 que conduziriam necessariamente a perdas culturais e á extinção étnica” 44. 

Esse pensamento colaborou para a previsão do desaparecimento inevitável do indígena 

brasileiro à medida que se integrasse a sociedade envolvente, modificando seus costumes e 

hábitos “puros”. Contrariando essa previsão, as sociedades indígenas assumiram o 

protagonismo – principalmente a partir da segunda metade do século XX – e tornou-se 

necessário revisitar a metodologia sobre a pesquisa histórica e antropológica dentro do 

campo indígena.  Almeida relembra a contribuição de E. P. Thompson na nova 

historiografia que compreende a historicidade da cultura, expondo a sua dinamicidade e 

flexibilidade, em contraponto a visão da cultura como algo fixo, estático. Para mais, os 

“processos históricos e estruturas culturais influenciam-se mutuamente e ambos são 

importantes para uma compreensão mais ampla sobre os homens, suas culturas, histórias e 

sociedades”45. Assim, foi possível mapear a história indígena brasileira construída, 

inclusive, com a participação dos próprios índios.     

                                                             
42 HALL, Stuart. Da diáspora: Identidades e mediações culturais. Stuart Hall (org) Liv Sovik; tradução 

Adelaine da Guardia Resende. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. P. 43.  
43 O termo aculturação foi formulado pela Antropologia para “designar os fenômenos que resultam da 

existência de contatos diretos e prolongados entre duas culturas diferentes e que se caracterizam pela 

modificação ou pela transformação de um ou dos dois tipos culturais em presença”. PANOFF & PERRIN, 

1973, P. 13 apud SANTOS, Rafael José dos; BARRETO, Margarida. Aculturação, Impactos Culturais, 

Processos de Hibridação: uma revisão conceitual dos estudos antropológicos do turismo. Turismo em 

Análise, v. 17, n. 2, novembro 2006, p. 246.  
44 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios na história do Brasil. Maria Regino Celestino de 

Almeida, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010, p. 16.  
45 ALMEIDA, op. cit. P. 22.  



 
 

28 
 

4) Finalmente, o quarto equívoco entende o indígena como pertencente ao passado. 

Trata-se da negação das sociedades indígenas na contemporaneidade, entendendo-as como 

figuras de um passado histórico distante. Essa negação do indígena na atualidade 

contribuiu para o apagamento da luta histórica dessas comunidades tradicionais, 

principalmente no que consistiu na luta pela demarcação de suas terras, alimentando a 

violência vivenciada cotidianamente por essas comunidades. Consiste, sobretudo, numa 

tentativa de legitimar a expropriação dos territórios indígenas por meio da negação dessas 

sociedades e, conseqüentemente, do Direito Originário. 

 Além disso, a principal idéia disseminada na sociedade envolvente foi de que o 

indígena é um empecilho ao desenvolvimento econômico impedindo a exploração da terra. 

A busca pelo alcance da dita modernidade nos países que vivenciaram a colonização 

manteve vivo um discurso que legitimou a exclusão desses indivíduos dos espaços de 

poder, a negação dos seus direitos tradicionais e desvalorizou a sua luta. De acordo com 

Resende, “hoje em dia, o racismo contra os povos indígenas e as desigualdades estruturais 

que os afetam revelam a persistência de padrões de exclusão política, de marginalização 

social e discriminação cultural” 46.  

Ainda segundo Resende, temos um crescente movimento indígena que busca 

autonomia frente ao Estado, fazendo crítica direta a influência da colonialidade no que diz 

respeito às políticas estatais sobre os povos indígenas, “os povos indígenas questionam 

hoje as condições de sua pertença e de sua participação no regime de cidadania dos 

Estados oriundos da colonização” 47. As principais pautas defendidas por eles consistem na 

defesa da sua autonomia enquanto povos tradicionais, o que evidencia uma oposição a 

idéia de uma infantilidade e incapacidade atribuída pelos colonizadores no século XVI aos 

povos indígenas e que reverbera através de uma nova roupagem no entendimento do 

Estado _ permanência de uma concepção colonial – para com essas populações. Além 

disso, Resende aponta que essa autonomia indígena consiste “como uma reivindicação para 

ter o controle sobre o território e seus recursos naturais e poder desfrutar de suas formas de 

organização social, política, cultural e religiosa” 48. 

                                                             
46  RESENDE, op. cit., p.1.  
47 Idem, op. cit., p.1. 
48 RESENDE, op. cit, p. 5.  
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De acordo com Fernandes49 esse novo movimento indígena iniciado ainda na 

década de 1970 tem uma característica própria que o distingue dos demais movimentos 

sociais: o seu caráter étnico. Há uma reconstrução da sua identidade enquanto povos 

originários, buscando os elementos que os compõem culturalmente e os distinguem da 

sociedade envolvente, definido como fenômenos de etnogênese.  

Segundo Mauro50, o contexto histórico brasileiro de ascensão dos movimentos 

sociais fortaleceu a causa indígena, inserindo esses sujeitos e suas pautas de luta dentro do 

movimento das minorias sociais. Foi o momento em que os povos tradicionais assumiram 

o protagonismo, organizando-se de maneira autônoma e se impondo para a sociedade 

envolvente como sujeitos de direitos. Bartolomé51 discute como a antropologia utilizou o 

conceito de etnogênese como meio para compreender o processo histórico de formação das 

coletividades étnicas, em suas composições culturais e sociais. Além disso, o autor 

apresenta a releitura do conceito na contemporaneidade, que tem como objetivo analisar os 

‘processos de emergência social e política de grupos tradicionalmente submetidos à 

dominação’, o que explica o processo de ressurgimento de grupos considerados extintos ou 

“aculturados”, que se impõem no cenário nacional exigindo o seu reconhecimento e, 

consequentemente, a efetivação de seus direitos e a obtenção de recursos.  

Além disso, “a etnogênese foi e é um processo histórico constante que reflete a 

dinâmica cultural e política das sociedades anteriores ou exteriores ao desenvolvimento 

dos Estados nacionais da atualidade52”.  

Deve-se ter em mente que os processos de emergência dos movimentos étnicos 

parecem ter ocorrido em dois sentidos: o primeiro deles se relaciona com o 

fortalecimento étnico das próprias etnias em perspectiva interna e no 

fortalecimento de cada grupo frente aos demais; o segundo é o movimento que se 

relaciona a luta das associações e organizações indígenas frente ao poder político 

e a comunidade não indígena. Nesses movimentos, há ainda a articulação política 

dos grupos étnicos entre si e dos sujeitos, frente à comunidade envolvente53. 

Lembremo-nos que essa organização do movimento indígena brasileiro nesse 

período teve como cenário o processo de crise do governo ditatorial e o acirramento da 

                                                             
49 FERNANDES, op. cit. p. 2-6.  
50 MAURO, Victor Ferri. Etnogênese e reelaboração da cultura entre Krahô-Kanela e outros povos 

indígenas. Espaço Ameríndio, Porto Alegre, v. 7, n. 1, p. 37-94, jan./jun. 2013. 
51 BARTOLOMÉ, Miguel Alberto. As etnogêneses: velhos atores e novos papéis no cenário cultural e 

político. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/mana/v12n1/a02v12n1.pdf acesso 10/01/2019  
52 Idem, op. cit. p. 40.  
53 FERNANDES, op. cit., p. 1.  

http://www.scielo.br/pdf/mana/v12n1/a02v12n1.pdf
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insatisfação dos subalternizados frente à exploração das minorias sociais ocasionada pelo 

avanço do capital54. Barbosa e Mesquita ressaltam que,  

[...], este momento tensionado gestou as condições para a explosão da luta pela 

terra e pelo direito de permanecer nos locais tradicionalmente ocupados. 

Diversas formas de resistência foram postas em ação, desde o confronto direto à 

formação de alianças interétnicas e também com segmentos progressistas da 

Igreja Católica como o Conselho Indigenista Missionário - CIMI e entidades não 

governamentais55. 

Essa resistência indígena enfrentou também o avanço das políticas neoliberais que 

se intensificaram ao longo da década de 1980 e 1990, aprofundando a relação de 

dependência da economia nacional para com o capital estrangeiro, como já citado 

anteriormente. As políticas neoliberais afetaram diretamente os grupos subalternizados, 

incluindo os povos indígenas, fazendo com que se intensificassem a tensão entre os 

interesses do grande capital e das minorias sociais. Como conseqüências do avanço do 

neoliberalismo, Resende aponta,  

A reestruturação política com projetos de descentralização, o que mudou as 

relações entre Estado e povos indígenas; a forte ênfase na exploração dos 

recursos naturais, o que trouxe sérios riscos para a integridade dos territórios 

indígenas e as reformas econômicas e políticas de ajuste que restringiram os 

direitos sociais56. 

Nesse contexto, os povos indígenas brasileiros perceberam que a luta isoladamente 

não resolveria a questão que atingia a todos os grupos étnicos. Assim, a década de 1980 

também marcou o nascimento da UNI – União das Nações Indígenas – que permitiu uma 

articulação dessas comunidades tradicionais a nível nacional. Ailton Krenak, representante 

da UNI relatou na edição número 15 da CEDI – Centro Ecumênico de Documentação e 

Informação – de 1984, dedicada às populações indígenas brasileiras, o resultado da reunião 

das lideranças e coordenadores regionais em Brasília no dia 5 e 6 de maio, em que as 

principais pautas apresentadas trouxeram questões e considerações fundamentais para o 

Movimento Indígena, conforme demonstramos a seguir. 

Pauta 01) - a denúncia a corrupção da FUNAI, relatando o seu fracasso enquanto 

órgão que garantiria a execução dos direitos indígenas, principalmente a demarcação das 

terras, sendo seus sucessivos presidentes insensíveis as necessidades indígenas, garantindo 

                                                             
54  Para aprofundamento no tema consultar NOTZOLD, Ana Lúcia Vulfe; BRIGHENTI, Clovis Antonio. 

Movimento Indígena brasileiro na década de 1970. Disponível em 

http://www.pph.uem.br/cih/anais/trabalhos/385.pdf ACESSO 10/01/2019 
55 BARBOSA; MESQUITA, op. cit. p. 65.  
56 POSTERO e ZAMOSC, 2005, apud RESENDE, op. cit., p. 2.  
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sempre a prevalência dos desejos dos fazendeiros, garimpeiros e mineradoras. A UNI 

apontou a necessidade de uma reorganização desse órgão trazendo para dentro da 

administração representantes indígenas e estabelecendo fiscalizações periódicas, além da 

criação de uma Secretaria ou Ministério do índio ligado diretamente a Presidência da 

República, em que as próprias lideranças indígenas responderiam pelo destino de seu povo; 

Pauta 02) - Direitos específicos das populações indígenas, principalmente a 

demarcação das terras indígenas e a revogação do decreto 88.985/83 que deu autorização a 

exploração dos minérios nas terras ocupadas pelos indígenas e desencadeou uma corrida de 

mineradoras e garimpeiros para essas áreas a fim de explorá-las. Além disso, defenderam a 

necessidade de atendimento médico e educação diferenciada;  

Pauta 03) -  o reconhecimento da UNI como organização autônoma dos povos 

indígenas brasileiros e representantes dos seus interesses frente ao Estado. 

Pauta 04)-  A Participação Indígena na Constituinte pressionando o Estado 

brasileiro na formulação de leis que garantissem os direitos indígenas, principalmente a 

terra, a livre expressão cultural, a educação bilíngüe,  a saúde e o reconhecimento de sua 

autonomia enquanto povos originários.    

  O resultado dessa resistência indígena foi à conquista de direitos históricos com a 

Constituição Federal de 1988. Segundo Fernandes57, durante o governo de Sarney os povos 

indígenas continuaram a serem vistos como um fator de risco a segurança nacional pelas 

Forças Armadas. As autoridades brasileiras tentaram ao máximo limitar a participação do 

movimento indígena e seus colaboradores no processo da Constituinte. Assim, a conquista 

histórica dos direitos indígenas na Constituição Federal brasileira de 1988 foi fruto da luta 

por autodeterminação desses povos tradicionais, não foram direitos dados de cima pra 

baixo, mas conquistados mediante pressão ao Estado brasileiro.  

  Ainda segundo Resende, esse avanço na questão indígena a partir da década de 

1980 deveu-se a alguns fatores,  

a) a internacionalização da questão indígena e os avanços normativos no direito 

internacional; b) a tendência continental à mobilização indígena e c) o contexto 
nacional de crise política. Além desses três grandes eixos explicativos, 

observam-se também algumas trajetórias análogas a muitos Estados das 

Américas como: a) a transformação e intensificação das relações entre Estado e 
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povos indígenas; b) o desenvolvimento de uma plataforma de reivindicações que 

favoreceu a expressão de demandas específicas no campo político e jurídico dos 

Estados; c) o aumento da taxa de crescimento da população indígena e d) o 

aumento de pressão sobre os recursos naturais - água, minérios, madeira, 

pescado e terra para a expansão agrícola58. 

Percebemos então que essa mobilização indígena que aconteceu em âmbito 

nacional estava intimamente ligada ao quadro internacional de mobilização das minorias 

sociais, depois de um contexto de guerras e acirramento das relações capitalistas, com o 

desmantelamento da URSS em 1991 e a criação da ONU (Organização das Nações 

Unidas), a fim de mediar os conflitos internacionais e estabelecer padrões universais de 

direitos humanos. No Brasil, a década de 1990 marcou a substituição da UNI pelo 

CAPOIB (Conselho de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), mesclando formas de 

organização indígenas e não-indígenas a fim de pressionar o Estado no cumprimento dos 

direitos conquistados com a Constituição Federal em 1988. Nessa luta pelos seus direitos, 

as mulheres indígenas adentraram os espaços majoritariamente masculinos, fortalecendo o 

movimento como um todo, mas trazendo pautas específicas de gênero. 

   

    1.3. O protagonismo feminino no Brasil e as “filhas da terra” 

Os papeis destinados aos gêneros estão naturalizados no senso comum e delimitam 

como esses ‘corpos’ são lidos socialmente. A sociedade Ocidental marcada pelo 

patriarcado, eurocentrismo, racismo e pela modernidade elegeram a figura masculina ao 

lugar de dominante e detentor do poder. Desde a sociedade colonial, que o 

homem/branco/hétero/rico/europeu  representava o ideal de civilizado/superior/moderno e 

todos os não pertencentes a esse padrão estavam  naturalmente no pólo oposto, o lugar do 

dominado. 

 Nesse processo, a mulher foi lida como “inferior” ao homem, “sexo frágil” e 

incapaz de possuir autonomia para gerir sua própria vida, necessitando da tutela masculina. 

Essas concepções eurocêntricas dos papeis de gênero foram reproduzidas ao longo da 

história da humanidade e utilizadas como justificativas para a dominação masculina 

hegemônica.  
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Mesmo historicamente vivenciando opressões por sua condição de gênero, as 

mulheres escreveram suas histórias, enfrentaram suas batalhas e no século XIX uniram-se 

no propósito de se tornarem sujeitas de direitos, principalmente o direito ao voto. Surgiu 

naquele momento, o Feminismo de Primeira Onda que marcou a história de países 

europeus tendo como protagonistas as sufragistas. Estas mulheres saíram às ruas impondo 

a sua presença nos espaços públicos – rompendo com a lógica patriarcal de que as 

mulheres pertenciam exclusivamente ao espaço privado –, compondo um movimento 

político que fazia frente ao padrão hegemônico que socialmente as identificava como 

‘submissas’ ao sexo masculino. Esse movimento trouxe uma abertura para que a militância 

feminina adentrasse ao ambiente acadêmico e as primeiras escritoras questionassem esse 

lugar destinado a mulher em sociedades marcadas pelo patriarcalismo. Esse primeiro 

momento do movimento feminista consolidou-se como a busca de direitos políticos, contra 

a discriminação e pela igualdade entre os sexos.  

O sujeito deste feminismo igualitário era, portanto, essencializado, a-histórico e 

universal. O objetivo era retirar as mulheres da invisibilidade do mundo privado, 

não havendo uma elaboração teórico-política a respeito das diferenças e da 

desconstrução da universalidade do sujeito masculino e, muito menos, do 

feminino59. 

Não há como negar a importância desse primeiro momento na luta feminista, mas 

dentro daquele contexto histórico não houve questionamento sobre como as opressões 

ocorrem de maneira distintas e em diferentes intensidades de acordo com o lugar social 

ocupado pela mulher – como a questão racial, pois mesmo durante a militância pela 

emancipação feminina, as mulheres negras que vivenciaram ou vivenciavam situações 

análogas à escravidão, não estavam incluídas nessa categoria universalizante de ‘mulher’.  

O resultado foi à exclusão e o silenciamento de sujeitas pertencentes aos grupos 

subalternizados, que se distinguiam do padrão eurocêntrico de mulher. Essa inquietação 

ganhou repercussão no campo teórico a partir da segunda metade do século XX com as 

feministas do que foi denominado de Segunda Onda. “Foram às feministas da segunda 

onda, portanto, as que questionaram a universalidade do sujeito moderno, questionando, 
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consequentemente, os paradigmas de verdade e de método, e evidenciando aquilo que os 

modelos dominantes excluíram” 60. 

O movimento feminista alargou o leque de pautas reivindicatórias a partir da 

década de 1960, quando formulou o lema de que o “pessoal é político”, trazendo as 

opressões vivenciadas na esfera do privado para a discussão pública. Segundo Sarti61, esse 

feminismo data na América Latina dos anos de 1970 durante os governos ditatoriais, em 

que as mulheres inseriram-se nos movimentos sociais, mas enfrentavam a resistência 

masculina à sua inserção nos espaços de liderança. Segundo Pedro62 mesmo as mulheres 

participando ativamente das reuniões, as suas opiniões eram constantemente 

desconsideradas ou ignoradas.  

Desse modo, cada vez, mais as mulheres perceberam como a sociedade estava 

marcada pelas hierarquias de gênero e pela intensa violência e desigualdade a que eram 

submetidas diariamente. O Feminismo brasileiro começou a organizar-se a partir da década 

de 1960, em que as mulheres se embrenharam na militância política, reivindicando pautas 

próprias ao gênero como: a sexualidade, o corpo e a violência contra a mulher. Na década 

de 1980, num cenário de contestação dos movimentos sociais frente à repressão submetida 

aos cidadãos pela Ditadura Civil-Militar, o movimento feminista ampliou o seu centro de 

debate, trazendo para a ordem do dia os preconceitos oriundos da sociedade de raiz 

patriarcal, que entendia a aparente “inferioridade” feminina e sua necessidade da tutela 

masculina como “natural” e buscaram levantar discussões sobre os privilégios masculinos 

e a luta pela construção de uma identidade de gênero.  

Entretanto, é preciso ressaltar que até esse momento quando falamos em feministas 

brasileiras, o recorte racial é evidente: tratava-se da mulher burguesa e branca. Esse recorte 

nos permite problematizar o quanto o Feminismo se constituiu numa perspectiva universal 

e, perceber que, em suas limitações, as vozes destoantes do padrão eurocêntrico no qual foi 

formulado, foram silenciadas. O lugar de fala e as experiências de opressão das mulheres 

indígenas, negras, nordestinas, lésbicas, enfim, de todas aquelas não pertencentes ao 

padrão europeu – branco e burguês – foram reduzidas a tentativa de pautas 
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homogeinizadoras, que não davam conta das especificidades de cada grupo. Vejamos o que 

Dias nos fala sobre esse aspecto:  

Na medida em que grupos de mulheres são negados, para que se mantenha um 

feminismo universal, esse feminismo que se pretende universal é quem dita às 

possibilidades, a possibilidade de tudo. Dessa forma, lutas específicas desses 

grupos que não entram no coletivo universal se perdem e ficam do outro lado da 

linha, o colonial, onde não podem se tornar visíveis, pois se mantém no local do 

inexistente63. 

Dentro do próprio movimento feminista havia o silenciamento de outras categorias 

de opressão que diferenciavam os lugares e os tipos de opressão vivenciados no cotidiano 

feminino: o clivo racial/étnico e de classe. Ao ignorar essas categorias de opressão o 

movimento que propagava o ideal de igualdade, em suas entranhas reproduzia a concepção 

eurocêntrica e colonial de discriminação e opressão. Foi esse Feminismo hegemônico que 

construiu uma categoria universalizante de “mulher” deixando de lado todas as 

singularidades que marcavam as identidades femininas. Essa negação a diversidade 

relaciona-se ao que se identificou como Colonialidade do ser64, em que embrenhados pelas 

concepções coloniais, os sujeitos que foram subalternizados tiveram suas experiências 

negadas e apagadas, pois, não estando no pólo do aceitável e ideal, encontram-se no pólo 

da não existência. Pertencentes, portanto, “a dimensão na qual ocorrem os genocídios, as 

apropriações e destruições culturais, as transformações sociais, culturais e econômicas para 

modelos eurocêntricos” 65.  

Para descolonizar o Feminismo e trazer as sujeitas que foram historicamente 

invisibilizadas, Maria Lugones66 propõe o conceito sistema colonial/moderno de gênero 

que busca refletir sobre a permanência da colonialidade e fazer uma intersecção com 

gênero e raça. Para tanto, é preciso que retomemos o que se entende por gênero. Segundo 

Possas67, o gênero pode ser compreendido como a construção das diferenças sexuais e os 

papéis sociais historicamente formulados e socialmente significados e designados a 

homens e mulheres de modo relacional, variando de sociedade, cultura e tempo histórico. 

Além disso, a própria noção do gênero como uma interpretação biológica foi desconstruída 
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desde 1949, quando Simone de Beauvoir publicou O segundo sexo68, obra que se tornou 

um clássico feminista e tornou célebre sua famosa frase: “não se nasce mulher, torna-se 

mulher”, problematizando a noção biológica do feminino, mostrando como são 

socialmente construídas as características que são lidas como “naturais” a mulher.  

No Brasil as mulheres negras foram as primeiras a questionar as conseqüências de 

uma homogeneidade da categoria “mulher”, buscando “enegrecer” o feminismo, trazendo 

as sujeitas silenciadas para relatarem as suas experiências a partir do seu lugar de fala, 

desenhando os moldes de um novo feminismo, conforme nos indica Dias,  

Um feminismo de resistência à dominação, um feminismo epistemológico que 
seja construído por mulheres que vivem no entre-lugar e que sofrem diversas 

opressões conectadas, que interseccione as múltiplas opressões, de raça, classe e 

gênero, que represente essas mulheres e que seja um contraponto de resistência 

múltipla a opressões múltiplas69.  

Para mais, Fonseca acrescenta que, 

A construção de um feminismo decolonial é uma proposta que articula as 

concepções de colonialidade do poder, do saber, do ser e de gênero, de modo que 

a noção de “sujeita coletiva” do feminismo não seja focada na oprimida como 
indivíduo moderno, mas sim no seu lugar de fala e inserido esse lugar numa 

relação intercultural de diálogo de múltiplas diversidades enquanto prática 

feminista70. 

Por meio dessa compreensão do Feminismo Decolonial, compreenderemos as 

experiências das mulheres indígenas e sua luta enquanto mulheres, considerando seu 

recorte racial, de mulheres pertencentes a comunidades tradicionais. Essas indígenas 

estiveram sempre na linha de frente da resistência à opressão do colonizador, sendo 

também as primeiras vitimas da violência submetida às comunidades tradicionais na 

contemporaneidade. Quando em 1980 tivemos a reconfiguração do movimento indígena 

brasileiro com a criação da UNI (União das Nações Indígenas), as mulheres começaram – 

de maneira limitada, a principio – a compor efetivamente o movimento, mas perceberam 

que as lideranças masculinas não estavam abertas a sua inserção nesses espaços de 

protagonismo, fazendo com que elas enfrentassem resistência nas suas próprias 

comunidades, por parte das lideranças masculinas, do Estado e da sociedade não indígena.  

Foi nesse contexto, que em alguns povos indígenas, as mulheres entenderam que 

era necessária uma reestruturação dos modelos tradicionais atribuídos aos homens e 
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mulheres em suas comunidades e a necessidade de se trazer ao debate as pautas especificas 

femininas. Recorrendo a força das antepassadas, que de maneira indireta sempre exerceram 

sua influência nos espaços de poder da coletividade, organizaram-se a fim de se fazerem 

ouvir. Segundo a militante indígena Azelene Kaingáng, “as mulheres têm formas próprias 

de se impor, de se fazer ouvir, de fazer valer a sua ‘autoridade’ e de comandar revoluções 

silenciosas no interior das suas aldeias, sem que isso fique explicito71”. 

 Dessa maneira, percebemos que as mulheres indígenas compreenderam a sua 

situação enquanto dominada pela “supremacia masculina” reafirmada pelo contato com o 

colonizador europeu, mas buscavam meios de subverter a ordem vigente, construindo 

mecanismos para fazer atender a sua vontade. “[...], embora ninguém mais soubesse muita 

das decisões e das soluções que ele (o homem) adotava eram idéias delas72”.  

Com o contato cada vez mais constante com a sociedade envolvente, as mulheres 

indígenas perceberam que era preciso sair dos papeis secundários, e tornar-se protagonista 

do processo de autonomia dentro de suas comunidades, buscando cada vez mais 

participação em espaços atribuídos majoritariamente ao masculino e denunciando a 

opressão que cotidianamente as mulheres indígenas eram submetidas. Começaram então a 

denunciar como o contato com o colonizador influenciou na aquisição de novos hábitos, 

como o alcoolismo e a prostituição, resultando no aumento da violência doméstica a níveis 

antes inexistentes, o que afetava diretamente a base familiar, pilar da estrutura social73.  

Segundo Sacchi74, as pautas defendidas por essas mulheres consistem em: o 

combate a violência, o estupro e prostituição, a revalorização da identidade étnica, a maior 

participação das mulheres nos espaços de liderança com o apoio dos homens indígenas e 

dos órgãos responsáveis, a capacitação e treinamento para exercerem atividades e 

financiamento que permitam avançar nos projetos propostos. Além disso, buscam espaços 

próprios para reuniões e eventos, atendimento especifico para a saúde da mulher indígena e 

os direitos reprodutivos. Essas pautas estão atreladas às demais pautas do movimento 
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indígena de maneira geral, como a demarcação de terras, a saúde das populações e o direito 

a educação diferenciada.  

Torna-se perceptível que o movimento feminista indígena dialoga com questões 

próprias do movimento feminista, como: o combate a violência contra a mulher, a luta por 

participação nos espaços de poder, o direito a saúde e ao controle reprodutivo, o 

reconhecimento da sua autonomia, mas, trazem ao debate questões próprias da sua 

condição enquanto mulheres latino-americanas, pertencentes a uma comunidade 

tradicional, que possuem uma identidade étnico-cultural específica. Ainda que considere 

essas questões, Sacchi pondera que,  

Mesmo que o feminismo tenha incorporado as suas definições de gênero a 

diversidade dos contextos em que estas se constroem, este reconhecimento não 

levou á formação de uma agenda feminista que desse conta das necessidades 

especificas das mulheres indígenas75.  

Para compreender as pautas reivindicadas pelas mulheres indígenas, é preciso 

entender a estrutura econômica, política e social em que essas comunidades estão inseridas. 

No caso brasileiro, temos historicamente a presença de um Estado que violentamente 

reprime essas comunidades, se omite em relação às violações dos territórios indígenas e 

nega a efetivação dos direitos conquistados com a Constituição Federal de 1988. Além 

disso, a própria sociedade brasileira reproduz equívocos comuns ao pensar a cultura 

indígena – índio como ser genérico, culturas atrasadas ou congeladas, pertencentes ao 

passado ou marginalizados enquanto cidadãos brasileiros – além da própria hierarquia de 

gênero estruturada como definidores das posições ocupadas por ambos os sexos 

socialmente.  

Foi nesse cenário, que as indígenas buscaram melhorar a sua situação enquanto 

mulheres no seio das suas comunidades, mas sem negar a sua tradição cultural, muito pelo 

contrário, tornaram-se guardiãs da sua cultura e responsáveis por transmitir as novas 

gerações o que é ser indígena. A sua postura vai de encontro com a concepção eurocêntrica 

que descreve as mulheres do Terceiro Mundo como passivas no processo histórico, 

trazendo o protagonismo dessas mulheres enquanto militantes da causa indígena aos 

holofotes mobilizando os seus na luta por reconhecimento.  
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Diante do exposto, percebemos que a luta empreendida por esse feminismo 

indígena buscou romper com algumas tradições enraizadas em suas sociedades que 

justificaria a exclusão das mulheres dos espaços de poder, mas isso não significa dizer que 

busquem romper com a sua cultura tradicional, ao contrário, lutam juntamente com os 

homens em defesa de direitos e na busca de autonomia dessas comunidades tradicionais 

frente à sociedade envolvente. As reivindicações dessas mulheres, apesar de provocar 

transformações nos papéis que lhes são atribuídos enquanto mulheres, ou transformar usos 

e costumes tradicionais, não rompem com elementos significativos e constituintes da sua 

condição indígena. Segundo Santos e Schilling,   

A liberdade de decidir o número de filhos e com quem se casar, a proteção em 

relação à violência, o direito à participação política em todos os níveis 

hierárquicos, seja em sua dimensão militar ou civil, o acesso aos direitos básicos 

como saúde e educação, a igualdade de direitos e obrigações perante as outras 

leis revolucionárias, são elementos que vêm modificar os usos e costumes 

indígenas vigentes até então76. 

Assim sendo, percebemos que essas mudanças estão ocorrendo no seio dessas 

sociedades de forma crescente. Atualmente, as mulheres indígenas brasileiras tem se 

organizado de diversas formas, buscando a união de todas as indígenas no Brasil para a 

luta contra a tripla discriminação por elas vivenciada – por ser indígena, por sua condição 

de mulher e de interiorana – reabrindo um debate sobre gênero e as comunidades 

tradicionais. Como perceberemos posteriormente ao analisarmos o GRUMIN e a 

construção do protagonismo feminino Potiguara. 

Ao fim e ao cabo, percebemos que aspectos da estrutura colonial empreendida na 

antiga América Portuguesa ainda fazem-se presentes na contemporaneidade, marcando as 

relações sociais do Brasil independente. Perceber como a concepção eurocêntrica e 

moderna excluiu a maior parte da população dos espaços de poder torna-se tarefa urgente 

na busca por um país realmente democrático para todos os seus cidadãos. Nesse sentido, o 

Movimento Indígena brasileiro que surgiu enquanto organização nacional na década de 

1980, em um contexto de crise do regime ditatorial e de reabertura democrática, cumpre o 

papel de exigir, para os indígenas, o lugar de cidadãos brasileiros pleno em direitos, mas 

trazendo a especificidade étnica enquanto povos tradicionais. Dentro deste movimento, as 

mulheres indígenas compuseram as fileiras da resistência tanto no que diz respeito à 

                                                             
76 SANTOS, Juliana S; SCHILLING, Flávia. Direitos humanos, igualdade e diferença: as tensões em torno 

das relações de gênero no Movimento Zapatista. Org. DEMO, Marília, volume 9, nº ½, jan/dez, 2008. P. 87. 
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exploração e violência a que suas comunidades estavam submetidas, quanto na luta pelo 

reconhecimento da autonomia feminina e igualdade dos sexos. Resistência que pode ser 

observada tanto internamente em suas comunidades, como na relação com o Estado e a 

sociedade envolvente, dialogando diretamente com os princípios do Feminismo 

contemporâneo.  
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CAPÍTULO II 

O FEMININO NO MUNDO INDÍGENA E A INFLUÊNCIA DA COLONIALIDADE 

NOS PAPÉIS ATRIBUÍDOS AOS GÊNEROS 

 

A diversidade étnica é uma marca da história indígena brasileira, apresentando 

elementos diferenciadores nas suas organizações socioculturais. Essa multiplicidade do 

viver indígena interferiu nas experiências dos gêneros, apresentando variações nos papéis a 

eles destinados de acordo com etnia estudada. Entretanto, de modo geral, houve uma 

reestruturação social no mundo-aldeia pós-colonização que “intervém na estrutura de 

relações da aldeia, apreende-as e as reorganiza a partir de dentro, mantendo a aparência de 

continuidade, mas transformando os sentidos, ao introduzir uma ordem agora regida por 

normas diferentes”77.  

Para termos uma visão mais ampla dessas experiências femininas indígenas nesse 

contexto de contato intenso com a sociedade envolvente durante as décadas de 1980 a 

1995, para além das Potiguaras da Paraíba, buscamos trazer algumas considerações sobre 

as mulheres de outras etnias cujas fontes nos dão indícios de como os papéis femininos são 

estruturados em suas comunidades. As considerações traçadas nesse tópico, não implicam 

em uma análise aprofundada desses aspectos, apenas demonstram de forma breve essa 

diversidade e a impossibilidade de uma concepção generalizante para pensar o feminismo 

indígena. Assim sendo, estudaremos sobre as mulheres Suruí, Terena, Xavante e Kayapó, 

respectivamente, buscando estabelecer posteriormente elementos comuns ao lugar por elas 

ocupados dentro da estrutura sociocultural de suas etnias.  

Antes de iniciarmos as analises, ressaltamos que a compreensão que norteia esse 

estudo é apresentada por Segato78 que testifica a existência de nomenclaturas de gênero nas 

sociedades tribais e afro-americanas. A autora aponta a existência de um patriarcado, 

diferente do ocidental, definido como um ‘patriarcado de baixa intensidade’ que 

desconsidera a inserção feminina nos espaços de poder, utilizando uma ‘tradição cultural 

ancestral’ como justificativa da exclusão e opressão das mulheres que integram as 

comunidades tradicionais. Desse modo, verificaremos como se reproduziu uma opressão 

                                                             
77  SEGATO, Rita Laura. Gênero e colonialidade: em busca de chaves de leitura e de um vocabulário 

estratégico descolonial. E-cadernos CES, 18, 2012. P. 14.  
78 Idem, op. cit. p. 117.  
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de gênero e como dentro desse contexto as mulheres se posicionaram na construção 

crescente do seu protagonismo. Embarquemos na história de resistência de algumas ‘filhas 

da terra’.   

 

2.1 O lugar do feminino das comunidades indígenas tradicionais  

  Começaremos com as mulheres da etnia Suruí79, povo que se localiza em Rondônia 

e se autodenomina Paiter, que significa “gente de verdade, nós mesmos” 80. A vida dentro 

da comunidade relaciona-se diretamente com a organização espacial, tendo a casa-grande 

(Nambekó-dabadaqui-bá) como o lugar de encontro e da execução do trabalho por ambos 

os sexos. “As mulheres se sentam em esteiras, fiando, debulhando milho, fazendo colares 

de tucum, enfim sempre ocupadas. Para os homens são os troncos de madeiras ou as redes 

que servem de assento” 81.  

Aqui encontramos um elemento evidente de diferenciação do lugar ocupado pelos 

gêneros, enquanto as mulheres cabem as atividades consideradas tipicamente femininas, 

sustentáculo da vida cotidiana, mas ainda sim desprivilegiada em relação aos homens e por 

isso estão assentadas na “esteira”, os homens que geralmente são os caçadores, se mantém 

no lugar acima “a rede ou os troncos de madeiras”. Essa lógica hierárquica segue inclusive 

na ocupação da maloca, tendo o chefe da casa o espaço principal, que ocupa juntamente 

com uma das suas mulheres, uma vez que, os Suruí são poligâmicos, podendo o homem 

casar-se com duas ou três mulheres e mantê-las separadamente ou na mesma casa. Ás 

mulheres cabe também a preparação dos alimentos e a produção dos artesanatos, com 

destaque para a cerâmica escura. Para mais,  

As mulheres não estão em nenhuma chefia institucionalizada. As próprias Suruí 

explicam que tendo filhos, falta-lhes coragem, tempo e energia para as duras 

                                                             
79 Os Suruí de Rondônia ocupam a Terra Indígena Sete de Setembro, localizada na fronteira entre os 
municípios de Cacoal e Aripuanã, chegando em 2002 a uma população de 920 pessoas, divididas em 11 

aldeias. Eles contam com um contato mais intenso com a sociedade envolvente desde o final da década de 

1960, tendo sua história marcada pela violência, pelo descaso do Estado e pela invasão em seus territórios. 

Entretanto, recorrendo a sua ancestralidade guerreira, resistiram lutando contra essas adversidades e 

preservando a sua tradição cultural. Para conhecer mais sobre eles consultar 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Surui_Paiter ACESSO 02/02/2019. 
80  Surui Paiter - Povos Indígenas no Brasil. Instituto Socioambiental. Disponível em: 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Surui_Paiter. Acesso em 24 jan. 2019. 
81 RAMOS, Irmã Maria Lourdes Oliveira. “Waled”: mulher Suruí “Paiter”. Mensageiro. Edição nº 63, 

circulação interna, Abril/Maio/Junho, 1990, p. 19.  
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provas a que os aprendizes de pajelança devem submeter-se. As mulheres não 

participam das decisões. O seu destino é o casamento logo após as primeiras 

menstruações, estão nas mãos dos homens. São trocadas e dispostas desde que 

nascem como bens82.  

Frente a essa situação questionamos: o que distância as mulheres dos postos de 

liderança dessas comunidades? Segundo Dias83, há uma inferiorização do ser identificado 

como feminino a partir do contato com o colonizador europeu, sendo este considerado 

mais frágil, delicado e fraco, e por isso não poderiam compor os espaços de liderança. 

Segundo Segato84 no mundo-aldeia existia uma dualidade hierárquica, em que ambos se 

complementavam apesar da desigualdade. Contudo, com o processo colonial/moderno 

temos a substituição do dualismo por um binarismo, que suplementou a superioridade de 

um – o homem – em detrimento da exclusão e inferiorização do outro. Além disso,  

Ocupar posições de liderança interfere em muitos aspectos e implica em desafios 

na vida das mulheres, desde o relacionamento com lideranças masculinas, a 

sobrecarga do trabalho – por estarem á frente das tarefas – e as dificuldades em 

articular as mulheres, devido á obstáculos com alimentação, meios de transporte 

e comunicação85.  

 Assim, compreendemos como foram  naturalizadas para a mulher Suruí as funções 

entendidas como femininas e, portanto, menos privilegiadas dentro das hierarquias de 

poder, e, ao mesmo tempo, o cumprimento dessas atividades a afasta da possibilidade da 

disputa com os homens pela liderança. Desse modo, os papéis de gênero vão se 

consolidando, destinando a mulher o lugar de esposa e mãe e ao homem os espaços de 

liderança e dominação. 

Vejamos agora sobre a mulher Terena.86 Assim como os demais povos indígenas, 

elas trazem em seu histórico a luta do seu povo pela sobrevivência frente à violência 

empreendida desde o contato com o colonizador europeu, inclusive lidando com as 

conseqüências da união inter-étnica, que dividiu a população e afastou os descendentes 

                                                             
82 RAMOS, op. cit. p. 28.  
83 DIAS, op. cit. p. 9.  
84 SEGATO, op. cit. p. 118. 
85 SACCHI, GRAMKOW, op. cit. loc.cit.  
86 Os Terenas destacam-se por sua grande quantidade populacional, tendo seu território localizado no Mato 

Grosso do Sul, contando com um intenso contato com a sociedade envolvente, inclusive compondo a massa 

trabalhadora da região canavieira. Este povo tem um histórico de luta pela sua preservação sociocultural, 

adaptando-se as mudanças a eles impostas. A demarcação de seu território teve inicio ainda em 1920, sendo a 

posse da terra como ponto de apoio para os indígenas dispersos reorganizando as aldeias.  Para mais, eles têm 

na agricultura a sua força econômica, produzindo para subsistência e vendendo os excedentes nas 

redondezas. Por fim, cada aldeia possui uma relativa autonomia, contando com a liderança de um cacique e 

um conselho tribal. Para saber mais sobre os Terenas consultar https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Terena 

ACESSO 02/02/2019.  

 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Terena


 
 

44 
 

mestiços da sua cultura materna. Essa comunidade tem como base econômica a agricultura 

e o comércio de artesanato, que possibilitou o seu crescimento demográfico desde 1990 e o 

fortalecimento de sua cultura tradicional. Nas aldeias as mulheres desenvolvem as 

atividades tradicionais, como a educação dos filhos e a transmissão da língua Terena, o 

cuidado da casa, a alimentação e a colheita da roça. Elas também produzem o artesanato a 

serem comercializadas na cidade, como as cerâmicas, a tecelagem e a cestaria.   

Além disso, para ajudarem na manutenção da casa, elas vendem os excedentes da 

roça nas cidades próximas e assim conseguem o dinheiro para adquirirem os produtos 

industrializados. “Esta atividade de vender e comprar ocupa um a três dias por semana” 87. 

Ou seja, essas mulheres dialogam com os signos e códigos tanto das suas comunidades 

tradicionais e o lugar de gênero a elas destinado, como se inseriram na sociedade 

envolvente enquanto trabalhadoras e juntamente com o marido garantem a manutenção da 

casa, resignificando os espaços destinados ao feminino. 

Ao fim ao cabo, podemos entender que a própria constituição familiar é 

influenciada pelos processos históricos, modificando-se de acordo com as novas condições 

sociais. Esse é o caso da família Terena, ao passo que a busca pela sobrevivência exige a 

saída da mulher do ambiente doméstico, utilizando da sua força de trabalho para conseguir 

recursos financeiros que ajudam na manutenção da casa, cresce a sua autonomia dentro da 

família, muitas vezes assumindo a chefia na ausência do marido.  

 Essa mudança da tradição deriva do contato com a sociedade envolvente e a 

exploração das terras indígenas, obrigando os homens a saírem da aldeia a fim de 

trabalharem nas fazendas e usinas vizinhas, delegando as tarefas de chefia e subsistência às 

mulheres.  

Existem outras épocas durante o ano que seus maridos trabalham como mão de 
obra nas fazendas vizinhas ou viajam para as usinas, onde permanecem de 40 

dias a 2 meses. Elas acabam resolvendo a maioria dos problemas com a ajuda 

dos parentes, especialmente a mãe, que fica com seus filhos para ela ir a cidade 

ou a roça88. 

Para adaptarem-se as exigências da contemporaneidade e manter uma relação 

crítica com a sociedade envolvente, as mulheres terenas também desenvolvem o trabalho 

                                                             
87 KAFURE, Patrícia. Situação atual da mulher Terena. Mensageiro. Edição nº 63, circulação interna, 

Abril/Maio/Junho, 1990, p. 50. 
88 Kafure, op. cit. p.50.  
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de professoras, dando atenção especial ao ensino bilíngüe, contribuindo para que o grupo 

apreenda novos meios de resistência a sociedade brasileira capitalista. Além disso, em 

sociedades em que tem na oralidade a sua base, a necessidade do domínio da escrita como 

ferramenta de resistência tornou-se fundamental na preservação da cultura, o que justifica a 

presença das escolas nessas comunidades.  

Essa preocupação com o ensino bilíngüe não é exclusiva a realidade brasileira, as 

populações indígenas latino-americanas também perceberam a importância da educação 

diferenciada que os permitiria adentrar aos espaços de poder na sociedade envolvente e 

fortalecer o movimento indígena como um todo. Essa é a realidade retratada pela índia 

Ofélia Morales, uma jovem Toba de Pampa del índio, em Buenos Ares em 1989. A jovem 

índia relatou como a participação da mulher no movimento indígena tornou-se 

fundamental, principalmente ocupando o lugar de professoras bilíngües. Ela e mais 15 

jovens, na época, foram capacitados para ocuparem esse espaço de perpetuadores da 

cultura Toba para as novas gerações. Morales afirma orgulhosamente que “estamos 

provando, na educação, como as mulheres vêm fazendo na costura, que nós mulheres 

somos capazes de dirigir programa de melhoria do nosso povo. Adelante, mulheres!” 89. 

Segundo Sacchi e Gramkow, “a importância de acumular conhecimento acerca do mundo 

não indígena reside na necessidade de se construir alianças estratégicas e políticas, bem 

como estabelecer um diálogo mais frutífero com as diversas instâncias” 90. 

Voltando a sociedade Terena, percebemos a situação de vulnerabilidade das 

mulheres desaldeadas que estão constantemente expostas à violência de gênero e raça – por 

sua condição de mulher e indígena – sofrendo com a dupla opressão, tendo sua força de 

trabalho explorada na cidade (desenvolvendo atividades trabalhistas sem nenhuma garantia 

ou direitos atendidos). 

No novo contexto, vivenciam a alteridade e modos de vida diferenciados, 

enfrentando toda sorte de discriminações e violências, subjugadas em empregos 

de baixa remuneração, residindo nas periferias dos centros urbanos e 

vivenciando a ausência de políticas públicas específicas91. 

                                                             
89 DO BOLETIM: LA Voz de las Primeiras Naciones, Buenos Ares, Setembro de 1989 apud MENSAGEIRO, 

1990, p. 77. 
90 SACCHI, GRAMKOW, op. cit. p. 20.  
91 SACCHI, Ângela; GRAMKOW, Márcia. “Entrevista: Váleria Paye Pereira e Léia Bezerra do Vale. In: 

Gênero e Povos Indígenas. Ângela Sacchi e Márcia Gramkow (org.) Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  Brasília/Rio de Janeiro, 2012. P. 18.  
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 A situação de marginalização social e a frágil situação econômica cooperam para 

que as famílias indígenas sejam seduzidas pela promessa de que suas filhas terão um futuro 

melhor ao irem para cidade trabalhar como domésticas e estudarem, o que na maioria das 

vezes mostra-se infundado.  

Não só as mulheres Terenas vivem essa experiência do mundo do trabalho fora das 

suas aldeias, em entrevista ao Mensageiro, a militante indígena Marta Guarani conta um 

pouco da sua experiência enquanto mulher indígena que ocupa um lugar dentro da 

sociedade tradicional e ao mesmo tempo vive na cidade. Sua narrativa nos faz 

compreender melhor a situação das Terenas. Para Marta, a vida da mulher desaldeada na 

cidade é ‘terrível’, principalmente porque a política indigenista desempenhada pela FUNAI 

buscava justamente esse afastamento do indígena da sua aldeia e assim tirar dele a sua 

identidade étnica. “Quando o índio sai da aldeia, fica fora da aldeia, pra eles é importante 

isso, porque, pra eles nós não somos mais índios” 92. Além disso, ela aponta a grande 

discriminação que as mulheres indígenas são submetidas pela sociedade envolvente e a 

exploração da sua mão-de-obra. “A maioria delas sai da aldeia, vem para cidade 

procurando um trabalho, vem trabalhar como doméstica, ganha um salário muito mal, sem 

carteira assinada, sem segurança de seu instituto, [...]” 93. Para a militante Guarani, a 

experiência de luta da mulher indígena precisa ser fortalecida através da sua inserção 

dentro do movimento indígena, “cumprindo o seu papel, parece que avançam também na 

cidade, se organizando e levando o seu trabalho do dia-a-dia em frente” 94. 

Há ainda outro grupo de mulheres Terena que desenvolvem trabalhos na cidade, 

como domésticas ou diaristas, mas voltam para suas comunidades todos os dias, mantendo 

os vínculos da sua cultura tradicional. Elas “participam de algumas associações de bairros 

e lutam pelos seus direitos de moradia e formação de seus filhos95”. O que podemos 

perceber é que esse grupo de mulheres compreendeu a sua situação dentro do contexto de 

exploração da sociedade envolvente e se posicionaram contra, buscando não só fortalecer o 

movimento interno da comunidade, mas associando-se a outras companheiras de opressão 

dentro dos códigos de resistência do “branco”.  

                                                             
92 AS MULHERES ÍNDIAS nas grandes cidades (entrevista com Marta Guarani, sobrinha de Marçal Tupã-

Y). Mensageiro. Edição nº 63, circulação interna, Abril/Maio/Junho, 1990, p. 114.  
93 Idem. Op. cit. p.114.  
94 AS MULHERES ÍNDIAS nas grandes cidades (entrevista com Marta Guarani, sobrinha de Marçal Tupã-

Y). op. cit. p.114. 
95 KAFURE, op. cit. p. 50.  
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Vejamos as condições das mulheres da etnia Xavante96, cuja sociedade se estrutura 

com base nas relações patrileneares e ao mesmo tempo matrilocais. Segundo Narciso97, 

“quando os indivíduos são relacionados através de uma mulher, ou de uma linha feminina, 

fala-se de descendência ou filiação matrilinear, quando a relação é feita através de um 

homem ou linha masculina, diz-se descendência ou filiação patrilinear”. Porém, a autora 

utiliza o pensamento de Augé98 para ressaltar que “nenhuma sociedade é inteiramente 

matrilinear ou patrilinear no que se refere não só a descendência, mas também em relação a 

residência, herança ou sucessão”, o que ela conclui é que há uma preferência em utilizar o 

termo majoritariamente matrilinear/patrilinear. No caso Xavante, os filhos herdam do pai a 

pertença ao clã, sendo descendente do pai, entretanto, “a residência familiar é na casa da 

mulher, isto é da mãe dos filhos99”. Desse modo, dentro das relações inter-raciais entre o 

homem xavante e uma mulher não índia, o filho destes seria considerado xavante, mas a 

relação de uma mulher xavante e um homem não índio, o filho destes não pertenceria à 

comunidade. 

Em relação à residência do novo casal, Narciso aponta a existência de algumas 

regras, com destaque para a,  

Matrilocal/uxorilocal quando o novo casal se instala na casa ou lugar onde a 
mulher residia antes do casamento, patrilocal/virilocal quando o casal se instala 

na casa ou lugar do homem, e neolocal quando o casal forma uma residência 

separada dos parentes de ambos100. 

 Na sociedade Xavante, o homem muda-se para a casa da família da esposa após o 

casamento, sendo um  hospede dentro dessa organização familiar – matrilocal/uxorilocal. 

“O lugar do homem dentro da casa é o lugar onde dorme o casal. Qualquer coisa que ele 

por acaso precisasse, solicitaria a esposa”. Aqui encontramos uma organização social em 

                                                             
96 Os Xavantes contam com cerca de 13.000 pessoas, espalhadas nas diversas TI no leste mato-grossense.  

Contam com um longo histórico de contato com a sociedade envolvente, inclusive com forte interferência do 

antigo SPI, e dos missionários  católicos e protestantes, resultando em modificações na sua organização 

sociocultural. A organização social Xavante consiste em agrupamentos binários, em que as ‘metades’ se 

complementam, tanto nas relações matrimoniais, como na organização de agrupamentos etários. A década de 
1970 marcou a história desse grupo, tendo suas lideranças adentrado ao cenário nacional na luta pela 

preservação dos seus territórios, tendo como um nome forte Mário Juruna. Para conhecer mais sobre os 

Xavantes ver https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Xavante ACESSO 02/02/2019. 
97 NARCISO, Vanda Margarida de Jesus dos Santos. Mulheres e terra: faz a matrilinearidade diferença? 

Uma leitura da situação no distrito de Borbonaro em Timor-Leste. Dissertação de Mestrado em Estudos sobre 

as Mulheres, As Mulheres na Sociedade e na Cultura, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, FCSH, 

Universidade de Nova Lisboa, setembro, 2003. P. 19.  
98 AUGÉ, 1975, P. 16 apud NARCISO, op. cit. loc. cit.  
99 LACHNITT, Jorge. A mulher na sociedade Xavante. Mensageiro. Edição nº 63, circulação interna, 

Abril/Maio/Junho, 1990, p. 51. 
100 NARCISO, op. cit. p. 20.  

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Xavante
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que os espaços de poder estão divididos, enquanto aos homens cabe esse lugar de patriarca, 

a mulher é a responsável direta por toda a organização e controle familiar.  

Todo o resultado de trabalho, bichos caçados, objetos ‘conquistados’ etc., tudo o 

homem entrega a sua esposa, e esta á própria mãe dentro de casa. Estes vão 

dispor do seu uso ou distribuição. Mesmo os salários dos funcionários indígenas 

da FUNAI ou do Estado, tudo é socializado, todos participam dos benefícios 

através da mulher101.  

Percebemos que mesmo após o contato com a sociedade envolvente e a introdução 

de seus costumes na comunidade Xavante– como o trabalho assalariado e a compra de 

bens de consumo – a tradição matrilocal garante a mulher como administradora desses 

bens, garantindo a conservação da cultura xavante. Na divisão do trabalho, ao homem são 

destinados os primeiros cuidados com a terra – derrubada, queimada, coivara – mas a 

propriedade da terra é da mulher. O genro então trabalha para atender as necessidades 

familiares desenvolvendo atividades a mando dos sogros, com o intermédio da mulher. 

“Vê-se nisso que as relações familiares do jovem casal se regem pelas relações 

econômicas, sendo que estas estão na mão da mulher102”. Ou seja, nessa etnia o lugar de 

poder do feminino justifica-se por seu domínio econômico.  

Em relação à educação, percebemos que logo depois dos primeiros anos as crianças 

vão sendo educadas distintamente. Os meninos seguem o seu pai e aprendem com ele às 

atividades masculinas, as meninas são educadas pela mãe e avó, sendo introduzidas 

cotidianamente nas atividades destinadas ao feminino, principalmente o cuidado com as 

crianças mais novas, o que lhes preparam para a função suprema da mulher: a maternidade. 

A mulher xavante tem uma relação interligada com o filho, este é considerado uma 

extensão da mesma e dela tem total atenção. “A mulher que não tem filho ou que tivesse 

perdido o filho é mulher socialmente desajustada, marginalizada a partir de si mesma. 

Falta-lhe algo de essencial, constitutivo de sua personalidade: o filho” 103. 

 Na vida pública as mulheres não tinham acesso ao WARÃ (centro da aldeia) sendo 

os homens os que ocupam esse espaço e tomam as decisões oficiais. Entretanto, as 

mulheres exerciam influência direta sobre essas decisões ao pressionarem o marido a 

atender o interesse do seu clã, ou seja, da sua família. “Assim sendo, mesmo ausente do 

                                                             
101 Idem. op. cit. p. 52.  
102 LACHNITT, op. cit. p.53. 
103 Idem, op. cit. p.53  
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WARÃ, a mulher participa decididamente da vida social da comunidade” 104. Dessa 

maneira, percebemos que as mulheres indígenas compreenderam a sua situação enquanto 

dominada pela “supremacia masculina”, mas buscavam meios de subverter a ordem 

vigente, estabelecendo formas de se fazer atender a sua vontade. “[...], embora ninguém 

mais soubesse muita das decisões e das soluções que ele (o homem) adotava eram idéias 

dela” 105. 

 Na vida ritual da comunidade a mulher não pode participar da celebração do 

WAI’A106, no qual os homens celebram os mistérios da tribo. As mulheres ficam reclusas 

em suas casas, saindo apenas no final do ritual trazendo os bolos ao centro da aldeia, 

revelando pelo tamanho do bolo qual é a mulher trabalhadeira e a preguiçosa. Em contra 

partida, durante a festa do nome da mulher, as xavantes tornam-se o centro da aldeia 

gozando de um nível de liberdade especial, podendo inclusive relacionar-se com outro 

homem de seu agrado com a permissão do marido.  

Falemos um pouco sobre a etnia Kayapó107 e como são estruturadas entre eles as 

relações entre os gêneros.  Entre estes, percebemos um protagonismo masculino, sendo os 

homens os responsáveis pela liderança política da aldeia através das associações 

masculinas, que cotidianamente reúnem-se na casa dos homens para discutirem os assuntos 

pertinentes a comunidade.  Inclusive a própria organização espacial da aldeia evidencia 

esse lugar de liderança masculina, pois no seu centro encontra-se a praça, onde se 

desenrola as atividades públicas e a casa dos homens. “O centro é, pois, relacionado ás 

                                                             
104 LACHNITT, op. cit. p. 54.  
105 kAINGÁNG, op. cit. p.411.  
106  O ritual “é o mais importante ritual masculino, uma série de cantos sonhados, cerimônias de respeito e 

interação com o mundo espiritual onde um pacto de diplomacia é renovado entre Xavantes e seus deuses. Na 

época da seca, de julho a agosto, os homens adultos se preparam para a realização da cerimônia com artefatos 
encontrados no Cerrado”. Informações disponíveis em  https://hibridos.cc/po/rituals/povo-xavante/ ACESSO 

02/02/2019. 
107 Os Kayapó ocupam o território no Brasil Central, tendo como paisagem rios, floresta equatorial e uma 

parte do cerrado. Com um a população que vem crescendo ao longo dos anos, tem-se o registro de 19 

comunidades em contato com a sociedade envolvente e mais três ou quatro isoladas, em 2000, formando um 

contingente de 6.300 pessoas. A sua organização social tem como centro a aldeia, que tem na casa dos 

homens o centro político da comunidade, onde as associações políticas masculinas se reúnem 

cotidianamente. Não há uma organização política centralizada, tendo cada associação um ou dois chefes. 

Para saber mais sobre os Kayapó ver 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Meb%C3%AAng%C3%B4kre_(Kayap%C3%B3)  ACESSO 

02/02/2019.  

https://hibridos.cc/po/rituals/povo-xavante/
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Meb%C3%AAng%C3%B4kre_(Kayap%C3%B3)
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associações masculinas e ás atividades tipicamente reservadas aos homens – reunir-se, 

discursas, realizar cerimônias e rituais públicos” 108.  

Para mais, os homens também tem destaque na mitologia, que exerce uma função 

primordial na construção da visão de mundo do grupo, pois “nos mitos, as atividades 

xamanísticas e guerreiras, os caçadores, os inimigos, os gigantes e monstros são de sexo 

masculino. Eles também são os donos da oratória. Sendo assim os heróis culturais ocupam 

um espaço importante109”.  

Em relação à mulher Kayapó, encontramos sua presença em um episódio que 

marcou a história indígena brasileira. Em março de 1989, na cidade de Altamira, durante 

um Encontro dos Povos Indígenas do Xingú contra a construção das hidrelétricas de 

Kararaô e Babaquara, a índia Tuirá, juntamente com os homens indígenas protestou, 

utilizando-se de uma ferramenta tipicamente utilizada pelas mulheres na lida na roça: o 

facão. Ela encostou a ferramenta cuidadosamente na face do representante da Eletronorte, 

exibindo a sua presença que representava a participação feminina na reivindicação. Foi 

uma atitude que ganhou repercussão nacional e expressou a presença da mulher no 

movimento indígena, muitas vezes desconhecida ou desvalorizada.  

Ainda pensando a situação da mulher Kayapó, encontramos na atividade da pintura 

corporal feita a base de jenipapo, a forma tradicional de expressão feminina.  Conforme 

Vidal, 

A pintura corporal possui função simbólica e de comunicação das mais 
importantes, sendo as mulheres guardiãs e responsáveis pela execução e 

transmissão desta linguagem visual, altamente estruturada, código que se 

relaciona tanto a esfera da organização social, como da socialização das crianças, 

e ainda aos padrões estéticos Kayapó e sua identidade tribal110.  

Assim, “os Kayapó consideram a pintura corporal como um atributo da própria natureza 

humana” 111·. E ainda, “a pintura é tarefa exclusivamente das mulheres para quem esta 

atividade se transforma em verdadeiro hábito, tanto quanto qualquer outra atividade básica, 

                                                             
108 VERSWIJVER, Gustaaf; GORDON, Cesar. Mebêngôkre (Kayapó). Disponível em 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Meb%C3%AAng%C3%B4kre_(Kayap%C3%B3) ACESSO 

16/01/2019. 
109 VIDAL, Lux. A mulher indígena Kayapó. Mensageiro. Edição nº 63, circulação interna, 

Abril/Maio/Junho, 1990, p. 83. 
110 VIDAL. op. cit. p.83.  
111 Idem.  A pintura corporal e a arte gráfica. Disponível em 

https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_verbetes/xirkin/A_pintura_corporal_xikrin.pdf ACESSO 

16/01/2019. p. 1 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Meb%C3%AAng%C3%B4kre_(Kayap%C3%B3)
https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_verbetes/xirkin/A_pintura_corporal_xikrin.pdf%20ACESSO%2016/01/2019
https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_verbetes/xirkin/A_pintura_corporal_xikrin.pdf%20ACESSO%2016/01/2019
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como ir à roça, cozinhar e cuidar dos filhos” 112. Para mais, elas são as conhecedoras do 

poder medicinal das ervas utilizadas nas sessões de cura.  

Os kayapó têm uma organização matrilocal, sendo que as casas ocupadas por 

famílias extensas estão localizadas na periferia da aldeia e o seu entorno é denominado o 

lugar feminino, “essa porção da aldeia é associada, sobretudo, às atividades domésticas, ao 

desenvolvimento físico do indivíduo e à integração no seio dos grupos de parentesco” 113. 

Nesse espaço, as mulheres fiam, cuidam das crianças, preparam a comida e se entretêm 

após executarem o trabalho na roça na plantação e coleta dos frutos. “Sem grandes 

rupturas, as vidas das mulheres divide-se em dois grandes períodos, antes e depois do 

primeiro filho” 114. Além disso, elas compõem assembléias femininas onde pitam seus 

corpos, sendo presididas pela esposa do chefe tribal, que organiza as atividades e anima as 

companheiras.  

Com as transformações oriundas do contato com a sociedade envolvente, a 

organização social tende a mudanças significativas. Os homens Kayapó tendem a ter maior 

facilidade em se deslocarem da aldeia para as cidades e entorno em busca de bens de 

consumo e transações comerciais e financeiras, “são eles que falam o português e 

manuseiam o dinheiro, que conseguem registro e documentos para se deslocarem e terem 

conhecimento do mundo de fora” 115. Como discutimos anteriormente, essa possibilidade 

de deslocamento masculino para espaço público na aldeia e fora dela abriu um abismo no 

lugar ocupado pelos sexos, concentrando nos homens o lugar de chefia.   

Hoje, porém, tudo bem pensado, elas ficam relegadas a uma posição marginal. 

Elas trabalham muito mais que os homens que não guerreiam mais e possuem o 

machado de ferro, quando não é dinheiro da venda da madeira. Elas continuam 

com o trabalho da roça, carregam os alimentos e recolhem a lenha para aldeias 

com grande contingente populacional. Mesmo a nível das relações entre grupos 

Kayapó, como não há regras exôgamas, as mulheres não são importantes nas 

relações externas, como ligação entre grupos116.   

Além disso, os novos hábitos adquiridos pelos jovens – a prostituição e o 

alcoolismo – resulta em um crescimento vertiginoso da violência interna, da qual a mulher 

indígena é a principal vítima. E ainda, “a atuação dos indigenistas e daqueles que apóiam a 

causa indígena também tem sido no sentido de maior comunicação com os homens do que 

                                                             
112 Idem. op. cit. p. 1.   
113 VERSWIJVER, GORDON, op. cit. loc. cit. 
114 VIDAL, 1990, p. 85.  
115 Idem. op. cit .p.85.  
116 VIDAL, op. cit. p. 86.  
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com as mulheres”117. Segundo Lasmar, ocorre um privilégio analítico da perspectiva 

masculina por parte dos pesquisadores devido à segregação sexual do espaço e das 

atividades, em que as mulheres ficam responsáveis pelas atividades domésticas, enquanto o 

homem  torna-se o interlocutor com o mundo exterior, além de praticarem as atividades de 

maior prestigio social como a caça e a pesca, participam da maior parte dos rituais 

fundamentais para a sociedade, os quais as mulheres não têm acesso majoritariamente118.  

Ainda analisando a situação das mulheres Kayapó, encontramos pouca referência a 

sua participação nos projetos de desenvolvimento da comunidade, quer seja sobre saúde, 

educação ou atividades econômicas. Para mais, enfrentam o problema da falta de controle 

de natalidade, o que resulta em famílias extensas, maternidades sucessivas, aumento do 

trabalho doméstico e agrícola para suprimir a demanda familiar crescente.  

Esta situação é difícil e complexa e a mulher índia não tem encontrado espaço 

nem dentro nem fora da aldeia para colocar estes problemas dos quais ela se 

ressente profundamente. Elas estão perdendo, até certo ponto, o seu espaço 

próprio e a sua autonomia nas atividades econômicas119.  

Diante do exposto percebemos como foram construídos os marcadores de gênero na 

etnia Kayapó, delimitando as atividades menos prestigiadas as mulheres, estas por sua vez 

são as principais vítimas dos novos hábitos adquiridos com a sociedade envolvente, viram 

sua autonomia e lugar de fala diminuído e o aumento do seu trabalho. Para essas mulheres 

era preciso inserir-se no movimento indígena para fortalecer a voz dos seus irmãos e, ao 

mesmo tempo, trazer ao debate questões fundamental para sua existência.   

Até aqui percebemos alguns pontos em comum sobre o viver do feminino e 

masculino nas sociedades indígenas, entendendo como os papeis sexuais se estruturam 

dentro dessas comunidades. Ainda que encontremos diferentes formas de exercerem esses 

papeis de acordo com as etnias aqui citadas, é inegável que de forma geral, às mulheres, 

cabem as funções do cuidado da casa, dos filhos e da roça, “tudo isso porque as mulheres 

são consideradas como tendo ‘mãos férteis’: a mulher é a Mãe-Terra, [...]120”. Tarefas essas 

que compõem o mundo do privado, naturalizado pelo patriarcalismo como espaço natural 

                                                             
117 Idem. op.cit. p.86.  
118 LASMAR, Cristiane. Mulheres Indígenas: representações. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/11989/11264.%20Acesso%20em%2013%20jun.2014 

ACESSO 16/01/2019. P. 5-6. 
119  VIDAL, op. cit. p.86. 
120 FOZ, Joviro. A mulher indígena. Mensageiro. Edição nº 63, circulação interna, Abril/Maio/Junho, 1990, p. 
79. 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/11989/11264.%20Acesso%20em%2013%20jun.2014
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do feminino, que marcou tanto nas sociedades não indígenas, quanto nas indígenas, o 

aprofundamento entre o lugar do masculino e feminino a partir do contexto 

colonial/moderno, reestruturando as hierarquias de gênero.  

 Percebemos também que com o contato com a sociedade envolvente e a situação 

de marginalização e exploração das comunidades indígenas, mulheres de algumas etnias 

começaram a resignificar os papéis de gênero, produzindo – principalmente artesanato e os 

excedentes da roça – para vender na cidade e contribuir com a manutenção da casa, 

adentrando a lógica capitalista, inclusive vendendo a sua força de trabalho na cidade. Essa 

ocupação do público pelo feminino marcou a compreensão da opressão por elas vivenciada 

e a iniciativa da luta interna e externa por igualdade. 

Verificamos também que em relação aos rituais as mulheres participam direta ou 

indiretamente, dependendo da etnia indígena. No domínio da arte artesanal, as mulheres 

exercem os mais diversos trabalhos manuais, como a tecelagem, a cerâmica, e a cestaria. 

Na vida política, em algumas etnias elas influenciam diretamente nas decisões da 

comunidade, em outras exercem a influência mesmo de forma indireta ou não participam. 

Além disso, destacam-se como as responsáveis pela transmissão da cultura aos membros 

mais novos, preservando as tradições do grupo.  

As mulheres indígenas do século XX, cotidianamente reafirmam o seu lugar de 

protagonista da sua história e membro fundamental na luta de seu povo. Aprenderam a 

dialogar a sua tradição histórica com as mudanças introduzidas na sua comunidade a partir 

do contato com a sociedade envolvente capitalista, reafirmando o seu papel de mãe, de 

trabalhadora, de militante e de sua condição étnica. É dessa mulher indígena 

contemporânea que trataremos a seguir, buscando entender a construção do seu 

protagonismo, apesar da permanência da colonialidade, conforme apontamos 

anteriormente. 

 

2.2 Quebrando a invisibilidade: a constituição de um protagonismo 

indígena em oposição ao colonialismo moderno 

Os povos do Novo Mundo foram lidos pelo que não possuía em semelhante ao 

Velho Mundo, berço da civilização. “Em função dessa imagem, tudo o que não é moderno 
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não é civilizado, ou seja, é atravessado pela marca da barbárie, da marginalização, da 

subalternidade” 121. Nesse lugar do não pertencimento ao molde dominante, o indígena 

diferentemente do negro, foi realocado para o posto de humanos atrasados no processo 

civilizatório, por isso selvagem, necessitando da tutela do colonizador no processo 

evolutivo, introduzindo-os na cultura “civilizada” através do trabalho e do cristianismo. 

Dessa forma, a colonialidade que nega a presença do Outro se tornou fundamental 

para explicar a situação da mulher indígena e negra dentro desse sistema de dominação. 

Segundo Lugones122, a humanidade estava dividida entre humanos e não humanos, sendo o 

homem branco europeu o dominante e racional e a mulher branca européia a reprodutora 

da sociedade e inferior ao homem. Já o homem  negro era considerado o selvagem ou não-

humanos. No caso dos indígenas, a obra de conversão, exigiu que se admitisse sua 

condição humana por parte da Igreja, entretanto, os relatos seiscentistas quase sempre os 

aproximam da animalidade. Posteriormente, no século XIX, a humanidade desses povos 

foi questionada em nome do cientificismo que vigorou no período, conforme nos lembra 

Cunha123.  

Chama-nos atenção o fato de que nesse critério de classificação, as mulheres 

indígenas e negras não aparecem na categoria generalizante de ‘mulher’, sendo preciso 

outro clivo classificatório para que elas.  

Para o olhar europeu, a mulher indígena não seria um ser humano, de vontade 

própria, assim como a cultura machista européia trata todas as mulheres, porém, 

no caso das indígenas, elas eram coisificadas dentro de uma noção de amante (ou 

“prostituta” em seus termos), ou seja, como “menos” humano e “objeto de uma 

dupla violação” 124. 

Essa visão marcada pela colonialidade na representação da mulher indígena 

perpassou desde os primeiros escritos dos colonizadores europeus no Brasil como retrata a 

carta escrita por Pero Vaz de Caminha na qual o escrivão descreve as belezas do Novo 

Mundo, dando atenção especial aos seus habitantes, "(...) ali andavam entre eles três ou 

quatro moças bem novinhas e gentis, com cabelo mui pretos e compridos pelas costas e 

                                                             
121 NASCIMENTO, Wanderson Flor do; GARRAFA, Volnei. Por uma Vida não Colonizada: diálogo entre  

bioética de intervenção e colonialidade. Saúde Soc. São Paulo, v.20, n.2, p.287-299, 2011.p. 290. 
122 DIAS, Letícia Otero. O feminismo decolonial de Maria Lugones. Disponível em 

http://eventos.ufgd.edu.br/enepex/anais/arquivos/318.pdf  Acesso dia 14/12/18 
123 CUNHA, Manuela Carneiro da. Política indigenista no século XIX. In: CUNHA, Manuela Carneiro da 

(Org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura; 

FAPESP, 1992. p. 133-154. p. 133.  
124 TODOROV, 2010, p. 60 apud FONSECA, 2016, p. 118.  

http://eventos.ufgd.edu.br/enepex/anais/arquivos/318.pdf
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suas vergonhas tão altas e tão saradinhas e tão limpas das cabeleiras que de as nós muito 

bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha” 125. Caminha é um dos primeiros a 

erotizar os corpos femininos indígenas, mas não será o único cujo olhar de homem cristão 

europeu, descreve-as como receptivas a manutenção de relações sexuais com o branco 

colonizador.  A dominação européia se concretizou para além da conquista dos territórios, 

tornando-os corpos femininos também colonizados, entretanto, a violência deste ato foi 

historicamente negada, sendo as relações sexuais justificadas pela hiper sexualidade das 

indígenas.  

Um nome de destaque nesse assunto foi Gilberto Freyre e a sua celebre obra Casa 

Grande & Senzala, publicada ainda na década de 1930. Esse clássico da historiografia 

brasileira tinha como objetivo apresentar uma resposta sobre os elementos constituintes da 

Identidade Nacional, que naquele contexto histórico tornou-se uma questão primordial. 

Como resposta, Freyre apresentou a miscigenação das três raças formadoras do povo 

brasileiro – branco, indígena e negro – como elemento constitutivos do brasileiro, 

compondo o mito da democracia racial126. “A mistura das três raças através da sexualidade 

como constituição histórica do brasileiro tornase um mito de origem” 127.  Para Freyre, “a 

mistura racial não é entendida apenas como elemento unificador da vida brasileira, mas 

também fornece aos brasileiros o potencial para criar através da fusão das três culturas 

(ameríndia, africana e européia), uma civilização distinta” 128. 

 No capítulo destinado aos indígenas brasileiros, o autor apresentou a sua 

compreensão sobre a mulher indígena e o seu lugar no processo de colonização: “eram as 

primeiras a se entregarem aos brancos, as mais ardentes indo esfregar-se nas pernas desses 

                                                             
125Fonte: https://www.passeiweb.com/index.php/na_ponta_lingua/livros/analises_completas/a/a_carta_de_ca

minha 
126 Segundo Domingues, a democracia racial consiste em “um sistema racial desprovido de qualquer barreira 

legal ou institucional para a igualdade racial, e, em certa medida, um sistema racial desprovido de qualquer 

manifestação de preconceito ou discriminação”. (Ver DOMINGUES, Petrônio. O mito da democracia racial 

e a mestiçagem no Brasil (1889-1930). Disponível em 

http://lacua.au.dk/fileadmin/www.lacua.au.dk/publications/10_di__logos_latinoamericanos/mito_democracia

.pdf ACESSO 17/01/2019, P. 116). Entretanto, o mito da democracia racial mostrou-se infundada, uma vez 

que os não-brancos na sociedade brasileira continuaram a serem excluídos dos espaços de poder, vivendo em 

constante desigualdade em relação à classe dominante.  
127 LOPES, Moisés Alessandro de Souza. A “intoxicação sexual” do Novo Mundo: sexualidade e 

permissividade no livro Casa Grande & Senzala. ista Mediações, Londrina, v.8, n.2, p.171-189,jul./dez.2003. 

p. 173. 
128 Idem. op. cit. p.174. 

https://www.passeiweb.com/index.php/na_ponta_lingua/livros/analises_completas/a/a_carta_de_caminha
https://www.passeiweb.com/index.php/na_ponta_lingua/livros/analises_completas/a/a_carta_de_caminha
http://lacua.au.dk/fileadmin/www.lacua.au.dk/publications/10_di__logos_latinoamericanos/mito_democracia.pdf%20ACESSO%2017/01/2019
http://lacua.au.dk/fileadmin/www.lacua.au.dk/publications/10_di__logos_latinoamericanos/mito_democracia.pdf%20ACESSO%2017/01/2019
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que supunham deuses. Davam-se ao europeu por um pente ou um caco de espelho129”. E 

ainda, “o europeu saltava em terra escorregando em índia nua; os próprios padres da 

Companhia precisavam descer com cuidado, senão atolavam o pé em carne. Muitos 

clérigos, dos outros, deixaram-se contaminar pela devassidão” 130.  

O que encontramos em interpretações como as realizadas por Freyre e muitos 

outros autores131, não só nos anos trinta, mas até os anos sessenta, mais ou menos, é que “a 

ameríndia, apesar de aparecer e constar nos escritos do autor, se apresenta como peça de 

algo maior, no caso de uma colonização de mestiçagem comandada pelo homem branco” 

132. Percebam como essa visão colocou a mulher indígena nesse lugar de ‘objeto sexual’ 

destituída de qualquer ‘moral cristã’ e por isso, estavam sempre ‘disponíveis’ ao 

colonizador. Á mulher nativa restou o lugar de ventre gerador do povo brasileiro, “dando 

fruto a uma sociedade cristã em sua superestrutura, com a ameríndia, recém-batizada, 

esposa e mãe de colonizadores, além de servir na economia e vida doméstica através de 

tradições, conhecimentos e utensílios da cultura nativa” 133. 

Esse não lugar do indígena na sociedade nacional atravessou os séculos e perdura 

até hoje, afetando a situação vivenciada por esses povos. Por meio de Boaventura de Souza 

Santos, podemos compreender melhor a perpetuação e o significado do colonialismo e seus 

efeitos sobre as mulheres indígenas: 

Colonialismo é todo o modo de dominação assente na degradação ontológica das 

populações dominadas por razões etno-raciais. Às populações e aos corpos 
racializados não é reconhecida a mesma dignidade humana que é atribuída aos 

que os dominam. São populações e corpos que, apesar de todas as declarações 

universais dos direitos humanos, são existencialmente considerados sub-

humanos, seres inferiores na escala do ser, e as suas vidas pouco valor têm para 

quem os oprime, sendo, por isso, facilmente descartáveis134. 

 

                                                             
129 FREYRE, GILBERTO. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da 

economia patriarcal. Gilberto Freyre: apresentação de Fernando Henrique Cardoso, 48º Ed. São Paulo: 

Global, 2003. p. 161.  
130 Idem. op. cit. loc. cit.  
131 Sobre esse efeito na historiografia brasileira ver: JESUS, Zeneide Rios de. Jesus. Indígenas no Brasil: as 

visões de Afonso Arinos (1930-1940) Salvador, UFBA, 2016. 344 f. p. 216 a 219.  
132 NETO, Manuel Rendeiro. Casar, civilizar, colonizar: mulheres indígenas e a política de matrimônios 

mistos na Capitania de São José do Rio Negro (1755 – 1779). Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Departamento de História do Instituto de Ciências Humanas da Universidade de Brasília, 05 de julho de 

2017. p.17.   
133 Idem. op. cit. p. loc. cit.  
134 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para Mariele Franco, in memoriam: O Colonialismo e o século XXI. 

Artigo publicado no site Outras Palavras. Disponível em: 
https://outraspalavras.net/geopoliticaeguerra/boaventura-o-colonialismo-e-o-seculo-xxi/  Acesso em: 30 

jan. 2019. 

https://outraspalavras.net/geopoliticaeguerra/boaventura-o-colonialismo-e-o-seculo-xxi/
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Ainda segundo o autor citado, esse colonialismo se disfarça de outras formas de 

dominação e está difuso em diversos espaços como as ruas, as cidades, comunidades, 

universidades. Ele também surge como saudade do colonialismo anterior, como se ele 

fosse uma espécie em extinção que deve ser preservada, protegida e multiplicada.   

A fim de romper com essa construção estereotipada sobre a mulher indígena e sua 

aparente passividade diante dos processos históricos dos quais eram sujeitas, verificamos a 

participação crescente das mulheres nos espaços de liderança e resistência para com a 

sociedade envolvente. Um exemplo dessa reorganização indígena é a liderança de 

Verônica entre o povo Tembé, retratado pelo informativo Mensageiro em 1990. O 

periódico narra os caminhos que levaram essa indígena ao papel de liderança feminina e os 

elementos que justificaram sua presença nesse espaço de poder. Por meio dele, sabemos 

que Verônica e seu marido eram os responsáveis pela formação da aldeia Igarapé das 

Pedras, quando foi extinto o antigo posto indígena Felipe Camarão, instituído em 1911 

pelo SPI, sendo o grupo Tembé transferido para o posto indígena Canindé, no rio Gurupi 

no Maranhão em 1983. Nesse contexto de mudanças, Verônica tornou-se o elemento de 

manutenção da tradição que constantemente era ameaçada pelo intenso contato dos 

indígenas com a sociedade envolvente, “onde mantinham uma relação de extrema 

dependência econômica e política” 135.  

Lembremos que nesse momento a Constituição Federal de 1988 já estava vigorando 

e ela apresenta um artigo exclusivo sobre os direitos indígenas136, principalmente a 

garantia da sua terra e da utilização de seus recursos para a subsistência, o que no cotidiano 

das comunidades não estava sendo efetivado. Por outro lado, a lógica capitalista neoliberal 

da sociedade envolvente se introduziu cada vez mais nas comunidades indígenas, exigindo 

a sua inserção no mercado de trabalho para adquirirem meios para sua sobrevivência, 

compondo a massa de trabalhadores que mantém uma relação de dependência econômica, 

característica indispensável para o avanço do capital. Essa introdução da lógica capitalista 

altera a organização social da aldeia, levando cada vez mais os índios a saírem para a 

cidade a fim de conseguir trabalho, deixando vagos os espaços de liderança ocupados 

anteriormente.  

                                                             
135 Verônica e o espaço cultural de domínio feminino entre os Tembé. Mensageiro. Edição nº 63, circulação 

interna, Abril/Maio/Junho, 1990, p. 63. 
136 Para ver mais consultar https://edudeziderio.jusbrasil.com.br/artigos/494664675/os-direitos-dos-povos-

indigenas-na-constituicao-de-1988 Acesso dia 29/10/18. 

https://edudeziderio.jusbrasil.com.br/artigos/494664675/os-direitos-dos-povos-indigenas-na-constituicao-de-1988
https://edudeziderio.jusbrasil.com.br/artigos/494664675/os-direitos-dos-povos-indigenas-na-constituicao-de-1988
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Entre os Tembé, no tocante à divisão sexual do trabalho, a caça, a pesca e a limpeza 

da roça sobressaem como funções predominantemente masculinas, enquanto as mulheres 

serão as responsáveis pela organização, limpeza e manutenção da aldeia, o cuidado com as 

crianças, a criação dos animais domésticos e a coleta de frutos. As mulheres também são as 

que limpam, repartem e distribuem a carne e o peixe, fatores fundamentais para o 

estabelecimento das relações de sociabilidade entre as famílias. Além disso, elas também 

exercem um papel de destaque na produção do artesanato utilizado para a comercialização, 

“esse fato coloca a mulher numa importante posição dentro da atividade econômica, pois é 

ela quem fundamentalmente permite adquirir os bens manufaturados” 137. 

Nessa comunidade, fica evidente uma flexível divisão do trabalho, que possibilita 

às mulheres exercerem atividades masculinas e vice-versa, mas priorizando alguns 

elementos culturais que determinam as funções distintas para os sexos. Dentro desse 

contexto Verônica destaca-se como a única liderança feminina entre os Tembé. Apesar de 

percebemos que a organização sociocultural desse grupo em específico permite a figura 

feminina adentrar esferas tidas como naturalmente masculina, “o desempenho da função 

política por uma mulher é eventual porque só existe numa situação crítica de grandes 

mudanças” 138. No caso dos Tembé o que permitiu a ocupação da liderança por uma 

mulher foi à situação de desorganização social da aldeia a partir do intenso contato com a 

sociedade envolvente, a redução demográfica, a morte dos anciãos, a dispersão do grupo e 

os casamentos inter-étnicos.    

Mesmo nesse momento de crise, para Verônica conseguir legitimar a sua posição 

de liderança, foi preciso que ela reafirmasse alguns elementos justificadores para sua nova 

condição dentro desse espaço de poder.  

Verônica é uma das mulheres Tembé mais velhas, darui, filha de um chefe 

importante no passado. Ela também não tem filhos pequenos que exigem 

amamentação, o que lhes permite dispor do tempo livre para o engajamento de 

atividades econômicas. A permanência no mesmo local (enquanto outros índios 

mudam constantemente) e um casamento estável com um homem muito 
trabalhador e excelente caçador fornecem á Verônica uma abundancia de 

alimentos que lhe permite adotar órfãos e distribuir bens de maneira generosa. 

Sua aldeia está localizada em um lugar de forte significado simbólico e Verônica 

é a índia que tem maior conhecimento dos rituais139.  

                                                             
137 VERÔNICA E O EPAÇO cultural de domínio feminino entre os Tembé. op.cit. p.64. 
138 Idem. op. cit. p. 65.  
139 VERÔNICA E O EPAÇO cultural de domínio feminino entre os Tembé. op.cit. p. 66. 
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Vejamos detalhadamente os elementos que permitiram a liderança de Verônica. Em 

primeiro lugar, ela recorreu a sua influência como uma anciã da comunidade, alguns 

trabalhos mostram como as anciãs desempenhavam uma função de poder nos seios dessas 

comunidades, que entendiam o idoso enquanto portador da sabedoria e da tradição do seu 

povo. Estudos demonstram que essa respeitabilidade das mulheres mais velhas se torna 

mais evidente quando a elas é permitido adentrar os espaços de discussão majoritariamente 

masculinos140. 

No segundo momento, a ausência de filhos pequenos daria a Verônica à 

oportunidade de se dedicar a vida política e econômica, coisa que somente os homens 

tradicionalmente exerciam, enquanto as mulheres tinham como obrigação o cuidado e a 

educação das crianças. Além disso, em nenhum momento a presença de Verônica negou as 

funções identificadas como feminina, mas permitiu a possibilidade de estender essas 

funções para áreas de liderança.  

A sua situação enquanto pertencente à aldeia e de mulher casada com um “homem 

trabalhador” foi fundamental para legitimar a sua liderança. Além de ser conhecida como 

um importante nome dentro da comunidade no seu processo de formação, a presença do 

homem ao seu lado representa a manutenção da organização familiar essencial para a 

sociedade indígena. É a reafirmação de que mesmo ela ascendendo a um espaço de poder, 

ela ainda mantém conservado o seu lugar de esposa. A posição econômica de Verônica e 

do seu marido também influenciou na sua manutenção na liderança, uma vez que, ela 

poderia perfeitamente acolher os órfãos e ajudar os menos amparados.  

Por fim, Verônica recorre ao seu conhecimento dos rituais tradicionais para 

justificar a sua liderança, no campo da religiosidade as mulheres juntamente com os 

homens, exerciam funções ligando o mundo sobrenatural ao mundo humano, sendo estas 

responsáveis pelos mistérios do sagrado da cultura ancestral. Essa função em sociedades 

em que a religiosidade é base primordial da sua organização social testifica a inserção do 

feminino em espaços de poder141. 

                                                             
140 GRUBITS, Sonia; HARRIS, Ivan Darrault; PEDROSO, Maíra. Mulheres indígenas: poder e tradição. 

Psicologia em Estudo, Maringá, v. 10, n. 3, p. 363-372, set./dez. 2005. p.363.  
141 LIMA, Jairo. Mulher indígena: diversos olhares, muitos papéis. Disponível em 

https://www.xapuri.info/movimentos-sociais/povos-indigenas/mulher-indigena-diversos-olhares-muitos-

papeis/ ACESSO 02/02/2019 

https://www.xapuri.info/movimentos-sociais/povos-indigenas/mulher-indigena-diversos-olhares-muitos-papeis/
https://www.xapuri.info/movimentos-sociais/povos-indigenas/mulher-indigena-diversos-olhares-muitos-papeis/
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Outro exemplo de organização feminina indígena frente à opressão oriunda da 

permanência da colonialidade na sociedade foi narrada por Eliane Potiguara142 ao retratar 

as principais pautas discutidas no I Encontro Regional da Mulher Indígena no Amazonas e 

Roraima em 1989. A militante relembra a história de opressão que os povos indígenas 

brasileiros enfrentaram desde a chegada dos portugueses em 1500, iniciando o processo de 

massacre e escravização sobre esses povos que continuamente resistiram à dominação. 

Nesse cenário, a mulher indígena teve seu corpo violado, sua família desestruturada, sendo 

a principal vitima desse processo de colonização, inclusive perdendo ‘o poder da palavra’ 

dentro da sua comunidade.  

Na nova sociedade, essas mulheres precisavam posicionar-se diante da luta de seu 

povo, Eliane convidou-as para comporem as fileiras do Movimento Indígena ao lado dos 

homens, persistindo em sua participação na política, na saúde e na educação. Preservando a 

identidade indígena, a sua cultura e tradição, lutando contra a discriminação, o racismo, a 

desigualdade, o desinteresse do Estado na efetivação dos seus direitos e a violência 

frequentemente vivenciada entre os seus.  

A Associação de Mulheres do Alto Rio Negro também marcou esse protagonismo 

feminino indígena no Brasil, sendo uma das primeiras organizações coordenadas por 

mulheres, que tinha como objetivo maior a participação delas nas organizações indígenas, 

dando-lhes voz ativa e pautas próprias de reivindicação. Assim, elas desejavam: 1) Tornar-

se ponto de apoio para as mulheres desaldeadas; 2) apoiar as mulheres desempregadas; 3) 

Incentivar a produção e venda de artesanato; 4) Instituir um lugar de encontro entre os 

pares; 5) apoiar outras organizações; 6) proporcionar acolhimento para os desamparados e 

assistência jurídica para os explorados; e, 7) constituir uma resistência coletiva. Elas se 

inseriram no Movimento Indígena, tratando entre as suas associadas às principais questões 

debatidas no movimento, a exemplo da luta pela terra, pela efetivação dos direitos 

conquistados, contra violência, entre outros. Também instituíram uma forte resistência 

frente à comunidade envolvente143. 

                                                             
142 POTIGUARA, Eliane. I Encontro Regional da mulher indígena. Mensageiro. Edição nº 63, circulação 

interna, Abril/Maio/Junho, 1990, p. 71 e 72.  
143 POTIGUARA, Eliane. I Encontro Regional da mulher indígena. Mensageiro. Edição nº 63, circulação 

interna, Abril/Maio/Junho, 1990, p. 71-72. 

 



 
 

61 
 

Analisando as questões acima, podemos afirmar que a colonização do Novo Mundo 

deixou marcas profundas para os povos que foram dominados, que entendidos como 

subalternos e inferiores, tiveram suas vidas, culturas e tradições silenciadas, sofrendo 

constantemente com o estigma do ‘incivilizado’ do ‘selvagem’ ou ‘atrasado’. A mulher 

negra e indígena, contam em sua história as dores da violência marcada em seus corpos 

colonizados, tendo suas vozes silenciadas mesmo quando se organizaram as primeiras 

mobilizações em busca de igualdade através do Movimento Feminista Europeu, que 

naturalizou a categoria universalizante de ‘mulher’ negando a existência de todas aquelas 

que fogem do modelo europeu de ser e viver. 

  Para tanto, as mulheres afro-americanas tiveram ainda mais barreiras a serem 

superadas na luta por igualdade dentro da sociedade marcada pela colonial/modernidade e 

o patriarcalismo, necessitando de uma reflexão a partir da intersecção de gênero, etnia/raça 

e classe para terem suas histórias e pautas próprias na ordem do dia. Foi nesse contexto, 

que as mulheres indígenas no Brasil, durante a década de 1980 se inseriram no Movimento 

Indígena brasileiro e ao mesmo tempo formaram associações e organizações internas 

próprias para discutirem sua situação de opressão vivenciada tanto em suas comunidades 

como na sociedade envolvente.  

O protagonismo feminino indígena enfrenta barreiras tanto internamente – quando 

os homens dificultam o acesso delas aos espaços de lideranças, muitas vezes utilizando a 

tradição para excluí-las – como externamente – quando sofrem uma tripla opressão, por 

sua condição de mulher, por ser indígena e na maioria das vezes interiorana. Contudo, as 

mulheres têm cada vez mais percebido sua situação e buscado meios de resistir e se impor, 

inclusive negociando a partir de códigos do ‘branco’, como analisaremos no próximo 

capítulo com a formação do GRUMIN pelas mulheres Potiguaras.  
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III CAPÍTULO            

GRUMIN: DIALÓGO ENTRE RESISTÊNCIA INDÍGENA E FEMINISMO 

 

A DENÚNCIA 

 
Ó mulher, vem cá. 

Que fizeram do teu falar? 

Ó mulher conta aí... 

Conta aí da tua trouxa 

Fala das barras 

Dos calos nas mãos. 

O que te faz viver, mulher? 

Bota aí teu armamento. 

Diz aí o que te faz calar... 

Ah! Mulher enganada 

Quem diria que tu sabias falar!144 

Eliane Potiguara colocou em versos a sua própria experiência como mulher 

indígena pertencente à etnia Potiguara, que conta com um longo contato com a sociedade 

envolvente e, como conseqüência, está permeada das concepções da colonial/modernidade 

inclusive no que tange a aparente inferioridade do feminino em relação ao masculino, que 

resulta no silenciamento e na exclusão das mulheres dos espaços de poder. Assim, a autora 

questiona: “O que fizeram do teu falar [mulher indígena]”? 

  As Potiguaras da Paraíba encontram através do GRUMIN o meio para expor a 

resposta a tal indagação. Para elas, era preciso assumir o seu lugar de fala, sublinhando 

para os seus companheiros e irmãos de luta a necessidade de se discutir a partir da visão 

feminina o futuro da questão indígena brasileira e, ao mesmo tempo, ganhar visibilidade 

dentro das reivindicações femininas no cenário nacional. Desse modo, nos debruçaremos 

na analise dos boletins informativos do GRUMIN, de matérias escritas por Eliane 

Potiguara – então coordenadora do grupo – sobre a organização e da página virtual 

disponibilizada pelas participantes, a fim de compreendermos como essas mulheres 

construíram seu protagonismo, fortalecendo a luta do movimento indígena brasileiro e ao 

mesmo tempo apresentando pautas específicas de gênero que dialogavam com pautas do 

Feminismo de ponto de vista. 

 

                                                             
144  POTIGUARA, Eliane. A denúncia. Disponível em http://grumin.blogspot.com/ ACESSO 28/11/2018. 

http://grumin.blogspot.com/
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3.1 As ‘filhas da Terra’ se organizam... 

        Segundo Cardoso e Guimarães145, os Potiguara da Paraíba descendem da 

família Tupi, mantendo intenso contato com o colonizador desde o período colonial 

brasileiro, contando com uma população de aproximadamente 19 mil indígenas, 

distribuídos entre as aldeias e as cidades de Baía de Traição, Marcação e Rio Tinto, 

ocupando também o litoral paraibano entre os rios Camaratuba e Mamanguape. As aldeias 

estão dividas em Três Terras Indígenas (TIs), chegando a um total de 33.757 hectares. “A 

TI Potiguara (população de 8.109 pessoas), a TI Jacaré de São Domingos (população de 

449 pessoas) e a TI Potiguara de Monte Mór (população de 4.447 pessoas)146”.  

Ainda segundo os autores, os Potiguaras possuem documentos comprovando a sua 

permanência no mesmo território desde a chegada do colonizador no século XVI. Desde 

esse período, a sobrevivência desses povos tem sido marcada por luta e resistência 

presentes nas diversas tentativas de tomada do seu território. Os autores dessas tentativas 

utilizam-se inclusive de mecanismo do “branco” e dos órgãos indigenistas. Gerlic e 

Zoetti147 retratam como as mulheres potiguaras sempre exerceram um papel de destaque 

dentro da comunidade, sendo as principais responsáveis pela transmissão aos mais novos 

da cultura tradicional. Contudo, justamente pelo longo contato com o colonizador, estas 

mulheres enfrentaram duras batalhas na luta pelo protagonismo e a participação nos 

espaços de liderança da comunidade.  

Começaram a sair das cozinhas de suas casas e a trabalhar junto com as 

lideranças em prol de seu povo, mas sempre sofrendo o preconceito por parte 

dessas lideranças, que eram todos homens e não viam com bons olhos a entrada 

delas no movimento indígena148. 

Rompendo com os papéis tradicionais de gênero, essas mulheres buscaram meios 

de compor a resistência do seu povo contra o colonizador e, ao mesmo tempo, de 

resistirem a uma tradição patriarcal que as excluíam dos espaços de poder. “Ser mulher 

Potiguara é ter a delicadeza e a força em equilíbrio, é viver para sua gente. É ser, mãe, 

                                                             
145 CARDOSO, Thiago Mota; GUIMARÃES, Gabriela Casimiro (orgs). Etnomapeamento dos Potiguaras da 

Paraíba. Brasília: FUNAI/CGMT/CGETNO/CGGAM, 2012.  
146 Idem. op.cit. p. 15.  
147 GERLIC, Sebastián; ZOETTI, Peter Anton (orgs). Índios na visão dos índios: Potiguara. Salvador: 

Thydêwá, 2011. 
148 Idem. op. cit. p. 6.  
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parteira, agricultora, marisqueira, conselheira tutelar, vereadora, artesã, cacique, liderança 

e acima de tudo uma guerreira149”. Além disso,  

[...], as mulheres indígenas são ainda relegadas pelos homens à posição 

secundária na atuação política da comunidade indígena, o que nos provoca a 

pensar quais os lugares e papeis impostos e rompidos pelas mulheres indígenas 

nas demais esferas das comunidades indígenas e na sociedade envolvente150. 

Novamente vemos a interferência da colonialidade dentro dessa comunidade, que 

perpassado pela noção de gênero ocidental patriarcal, desqualifica essa participação 

feminina nos espaços de liderança.  

Mesmo com toda a responsabilidade que têm dentro grupo, só recentemente as 

mulheres indígenas passaram a atuar como militantes no movimento indígena. 

Atuação ainda muito restrita e complicada.  Quando nós chegamos a ocupar 

espaços políticos e de representação é como se isso se desse porque contamos 

com a chancela dos homens – uma espécie de “ela está lá porque os homens 

permitiram” -, pois os espaços de protagonismo são uma exclusividade 

masculina151.  

A fim de se opor a essa situação opressiva e construírem autonomia, as Potiguara, a 

partir de 1980, criaram a Rede Grumin de mulheres indígenas _ Grupo mulher, educação 

indígena –, formado por um conjunto de mulheres que participaram do I Encontro 

Potiguara de Luta e Resistência, que perceberam como as suas comunidades 

compartilhavam de lutas comuns a todos os povos indígenas brasileiros e como a situação 

da mulher nesse cenário era ainda mais delicada devido a sua vulnerabilidade frente à 

violência empreendida pelos ‘brancos’ e também internamente, oriundos do contato dos 

seus companheiros com a sociedade envolvente machista. Assim, essa organização 

começou com as Potiguaras, mas ganhou amplitude ao abarcar mulheres de outras etnias, 

aldeadas e da cidade, de origem étnica discriminada social, sexual ou racialmente152.  

Um dos nomes dentro dessa organização é de Eliane Potiguara153 que coordenou o 

projeto e explicou em diversas matérias o objetivo da organização que nasceu de sua 

experiência enquanto uma mulher indígena desaldeada juntamente com sua família que 

                                                             
149 Idem. op.cit. p.7.  
150 SAMPAIO, Paula Faustino. Silêncios e palavras na rede de significados sobre as mulheres indígenas no 

Brasil. Disponível em 

http://www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/39/1439861881_ARQUIVO_Silenciosepalavrasmulheresindi

genas.pdf ACESSO 16/01/2019. p. 4. 
151 KAINGANG, 2012, p. 412.  
152 Informações disponíveis no site do GRUMIN http://grumin.blogspot.com/ Acesso 04/12/2018. 
153 Já devidamente apresentada na p. 15 desse estudo. 

http://www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/39/1439861881_ARQUIVO_Silenciosepalavrasmulheresindigenas.pdf%20ACESSO%2016/01/2019
http://www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/39/1439861881_ARQUIVO_Silenciosepalavrasmulheresindigenas.pdf%20ACESSO%2016/01/2019
http://grumin.blogspot.com/
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peregrinou em diversas comunidades e vivenciou as conseqüências da violência a que 

essas sociedades foram submetidas. Nesse sentido, Eliane Potiguara relatou que as 

mulheres perceberam como o contato com o colonizador modificou a organização social, 

inclusive gerando demandas antes inexistentes na comunidade, como a necessidade de 

atendimento médico para solucionar as infecções e doenças transmitidas pelo ‘branco’, ou 

a urgência em investir na educação bilíngüe que permitiria as crianças aprenderem os 

códigos da sociedade dominante, mas preservando os seus conhecimentos tradicionais, 

principalmente a língua. Além disso,  

Mostram preocupação com a onda crescente de crimes cometidos contra as 

comunidades indígenas; a violência sexual nas áreas de mineração; a prostituição 

e bebedeira de algumas mulheres desaldeadas; o preconceito e a descriminação 

contra as mães solteiras e muitas outras dificuldades que dizem respeito a 

mulher154.  

Contudo, é preciso ressaltar que havia entre as participantes do grupo a 

preocupação em evidenciar que o objetivo da organização não consistia em dividir o 

movimento indígena, mas de fortalecer as pautas comuns as populações tradicionais e 

acrescentar a questão de gênero como um ponto a ser debatido. “Ao contrário, o que as 

mulheres querem é o fortalecimento da luta, ao lado dos homens, também nas questões 

centrais como a demarcação das terras as invasões, violências e mortes, enfim, o 

cumprimento da Constituição, a paz” 155. 

Para entendermos melhor como se deu a criação do GRUMIN e como este 

respondeu a uma necessidade impulsionada pelos acontecimentos daquele contexto 

histórico, retomaremos alguns fatos importantes ocorridos durante a década de 1980 que 

afetou diretamente a situação dos Potiguaras da Paraíba. Como tratamos anteriormente, a 

década de 1980 marcou o inicio da redemocratização do país que saiu de uma Ditadura 

Civil-Militar que prevaleceu por mais de 20 anos e que censurou violentamente os 

movimentos sociais, colocando as minorias sociais em situação de vulnerabilidade, 

inclusive os povos indígenas brasileiros que tiveram grandes batalhas no que tange a 

demarcação de suas terras devido ao avanço das grandes obras públicas e da incorporação 

                                                             
154 POTIGUARA, Eliane. Jornal do GRUMIN: Nasceu da luta da mulher. Mensageiro. Belém/Pará, CIM, 

ano. 1, n. 56, Março-Abril, 1989, p. 3.   
155 POTIGUARA, Eliane. 1989, loc. cit.  
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do capital estrangeiro na economia nacional com a introdução de grandes multinacionais, 

mesmo em áreas indígenas156.  

Esse foi o caso dos Potiguaras que trazem em seu histórico a luta pela demarcação 

de suas terras e que durante o final dos anos de 1970 e inicio da década de 1980 viram o 

conflito se estender com a instalação da Companhia de Tecidos Rio Tinto que ao 

desenvolverem suas atividades próximas as terras indígenas influenciaram na invasão 

desse espaço, na busca pela madeira para a construção da fábrica e a lenha para alimentar 

as máquinas. Como consequência houve a expulsão dos indígenas de suas terras, o 

aumento da violência entre os funcionários da fábrica e as famílias indígenas que 

resistiram à invasão, este último, sendo constantemente alvo de ataques as suas casas e 

para preservarem suas vidas foram obrigados a migrarem para outras regiões.  

Além disso, essas terras também foram disputadas pela indústria açucareira, como a 

AGICAM, JAPUNGU e MIRIRI, inclusive contando com o apoio da FUNAI até então o 

órgão que deveria responder pelos interesses indígenas. Ainda em 1979 os indígenas 

Potiguaras tomaram a frente na luta pela demarcação de suas terras, enfrentando a 

resistência dos grandes fazendeiros e das indústrias interessadas em seus territórios, sendo 

concretizada a demarcação apenas em 1991 e ainda assim, excluindo parte das terras 

pertencentes ao território Potiguara tradicional, levando os indígenas a uma nova luta pela 

incorporação do território total. Essa reivindicação só foi atendida décadas depois, em 

2007157.  

Essa situação de conflito pela posse da terra resultou durante a década de 1980 no 

aumento da violência contra os Potiguara e a situação de escassez decorrente do 

impedimento da produção de uma economia de subsistência que atendesse a todos, levando 

muitos indígenas a se tornarem o braço fabril nessas indústrias que se instalaram nas 

proximidades da comunidade, gerando o aumento do contato com o ‘branco’ e a 

                                                             
156 Sobre a eclosão dos Movimentos Sociais no Brasil consultar GOHN, Maria da Glória. 500 anos de lutas 

sociais no Brasil: movimentos sociais, ONGs e terceiro setor. Revista Mediações, Londrina, volume 5, n. 1, 

p. 11-40, jan/jun , 2000.  Sobre Povos Indígenas e Ditadura Militar ver FERNANDES, Pádua. Povos 

indígenas, segurança nacional e Assembléia Nacional Constituinte: as Forças Armadas e o capítulo dos 

índios da Constituição brasileira de 1988.  Revista inSURgência, Brasília, ano 1, vol. 1, n.2, 2015.  
157 Informações disponíveis no portal https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Potiguara Acesso 04/12/2018 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Potiguara
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introdução do costume da sociedade dominante dentro das aldeias, inclusive na questão do 

aumento da violência doméstica158. 

  A criação do GRUMIN ganha ainda mais sentido quando associamos a situação que 

apontamos em relação aos Potiguaras, com os conflitos que abrangeram outras etnias e a 

articulação de um posicionamento autônomo dos povos indígenas no país com a criação da 

UNI – União das Nações Indígenas em 1980, bem como da articulação do Movimento 

Indígena como um todo, no contexto referido. Reunindo diversas etnias brasileiras na luta 

por pautas comuns a todos os povos indígenas, segundo os próprios participantes da UNI, 

esta organização nasceu “como as árvores, de baixo para cima” 159, ou seja, esse foi o 

grande momento de ruptura dos indígenas com a tutela estatal, mecanismo que lhes 

subtraia a autonomia, com base na falsa idéia de incapacidade desses povos gerirem suas 

vidas. A tutela também silenciava suas vozes e dava ao ‘branco’ o poder de decidir pelos 

indígenas de acordo com os interesses que lhes eram convenientes. Por intermédio do 

próprio órgão de ‘proteção’ ao índio – o antigo SPI e depois a FUNAI, a sociedade não 

indígena, em processos marcados pela violência e a corrupção atentou cotidianamente 

contra os indígenas, se beneficiando largamente da tutela que lhe era imposta160.  

O grande Encontro Nacional dos Povos Indígenas no Brasil, que resultou na criação 

da UNI, ocorreu em Brasília nos dias 7, 8 e 9 de junho de 1980, planejado e organizado 

pelos próprios indígenas com a participação de cerca de 200 índios representando 50 

nações. A princípio, nesse primeiro encontro, os participantes buscavam fazer um 

levantamento dos problemas comuns de todas as comunidades tradicionais brasileiras, 

chegando à conclusão que... 

Os problemas são conhecidos e todos foram tratados desde os mais locais como a 

falta de escola, transporte para os doentes, comunicação, até os problemas 

                                                             
158 ROSA, Ana Beatriz. “Por que a violência contra as mulheres indígenas é tão difícil de ser combatida no 

Brasil”. In: Relatório: violência contra os povos indígenas no Brasil dados de 2016. Disponível em 

https://cimi.org.br/pub/Relatorio2016/relatorio2016.pdf ACESSO 02/02/2019 
159 A ORGANIZAÇÃO dos índios deve nascer como as árvores: debaixo para cima. Mensageiro. Belém/Pará, 

CIM, Ed. 15, circulação interna, 1981, p. 2.  
160 Sobre essa questão da Tutela ver: LIMA, Antonio Carlos de Souza. Reconsiderando poder tutelar e 

formação do estado no Brasil: notas a partir da criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 

Trabalhadores Nacionais. In: FREIRE, Carlos Augusto da Rocha (Org.). Memória do SPI: textos, imagens e 

documentos sobre o Serviço de Proteção aos Índios (1910-1967). Rio de Janeiro: Museu do Índio – FUNAI, 

2011. p. 203-206. 

https://cimi.org.br/pub/Relatorio2016/relatorio2016.pdf
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maiores como o não-reconhecimento de povos inteiros como povos indígenas, 

invasão de terras e interferência na organização dos povos indígenas161. 

Ao fim do encontro chegou-se a conclusão da necessidade de medidas urgentes em 

todo o país a respeito da questão indígena, tais como:  

1. Campanha e propaganda no Brasil todo para que os índios tivessem o direito 

de se organizar. 

2. Condenar o tal projeto de ‘emancipar’ o índio.  

3. Lutar para que os povos índios tivessem assistência no campo da Saúde.  

4. Exigir garantia de vida dos líderes indígenas.  

5. Pensar na possibilidade de criar um tribunal que se chamaria ‘Ângelo 

Kretan’ – esse tribunal serviria para denunciar os crimes contra os índios.  

6. Assegurar o direito das comunidades indígenas participarem do processo de 

demarcação das terras.   

7. Lutar para a criação do Parque Indígena para os Yanomami: povo de 
Roraima que sofreu demais e tem direito a terra e a tranqüilidade.  

8. Ter direito a autodeterminação: Quem vai dizer se é índio ou não, não é o 

branco, mas sim o índio. 

9. Os governadores e prefeitos não devem mandar nas aldeias, como já 

aconteceu em várias partes do Brasil, porque a FUNAI se retirou.  

10. Deixar claro que as hidroelétricas são um grande mal para os índios. Com a 

desculpa do progresso os índios eram prejudicados.  

11. Apoiar aqueles povos indígenas que a FUNAI e grupos interessados 

declaram que não são mais índios para privá-los de suas terras162.  

  Podemos dividir essas pautas retiradas dessa grande assembléia em três grandes 

questões de disputa histórica entre os indígenas e os ‘brancos’: 1) A questão da autonomia 

dos povos indígenas; 2) A violência da sociedade envolvente para com os índios e, 3) Os 

direitos dos povos originários brasileiros. Essas questões estão interligadas, uma vez que 

foi o processo de dominação colonial europeu que retirou dos indígenas a sua autonomia, 

apropriando-se de suas terras e sua força de trabalho violentamente, impondo a cultura 

dominante e deslegitimando a cultura tradicional. Mesmo no pós-independência, os 

indígenas continuaram sendo lidos a partir da ótica do colonizador como um empecilho ao 

desenvolvimento capitalista, resultando no posicionamento estatal de tutela ou defesa do 

modelo integracionista.  

Segundo Resende163a autonomia dos povos indígenas no contexto de 

redemocratização do país e da Constituinte estava ligada a conquista da cidadania indígena 

brasileira, que rompendo com a lógica restrita do conceito de cidadania eurocêntrico, 

concederia aos indígenas o pleno reconhecimento enquanto cidadão brasileiro, usufruindo 

                                                             
161 A ORGANIZAÇÃO dos índios deve nascer como as árvores: debaixo para cima. 1981, loc. cit. 
162  A UNIÃO faz a força, as nações indígenas unidas em confederação – UNI. Mensageiro, n. 10, circulação 

interna, Maio de 1981, p. 2.  
163  RESENDE, 2014, p.100.    
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dos direitos universais do Homem e do Cidadão e, ao mesmo tempo, garantindo os seus 

direitos plenos enquanto pertencentes a comunidades étnicas tradicionais, tendo 

assegurados os seus direitos culturais, sociais, ritos e conhecimentos. Para mais,  

Autonomia é uma forma de exercício do direito à autodeterminação, não é o 

mesmo que independência e nem envolve soberania e que, o direito à 

autodeterminação implica respeito aos direitos indígenas e reconhecimento das 

autoridades indígenas, de suas formas de organização e representação política em 

todos os níveis de poder.164  

Compreendemos assim que a autonomia dos povos indígenas resume-se na luta por 

transformar a sociedade envolvente em um espaço que permita uma situação de equidade 

no que consiste a obtenção de direitos, garantindo às comunidades tradicionais a 

manutenção de suas especificidades socioculturais, preservando a sua tradição cultural e o 

seu modo de estar e vivenciar o mundo. Esse desejo ficou evidente na fala de um dos 

participantes do UNI,  

Querer fazer o índio como branco é errado. É como o estrangeiro que vem para o 

Brasil, ele se naturaliza mais nunca perde suas características. É um erro fazer 
exame de sangue de índio para ver quem é índio e quem não é. É muito errado e 

nós não aceitamos165. 

A luta por autonomia também reflete a insatisfação dos indígenas quanto à pressão do 

Estado e da FUNAI quanto à emancipação do índio como o ponto final no estágio 

evolutivo que ‘naturalmente’ estavam fadados a percorrer. 

  Nesse sentido, o princípio colonial/moderno imperou através da política 

positivista166, entendendo que os indígenas estariam ‘atrasados’ no processo evolutivo já 

alcançado pelo colonizador europeu e enquanto estavam se civilizando caberia ao Estado 

manter uma tutela sobre estes. Aqui encontramos a seguinte situação: se os indígenas são 

considerados, naturalmente, por sua condição étnica, ‘atrasados’ e ‘incapazes’ de lidarem 

com suas próprias vidas, logicamente também não poderiam gerir suas terras e os recursos 

nelas contidos, cabendo ao Estado ‘cuidar’ dos seus interesses. Caso fosse constatado que 

o indígena conseguiu integrar-se a sociedade envolvente, ele naturalmente perderia a sua 
                                                             
164  RESENDE, op. cit., p. 101.  
165 A ORGANIZAÇÃO dos índios deve nascer como as árvores: debaixo para cima. Mensageiro. Belém/Pará, 

CIM, Ed. 15, circulação interna, 1981, p. 3.  

 
 
166 Os positivistas acreditavam que bastava conhecer os mecanismos reguladores da sociedade para poder 

organizá-la, com isso caberia aos indivíduos obedecer e respeitar as normas da sociedade para poder 

participar do seu progresso. Informações disponíveis em http://dialeticasocial.blogspot.com/2009/02/pra-

frente-brasil-ideas-positivistas-no.html ACESSO 10/02/2019 

http://dialeticasocial.blogspot.com/2009/02/pra-frente-brasil-ideas-positivistas-no.html
http://dialeticasocial.blogspot.com/2009/02/pra-frente-brasil-ideas-positivistas-no.html
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identidade étnica e se tornaria apenas um ‘cidadão comum’ sem direitos específicos a 

serem preservados. Por isso, a luta dos indígenas contra o projeto de emancipação, 

Não tem nenhuma tribo já pronto para isso. FUNAI quer forçar isso entre os 

Atroari que estão mais atrasados que nós. Nós que já estamos misturados com 
civilizados não estamos adequados para a emancipação como a FUNAI quer a 

não ser por meio de pressão, meio de bomba, metralhadora, ai agente pode ser 

emancipada, aliás, não emancipada e sim eliminada167. 

Podemos observar que a colonialidade do poder e do ser estava tão intrínseca no 

pensamento sobre esses grupos que foram subalternizados, que mesmo nessa fala de um 

participante do encontro da UNI, em que ele discorda da emancipação via integração, a 

noção de grupos indígenas mais ‘civilizados’ do que outros continua a ser reproduzida, 

legitimando um discurso dominante. Além disso, percebemos como a FUNAI pressionou 

violentamente essas comunidades a cederem às pressões estatais, destoando de sua 

‘função’ de proteger os interesses indígenas.  

Essa violência marcou toda a história do contato dos indígenas com o colonizador, 

em maior ou menor proporção, sempre de acordo com o período histórico do país, mas 

permanecendo as medidas de imposição, de agressão, de silenciamento e extermínio sobre 

as comunidades tradicionais. Inúmeros casos refletem essa situação, como o do assassinato 

do índio Marçal de Souza, pertencente ao grupo Guarani-Ñandeva que vivenciou a 

migração forçada na luta pela sobrevivência. Marçal destaca-se como um indígena que 

adentrou o ‘mundo dos brancos’ mas não perdeu a sua identidade, utilizando-se do código 

do dominante para lutar por seu povo, e por isso mesmo ficou conhecido como “um pé no 

calo da FUNAI e do Governo’. Vivendo no Mato Grosso do Sul, aprendeu ainda jovem a 

profissão de atendente de enfermagem, utilizando o seu conhecimento para ajudar as 

comunidades indígenas aliando-se, a princípio, a missão evangélica junto aos índios, pois 

acreditava no poder da ‘missão’ na luta de seu povo e foi desse modo que conseguiu 

apreender conhecimentos do ‘branco’ com mais profundidade, possibilitando um 

enfrentamento mais eficiente.  

Contudo, percebeu que era preciso avançar ainda mais na causa indígena, 

adentrando como funcionário da FUNAI em comunidades indígenas de outras regiões, 

acompanhando cotidianamente as ações do órgão indigenista que desfavorecia as 

comunidades, tornando-se um grande crítico dessas ações. Dedicou os últimos anos da sua 

                                                             
167 A ORGANIZAÇÃO dos índios deve nascer como as árvores: debaixo para cima. Mensageiro, 1981, p.3. 
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vida a luta do povo Guarani-Kaiowã na defesa de suas terras, tornando-se um nome forte 

dentro do movimento indígena nacional, sendo o escolhido para representar a categoria no 

encontro com o Papa João Paulo II em 1980, em que exclamou as seguintes palavras... 

[...], as tribos indígenas brasileiras estão sendo massacradas, exploradas, mortas 

por pistoleiros que nos matam como animais. No descobrimento do Brasil, 

éramos uma grande nação, e hoje vivemos como um povo á margem deste país, 

sem nenhuma condição de vida. Hoje estamos sendo assassinados, vivemos na 

miséria, assassinados que somos pelo que tem no nosso chão deste grande Brasil, 

chamado de país cristão168. 

Marçal parecia pressentir seu próprio destino. O mundo indígena foi abalado no dia 

25 de novembro 1983 com a notícia do seu assassinato durante a noite na farmácia da 

aldeia Campestre, município de Antônio João no Mato Grosso do Sul, onde ele trabalhava 

como enfermeiro. A sua família relatou que ele vinha sofrendo ameaças desde que tinha se 

negado a receber uma propina de cinco milhões de cruzeiros para convencer os índios 

Caiowás a abandonarem suas terras. A sua morte compõem um cenário de violência que 

resultou em cerca de dez assassinatos de líderes indígenas durante o ano de 1983, sendo 

estes: 6 caingangues em junho (no Rio Grande do Sul), Edísio Pataxó em junho (na Bahia), 

Alcides Maxacali em julho (em Minas Gerais) e dois Xukuru-Kariris em setembro (em 

Alagoas)169.   

Nesse sentido, somente a conquista dos direitos e sua efetivação poderiam garantir 

a sobrevivência segura das comunidades indígenas brasileiras. As principais pautas do 

movimento indígena na década de 1980 consistiam na luta por autonomia, por 

autodeterminação, pela demarcação das terras indígenas, saúde, educação e pela proteção 

da sua cultura tradicional, sendo reconhecida a pluralidade que constituem os povos 

indígenas brasileiros e, ao mesmo tempo, a garantia da sua pertença ao país como cidadão 

brasileiro.  

Segundo Resende, a Constituição de 1988 apresentou grande avanço nesse sentido 

ao reconhecer a existência de direitos coletivos, a cultura, a tradição e o modo de viver 

indígena, rompendo com a tradição integracionista. Além disso, reconheceu os direitos 

originários e imprescindíveis sobre as terras que ocupam e o usufruto das suas riquezas 

naturais com sua posse permanente, o uso da sua língua materna e seus próprios métodos 

                                                             
168 ALMEIDA, Rubem Thomaz de. Morreu, mataram Marçal de Souza. Tempo e Presença. CIMI-M3, 

Dourados, Janeiro-Fevereiro, São Paulo, 1984, p. 11.  
169 MATO GROSSO do Sul – Brasil: Assassinado líder indígena. Sem Fronteiras, nº117, Jan-Fev de 1984, p. 

51.  
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de aprendizagem e a proteção e a valorização da tradição cultural indígena. “Os índios 

recuperaram sua cidadania completa como maiores de idade, ao mesmo tempo em que 

adquiriram uma personalidade jurídica, ficando revogada a tutela paternalista, [...]170”. Para 

mais,  

Ela [a Constituição] passa a considerar o direito à terra como “originário”, isto é, 

“anterior e independente a qualquer  ato  do  Estado”.  Aqui se encontra, de 

acordo com Marés, o rompimento do paradigma: não se trata de uma 

determinação legal, mas de um “reconhecimento” de um direito preexistente171. 

Entretanto, apesar do avanço conquistado na Constituição de 1988 pelo Movimento 

Indígena, a efetivação desses direitos conquistados tornou-se outra batalha extremamente 

violenta que as comunidades tradicionais tiveram que travar. Como vivenciou os habitantes 

da Área Raposa Serra do Sol ao sofrem constantemente com a violência resultante do 

conflito pela posse de terra entre indígenas e garimpeiros, que mesmo após a determinação 

da demarcação pela Constituição, os órgãos responsáveis prolongaram o máximo possível 

o processo172. Assim, a efetivação desses direitos conquistados tornou-se uma das 

principais reivindicações do movimento indígena brasileiro durante o fim da década de 

1980 até os dias atuais, inclusive estando presente no GRUMIN e discutido amplamente 

por Eliane Potiguara. Vejamos como esse grupo articulou as pautas e resistência das 

mulheres indígenas. 

 

3.2 O GRUMIN como resistência feminina indígena 

As mulheres indígenas sempre estiveram inseridas nos espaços de poder mesmo 

que de maneira limitada ou indireta, lidando cotidianamente com as lutas empreendidas 

por sua comunidade contra o invasor. Essas sujeitas são os alvos mais marcados no que 

consiste a violência resultante do contato com a sociedade envolvente como estupro, 

violência doméstica... Nesse sentido, torna-se compreensivo a sua participação dentro da 

organização de resistência indígena – UNI – compartilhando com os seus companheiros 

possíveis medidas a serem empreendidas para garantir a sobrevivência de suas 

comunidades. 

                                                             
170  RESENDE, op. cit., p. 265-266. 
171 RESENDE, op. cit., p. 268.  
172 Informações disponíveis em Povos Indígenas no Brasil: 1991-1995. Carlos Alberto Ricardo editor, São 

Paulo: Instituto Socioambiental, 1996.  
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  Na Assembléia Indígena Nacional ocorrida na aldeia dos Galibi-Marworno, em 

Oiapoque em 1983, diversas lideranças indígenas se reuniram para discutir as pautas 

defendidas pela UNI,  

Todo o índio contou o sofrimento de seu povo e até de outros povos índios que 

não tinham representantes em nossa assembléia. Contou o sofrimento mais não 

para chorar, contou para resistir, para se organizar junto aos seus irmãos, para 

pensar em um futuro melhor173. 

Questões como demarcação de terras, saúde, educação, cooperativas, transporte, 

violência ganharam o centro do debate. Entretanto, a maior parte dos integrantes da 

reunião foi composta por homens, geralmente os caciques ou lideranças das comunidades. 

Essa ausência da mulher a frente desses encontros e do processo de decisão reproduz á 

lógica patriarcal ocidental que excluiu as mulheres do espaço público, como aponta Okin 

ao dizer que,  

Os homens são vistos como, sobretudo, ligados às ocupações da esfera da vida 

econômica e política e responsáveis por elas, enquanto as mulheres seriam 

responsáveis pelas ocupações da esfera privada da domesticidade e reprodução. 
As mulheres têm sido vistas como “naturalmente” inadequadas à esfera pública, 

dependentes dos homens e subordinadas à família174. 

Mesmo entre as comunidades indígenas, as próprias militantes relataram a 

resistência das próprias comunidades, das lideranças indígenas masculinas e do Estado em 

inseri-las nesses espaços. “[...], vários representantes trouxeram as suas esposas. As 

mulheres participaram da assembléia. Não falaram muito, mas é um começo. Mulher é 

importante, como é importante o homem na vida da aldeia. A luta é de todos175. 

Novamente a inquetação de Azelene Kaingáng torna-se compreensiva quando ela diz que,   

Quando nós [as mulheres] chegamos a ocupar espaços políticos e de 

representação é como se isso se desse porque contamos com a chancela dos 

homens – uma espécie de ‘ela está lá porque os homens permitiram’ – pois os 

espaços de protagonismo são uma exclusividade masculina176.  

                                                             
173 COMO ACONTECEU a assembléia. Mensageiro. Edição n. 20, circulação interna, Belém/Pará, 1983, p. 

2.  
174 OKIN, Susan Moller. Gênero, o público e o privado. Estudos Feministas, Florianópolis, 16(2): 440, maio-

agosto, 2008, p. 307-308.  
175 COMO ACONTECEU a assembléia. 1983, loc. cit.  
176 KAINGÁNG, Azelene. “Depoimento de uma militante. In: Nova História das mulheres no Brasil. Org. 

Carla BassaniziPinsky e Joana Maria Pedro. 1º Ed. Reimpressão, São Paulo: Contexto, 2013, p. 412.   
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Assim, é perceptivel como a colonialidade/modernidade intensificou um 

‘patriarcado de baixa intensidade’177 já existente em diversas sociedades pré-capitalistas, 

instituindo um binarismo, em que os papéis atribuídos aos gêneros agora são reorganizados 

a partir da lógica da superioridade do masculino em relação ao feminino. Lugones 

problematiza essa questão ao dizer que,  

O sistema patriarcal que foi inserido nessas comunidades ginecocráticas 

transformou profundamente a organização social e política, que passou a excluir 

aquelas que foram forçadamente categorizadas como mulheres e, portanto, 

submissas, frágeis e incapazes de exercer as atividades de liderança e de 

autonomia individual que exerciam quando não havia sistema de gênero 

hierárquico em suas vivências178. 

Apesar das inúmeras dificuldades experimentadas por essas mulheres indígenas 

para ocuparem esses espaços juntamente com os homens, elas não se calaram frente à 

mobilização de seus irmãos nacionalmente. Nesse mesmo encontro, algumas participantes 

expressaram as suas aspirações como à índia Deise, pertencente ao grupo Karipuna do 

Manga ao relatar que “gostei de assistir a reunião junto com meus irmãos. Eu tinha o meu 

trabalho, eu deixei porque é importante nós mulheres participar junto com os homens179”. 

Pelo exposto, percebemos que as mulheres indígenas estavam cientes da situação de 

seu povo e se posicionaram frente às necessidades do momento, entretanto, muitas vezes 

foram ignoradas ou subestimadas em suas funções. Nesse sentido, o GRUMIN surgiu 

como uma organização feminina indígena Potiguara, para responder a uma demanda de sua 

comunidade a partir do olhar das mulheres, mães, guerreiras e que tinham voz e que 

precisavam ser ouvidas. Nas palavras de Eliane Potiguara o grupo tinha como objetivo 

promover, 

Um programa de trabalho centrado na educação-escola, na defesa da mulher e da 

criança, incentivando a profissionalização dos índios para trabalharem dentro das 

aldeias, como professores, técnicos em agricultura, em saúde e em outras áreas, 

permitindo assim melhor qualidade de vida para todos180.  

                                                             
177 Segundo Segato (op. cit., p. 117) existem evidências de um ‘patriarcado de baixa intensidade’ nas 

sociedades tribais e afro-americanas, mesmo que se diferenciando do gênero ocidental, contendo estruturas 

hierárquicas de prestigio entre a masculinidade e a feminilidade. Além disso, as mulheres pertencentes a 

essas comunidades relatam como as lideranças masculinas utilizam da tradição para justificar a sua exclusão 

dos espaços de poder.  
178  DIAS, op. cit., p. 9.  
179 COMO ACONTECEU a assembléia. Mensageiro. Edição n. 20, circulação interna, Belém/Pará, 1983, p. 

6. 
180 POTIGUARA, Eliane. Op. cit., p. 3. 
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O grupo também  tinha como fundamento a luta por “conscientização de ‘quem 

somos na História do Brasil’181, cuja metodologia consistia em organizar grupos de 

mobilização nas aldeias, participar de encontros, produzir e distribuir cartilhas e folhetins 

conscientizadores, entre outras atividades. Nesse sentido, o foco central do GRUMIN 

consistia no empoderamento da mulher indígena, reafirmando a sua identidade étnica e a 

sua função primordial na continuação de suas comunidades. Para tanto, era preciso 

rememorar as trajetórias das antepassadas e incumbir nas mulheres contemporâneas, o 

desejo de seguir o exemplo de suas ‘avós’. A própria Eliane Potiguara retrata como a sua 

avó contribuiu para a sua formação como militante indígena,  

Segundo, eu tive muita influência da minha avó. Minha avó era uma guerreira 

muito combativa, mulher analfabeta, indígena bastante consciente de sua 

condição de mulher, pobre, nordestina e eu ouvi sempre a voz guerreira dessa 

mulher. Então eu me considero uma pessoa que já vem no MI [Movimento 

Indígena] dentro de casa tendo essa visão182. 

Foi recorrendo à memória das mulheres indígenas guerreiras do passado que 

lutaram contra os malefícios da colonização, que a luta naquele momento estava 

justificada. Mas, contra o que estavam lutando? O que causou tanta violência e sofrimento? 

A partir da leitura do Boletim do GRUMIN, podemos concluir que o processo histórico 

que resultou na situação de vulnerabilidade em que se encontravam os indígenas brasileiros 

foram: a invasão da América e o domínio colonial europeu. As conseqüências da 

colonização reverberaram com a desorganização das sociedades indígenas, a exploração de 

sua força de trabalho, a violência, o genocídio, a expulsão de suas terras e o apagamento de 

sua tradição cultural.  

Desse modo, a conclusão que chegaram foi que o avanço do capitalismo e, 

consequentemente, a divisão do mundo entre países ricos e pobres, desenvolvido e 

subdesenvolvido, gerou uma desigualdade a nível global em que as minorias sociais – da 

qual os indígenas faziam parte – encontraram-se marginalizadas socialmente. Nesse 

                                                             
181 POTIGUARA, Eliane. Memória de nossos avós. Informativo Grumin. Serie cadernos conscientizadores, 

ano. 1, outubro de 1993, p. 5.    
182ENTREVISTA COM Eliane Potiguara para a tese de doutorado de Daniel Munduruku. Realizada em 

09.10. 2009 em Cuiabá, disponível em http://elianepotiguara.blogspot.com.br/p/entrevistas.html  Acesso dia 

10/12/18 
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sentido, a luta dos povos indígenas compõe uma luta maior que é dos grupos 

subalternizados (negros, indígenas, mulheres, trabalhadores, crianças, deficientes...).  

Para as sociedades indígenas especificamente, o resultado da colonial/modernidade 

foi “mortes ou suicídios, violências interpessoais, abusos sexuais, alcoolismo e distúrbios 

psicológicos183’. Além disso, a política paternalista retirou dos indígenas a autonomia de 

decidir sobre suas próprias vidas, “ao índio brasileiro, e pelo invasor, só lhe foram 

apresentados o ódio, a competição, o racismo, a superioridade dos brancos, o mau-

caratismo, a morte, o estupro, a violência, o paternalismo, o assistencialismo184”.  

Em relação aos Potiguaras, o Boletim do GRUMIN de Janeiro de 1993 relembrou a 

trajetória de luta desse povo ocupante do litoral paraibano mostrando que a partir do 

contato com o colonizador europeu, e mesmo após a nova Constituição de 1988, os 

Potiguaras continuaram enfrentando constantes invasões em seus territórios, a exemplo da 

realizada pela empresa AGICAM que se instalou nas proximidades da reserva, desmatando 

a área indígena com a monocultura de cana-de-açúcar. A empresa prejudicou amplamente 

a economia de subsistência realizada no território, além do aumento significativo da 

violência, principalmente contra as mulheres.  

Como resistência a essa situação, o GRUMIN propôs três planos para a construção 

do Movimento Indígena Potiguara185: 1) Plano Pessoal ou Grupal; 2) Plano Cultural e 

espiritual e; 3) Plano Político-Jurídico. Nesses planos organizativos, o grupo apresentou 

noções primordiais no combate às conseqüências da colonial/modernidade, discutindo 

sobre as permanências de concepções e práticas do colonizador e propondo medidas para 

superá-las.  

No Plano Pessoal ou Grupal, o primeiro passo foi “tomar consciência da nossa 

condição de oprimido e marginalizado pela sociedade brasileira, através de quem fomos, 

quem somos e para onde vamos186”. Aqui há um lembrete essencial para os componentes 

da luta: a condição de marginalizado não é ‘natural’ do indígena, mas foi imposto a partir 

do processo colonizador europeu e somente com a revalorização da identidade cultural 

                                                             
183 OLHANDO PARA nós mesmos. Informativo Grumin. Serie cadernos conscientizadores, ano. 1, outubro de 

1993, p. 14.    
184 OLHANDO PARA nós mesmos. Op. cit., p. 17.  
185 CONSTRUINDO AS bases do movimento indígena Potiguara. Informativo Grumin. PB, Ano. 1, Janeiro 

de 1993, p. 13-18.  
186 Informativo Grumin, 1993, op. cit.  
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ancestral tradicional, conseqüente da tomada de consciência é que se tornaria possível o 

empreendimento de conquista do seu lugar enquanto cidadão brasileiro pertencente a um 

grupo tradicional.  

 Para que essa revalorização identitária ocorresse, tornou-se necessário romper com 

a colonialidade do ser, - “é a experiência dos sujeitos subalternizados, a experiência física, 

material, cotidiana187”– que impôs aos grupos subalternizados o lugar da ‘inferioridade’ em 

relação ao dominante, e por isso mesmo, o desejo de se moldar de acordo com o que foi 

naturalizado como superior, negando o seu ser e a sua própria história. Portanto, era 

“preciso também tirarmos a máscara do inimigo que nos oprime há tantos séculos. Muitas 

vezes nem percebemos, e acabamos prejudicando nossos próprios irmãos e até a 

organização indígena. Cuidado! Não vista a roupa do colonizador”188. 

No Plano Cultural e Espiritual, a proposta foi rememorar e valorizar os 

conhecimentos tradicionais Potiguara, que passaram de geração em geração e que o 

colonizador não foi capaz de destruir. Aqui, encontramos novamente o desejo de romper 

com a colonialidade do saber, que consiste em invisibilizar o conhecimento do dito 

colonizado/subalterno, ou instituindo estereótipos a respeito destes a fim de reproduzir 

cientificamente a ‘superioridade’ do civilizado/moderno e universalizando esses 

conhecimentos dominantes. 

Por fim, no Plano Político-Jurídico, o GRUMIN convocou a todos á organização do 

movimento de resistência indígena, que se formulou em âmbito nacional e internacional na 

luta pela conquista e efetivação dos direitos enquanto povos originários. Nesse cenário, 

O Povo Potiguara resiste e deve assumir todos os cargos e funções que lhe são de 

direito, como: chefia de posto na Funai, Prefeitura  Municipal, cargos 

municipais, postos em organizações não governamentais, mesas diretivas a nível 

nacional e internacional. Mas sem jamais afastar-se de suas convicções 

indígenas189.  

O GRUMIN também apresentou pautas referentes à questão de gênero, sendo as 

principais delas: o combate a violência, o estupro, a prostituição, a revalorização da 

identidade étnica, a maior articulação e participação política das mulheres, capacitação 

                                                             
187 DIAS, op. cit., p. 7.  
188 Informativo Grumin, 1993, op. cit. 
189 CONCLUSÃO. Informativo Grumin. PB, Ano. 1, Janeiro de 1993, p. 20.  
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profissional, educação diferenciada, saúde, demarcação das terras indígenas, valorização 

da cultura tradicional, entre outras. A indígena Azelene Kaingáng190 ressalta que, 

Com o aumento de conflitos internos em função dos novos hábitos, como o 

alcoolismo e a prostituição e suas conseqüências, se intensificaram as violências 
domésticas, que iam de agressões físicas até prisões em cárcere privado. Se a 

violência contra as mulheres sempre existiu entre os indígenas, com os conflitos 

com a sociedade não índia, a diminuição territorial, a introdução do álcool e, de 

modo geral, a mudança de hábitos nas comunidades indígenas, sem dúvida 

atingiu graus mais elevados e até então desconhecidos entre nós.    

O desabafo relatado pela indígena reflete as consequências do contato com a 

sociedade envolvente, que desorganizou a estrutura social e aumentou o índice de violência 

interna que atingiu principalmente as mulheres. A pequena indígena G – nomenclatura 

utilizada no inquérito para preservar sua identidade – vivenciou essa violência ao ter seu 

corpo violado pelo mecânico Luiz Rodrigues da Silva da aldeia de Jaguapiru, da qual faz 

parte.  

O caso aconteceu da seguinte forma: o mecânico Luiz, casado e residente em 

Dourados, trabalhava na oficina da Reserva e em uma determinada manhã foi até a escola 

onde a menor estudava e falou que a mãe dela o tinha mandado buscá-la, obedecendo à 

suposta ordem da mãe, a índia acompanhou o homem em seu carro. Contudo, durante o 

trajeto, Luiz Rodrigues desviou o caminho e acabou levando a menina para um motel na 

cidade e lá cometeu o crime contra a menor. Após praticar o crime, o homem levou a índia 

até perto de sua residência, a mesma quando chegou a casa, machucada, relatou a mãe o 

abuso que tinha sofrido. Logo o caso foi levado para o chefe do posto da FUNAI, 

Edmilson Ortiz e este registrou queixa na polícia191.  

Esse não é um caso isolado. Silva, Alves, Kanoé192, relembram que as mulheres 

indígenas enfrentam cotidianamente uma opressão mais acentuada devido a sua condição 

de mulher, de ser mulher indígena (raça/etnia), e pelo fato de sua condição de pobreza 

decorrentes da situação de marginalização em que as sociedades indígenas se encontram. 

Há de se considerar também que “a violência contra a mulher indígena ocorre no contexto 

                                                             
190 KAINGÁNG, op. cit., p. 415. 
191 MECÂNICO ESTUPRA índia de 15 anos. O progresso. CIMI-MS, Dourados, 1994, p.12.  
192 SILVA, Maria das Graças Silva Nascimento; ALVES, Hellen Virginia da Silva; KANOÉ, Tânia. 

Mulheres indígenas: o combate a violência através das leis, dos costumes e da cultura dos Povos da Terra 

Indígena Rio Guaporé em Rondônia. VIII Simpósio Internacional de GEOGRAFIA Agrária e IX Simpósio 

Nacional de GEOGRAFIA Agrária, GT 3 – Práticas e conflitos nos territórios dos povos indígenas, Curitiba, 

2017.  
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interno e externo á sociedade indígena e pode ser praticada tanto pela sociedade envolvente 

como pela própria sociedade indígena193”. Segundo Simonian,  

Submetidas a um processo de dupla-vitimização em suas próprias sociedades, 

vítimas das ações violentas de parentes e dos inimigos tribais no período pós-
conquista européia as mulheres indígenas viram as fileiras de seus inimigos e 

algozes de então, serem aumentadas pelos conquistadores europeus194.  

Essa situação ficou evidente no caso da pequenina índia C.P – nomenclatura 

utilizada para preservar sua identidade – que com apenas quatro anos vivenciou o abuso 

sexual pelas mãos daquele que tinha a sua confiança, o também indígena Getúlio Barroso, 

seu padrasto. O crime aconteceu em uma madrugada de uma quinta feira em uma estrada 

deserta na Reserva Indígena de Dourados. O agressor alegou que estava alcoolizado 

quando cometeu o estupro com a enteada, ferindo gravemente a menina filha de sua amasia 

Júlia Marques. Em seu depoimento, Getúlio relatou que aproveitou a ausência da 

companheira e adentrou o quarto da menina a levando sonolenta nos braços para o lugar 

onde consumou o ato. 

  A pequena índia acordou aos gritos ao ter seu corpo violado e, mesmo assim, o 

agressor continuou até ver o corpo esguio a desmanchar-se de sangue no chão, 

abandonando-a e fugindo do local. Por volta das 6 horas a menina foi encontrada por um 

morador que a levou ao hospital mais próximo devido à gravidade dos seus ferimentos. 

Mesmo em estado grave, a vítima relatou que o responsável pela agressão foi o padrasto. A 

polícia foi atrás do acusado e o prendeu depois de confessar o crime. O mesmo já tinha no 

seu histórico uma acusação de ter pegado uma mulher a força e introduzido um pedaço de 

madeira em sua vagina195.  

Quando analisamos casos como esses, percebemos como o discurso patriarcal 

introduzido pelo colonizador colocou a mulher indígena nessa condição de inferioridade 

social, inserindo e potencializando a violência sobre esses corpos feminilizados, instituindo 

um processo de desumanização que lhes tirou a segurança de existir, “a violência contra a 

mulher indígena costuma ser brutal, incluindo assassinatos, muitos com refinada 

perversidade, estupro, tortura, rapto, lesões corporais, ameaças e toda sorte de 

intimidação”. O GRUMIN também problematizou como a utilização do álcool pelos índios 

                                                             
193 SILVA, ALVES, KANOÉ, op. cit., p. 3.  
194 SIMONIAN, Ligia T. L. Mulhers indígenas vítimas de violência. Paper do NAEA 030, Novembro de 

1994, p. 4.  
195 INDÍGENA ESTUPRA enteada. O progresso. CIMI-MS, Dourados-MS, 6 de setembro de 1986.  



 
 

80 
 

serviu para aumentar o índice de violência dentro das comunidades, reproduzindo atitudes 

que não refletiam a cultura tradicional, mas a do colonizador.  

Foi a partir da compreensão dessa situação de tripla opressão e da necessidade de 

superá-las que as mulheres indígenas assumiram o protagonismo de suas vidas, “unindo 

suas vozes ao movimento indígena nacional, por um lado, mas também desenvolvendo um 

discurso e uma prática política a partir de uma perspectiva de gênero196”. Aqui, começa os 

primeiros diálogos entre o movimento de mulheres indígenas e o Feminismo de ponto de 

vista, que se propôs a repensar a multiplicidade das identidades femininas de acordo com o 

seu lugar de fala. As experiências são múltiplas e cabe ao movimento e a teoria feminista 

acompanhá-las e discuti-las.   

 

3.3 Diálogo entre o GRUMIN e o Feminismo Standpoint (ponto de vista) 

O GRUMIN apresentou-se como uma crítica a sociedade marcada pela 

colonialidade, em que as identidades dos grupos dominantes foram consolidadas e 

naturalizadas, ao mesmo tempo em que foram negadas as identidades dos grupos 

subalternizados, do qual os povos indígenas fazem parte. Para que esse processo de 

descolonização ocorresse, Ribeiro aponta a necessidade de se “entender como poder e 

identidades funcionam juntos a depender de seus contextos e como o colonialismo, além de 

criar, deslegitima ou legitima certas identidades”197.  

Aqui encontramos o fundamento que justificou a criação da organização feminina 

Potiguara. Longe de desejarem romper com o movimento de militância do seu povo ou 

causarem qualquer cisão, crítica recorrente aos movimentos de cunho identitário, as 

mulheres indígenas perceberam a necessidade de avançar em questões específicas da sua 

identidade de gênero, uma vez que eram submetidas a opressões por sua condição étnica, 

mas também por serem mulheres, inclusive dentro de suas próprias comunidades.  

Além disso, o próprio posicionamento autônomo feminino indígena pressionou o 

Estado brasileiro na elaboração de políticas públicas específicas para mulher indígena – 

                                                             
196 SACCHI, Ângela, 2003, p. 101.  
197 RIBEIRO, Djamila. O que é: lugar de fala? Djamila Ribeiro, Belo Horizonte (MG): Letramento: 

Justificando, 2017, p. 31.  
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como a questão da saúde e segurança – tratando as que antes passavam despercebidas 

dentro da generalização da categoria mulher, como sujeitas que precisam de um 

atendimento próprio que dialogasse com a sua visão de mundo. Essa mobilização também 

resultou em mudanças dentro das aldeias, uma vez que elas se organizaram na construção 

de: a) cerâmica, cestaria, tapeçaria, corte-custura, pinturas, confecções de redes de dormir e 

pescar. Produção e venda. Intercâmbio com outras nações indígenas; b) reciclagem dos 

professores e criação de material didático; c) projeto cabras-leiteiras para famílias carentes; 

d) campanha da valorização da identidade indígena contra o alcoolismo, o estado de 

desesperança e desânimo; e) apoio a saúde da mulher. Apoio as mães viúvas, separadas, 

solteiras e a seus filhos menores198. Essas e outras atividades desenvolvidas pela 

organização demonstram como houve uma mobilização interna e como esta apresentou 

resultados visíveis na construção da autonomia feminina. 

Para mais, ao analisar a situação da mulher negra dentro do movimento feminista, 

Collins199 formulou o conceito de “outsider within” que na língua portuguesa poderia ser 

entendido como a “forasteira de dentro”, pois para a autora, mesmo inseridas dentro de um 

movimento de reivindicação feminina, a mulher negra ainda sofria discriminação por sua 

condição racial. Desse modo, Collins definiu outsider within “como posição social ou 

espaços de fronteira ocupados por grupos com poder desigual”200. Esse lugar de fronteira 

permite que a mulher negra compreenda amplamente a sua posição dentro da relação de 

poder e se posicione a fim de ocupar o seu lugar. Nesse sentido, assim como a mulher 

negra, a indígena ocupa esse lugar da forasteira, não sendo compreendida em suas 

especificidades. Afinal, a experiência do viver feminino sofre variação de acordo com o 

lugar de fala de cada sujeita.  

[...], o racismo determina as hierarquias de gênero em nossa sociedade, sendo 

assim necessário que os movimentos feministas pensem maneiras de combater 

essa opressão, caso contrário, também contribui para manter as relações entre as 

mulheres hierarquizadas reproduzindo o discurso hegemônico201.  

Nesse sentido, o movimento feminista precisava compreender as múltiplas 

identidades que formam o ser feminino e a impossibilidade de fazer uma hierarquização de 

qual opressão é maior. “O não reconhecimento de que partimos de lugares diferentes, leva 

                                                             
198 GRUMIN – GRUPO MULHER E EDUCAÇÃO INDÍGENA.  SPV. 18 de agosto de 1992.  
199 COLLINS, 2016, apud RIBEIRO, 2017, p. 44-46.  
200 RIBEIRO, op. cit. p. 45.  
201 RIBEIRO, op. cit. p. 49.  
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a legitimação de um discurso excludente, pois não visibiliza outras formas de ser mulher 

no mundo”202.  

Ao fim e ao cabo, o GRUMIN apresentou-se como uma leitura de mundo da 

mulher indígena a partir do seu lugar de fala. Quando relacionamos a luta das Potiguaras 

com as das outras mulheres indígenas, como as Suruí, as Terenas, as Kayapó, as Xavantes, 

que analisamos no capítulo anterior, podemos percebe elementos comuns as suas 

experiência como pertencentes a sociedades tradicionais. Diante disso, podemos 

compreender a definição de lugar de fala como “o fato de que justamente por ocuparem a 

mesma localização social, esses indivíduos igualmente compartilham experiências nessas 

relações de poder”203.  

  Em resposta a essa necessidade de reformulação teórica e prática feminista, a autora 

Luiza Bairros apresentou o conceito do femininst stanpoint, ou ‘feminismo de ponto de 

vista’, em que,  

A outra tentativa mais recente de transformar as categorias mulher experiência e 

política pessoal é o ponto de vista feminista (femininst stanpoint). Segundo essa 

teoria, a experiência da opressão sexista é dada pela posição que ocupamos numa 

matriz de dominação onde raça gênero e classe social interceptam-se em 

diferentes pontos. Assim, uma mulher negra trabalhadora não é triplamente 

oprimida ou mais oprimida do que uma mulher branca da mesma classe social, 

mas experimenta a opressão a partir de um lugar que proporciona um ponto de 

vista diferente sobre o que é ser mulher numa sociedade desigual racista e 

sexista. Raça, gênero, classe social e orientação sexual reconfiguram-se 

mutuamente formando o que Grant chama de mosaico que só pode ser entendido 

em sua multidimensionalidade. De acordo com o ponto de vista feminista, 
portanto, não existe uma identidade, pois a experiência de ser mulher se dá de 

forma social e historicamente determinadas204.  

Partindo desse pressuposto, podemos concluir que o GRUMIN expressou essa 

inquietação das potiguaras no contexto de reafirmação da sua identidade étnica e da 

consolidação da sua identidade de gênero. Dialogando então com as pautas próprias da sua 

comunidade, que foram historicamente subalternizadas e silenciadas, iniciaram na década 

de 1980 o processo de construção de uma autonomia frente à sociedade nacional, 

impulsionado pelo momento histórico brasileiro de eclosão dos movimentos sociais, 

inclusive com o avanço da questão feminista no Brasil.  As vozes outrora silenciadas 

ganharam espaço público pela via da contestação social, inclusive dentro do MI.  

                                                             
202 RIBEIRO, op. cit. p. 51.  
203 Idem, op. cit. p. 65.  
204 BAIRROS, 1995, p. 461 apud RIBEIRO, 2017, p. 70.  
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Considerações Finais 

 

Ao longo desse estudo, demonstramos que para garantir o sucesso do 

empreendimento colonial no Novo Mundo foi preciso dominar os nativos e enquadrá-los 

dentro da nova lógica capitalista da divisão mundial do trabalho. Para justificar tal 

dominação, o elemento racializador de classificação humana foi introduzido e naturalizado, 

dividindo a humanidade entre branco/europeu/civilizado e não-

branco/selvagem/incivilizado. Aos indígenas coube o lugar de atrasado na escala 

civilizatória, que necessitava da tutela do colonizador para chegar ao estágio de civilizado. 

Esse processo civilizatório foi cunhado através da violência, da negação, da expropriação e 

usurpação dos seus territórios.  

Esses discursos, concepções e práticas perduraram na pós-independência nos países 

colonizados, legitimando a situação de marginalização social vivenciada pelos grupos 

subalternizados, a exemplo dos povos indígenas, graças à continuidade do que podemos 

denominar de colonialismo enquanto sistema de dominação para além da conquista 

territorial. Um sistema voltado para as formas de pensar e estruturar as relações de poder. 

Demonstramos que ao regressarmos ao meado do século XX, percebemos a 

utilização desse discurso colonizador pelos militares, colocando os indígenas enquanto 

empecilho ao desenvolvimento, alimentando concepções estereotipadas para usurpar suas 

terras e negar os seus direitos enquanto povos originários. A violência desse contato do 

‘branco’ teve como alvo freqüente as mulheres indígenas, que carregam em seus corpos 

violados as marcas da dominação, sofrendo com a insegurança inclusive dentro de suas 

comunidades, sendo vitimas freqüentes de violência domestica ocasionadas, em muitos 

casos, pelo contato dos seus companheiros com a sociedade envolvente e o consumo 

excessivo do álcool.  

Essa situação de vulnerabilidade impulsionou os povos indígenas brasileiros a se 

organizarem de maneira autônoma, defendendo pautas como: combate a corrupção da 

FUNAI; defesa dos direitos específicos das populações indígenas, principalmente a 

demarcação da terra; a exigência do reconhecimento da UNI enquanto organização 

autônoma e a participação indígena na Constituinte.  

Constatamos que esse articulado movimento indígena eclodiu em 1980 dentro do 

contexto de abertura democrática brasileira e reorganização dos movimentos sociais, 
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inclusive o movimento feminista. Observamos que, rompendo com a lógica opressora 

patriarcal, as mulheres estavam construindo o seu protagonismo, indo às ruas e 

expressando as suas vozes em defesa de suas pautas especificas de gênero, tais como: a 

sexualidade, o corpo e a violência contra a mulher. Esse movimento feminista brasileiro se 

mobilizou inclusive no processo da Constituinte, garantindo direitos históricos as 

mulheres.  

Nesse cenário, as mulheres indígenas também se mobilizaram, embalando 

juntamente com os homens a linha de frente da resistência. Entretanto, essas sujeitas 

vivenciavam a opressão por sua condição de gênero, tendo em muitos momentos decisivos 

suas vozes minimizadas, enfrentando a resistência masculina a sua ocupação em espaços 

de liderança. Foi preciso que elas apresentassem pautas próprias de gênero ligadas à saúde 

da mulher, educação, combate a violência, ao estupro, a defesa de ocupação de espaços de 

liderança e a capacitação. Constatamos também que essas pautas específicas, dialogaram 

em muitos momentos com os princípios do Feminismo de ponto de vista.  

Concluímos que é justamente por meio da compreensão da situação da mulher em 

uma sociedade patriarcal e machista como a brasileira, que se torna possível identificar 

como a colonialidade interferiu nos papéis atribuídos aos gêneros no seio das comunidades 

tradicionais. Essa percepção nos levou a concordar com os autores que indicaram a 

existência, antes do contato com o colonizador, de um ‘patriarcado de baixa intensidade’ 

em que as funções do masculino e feminino se complementavam, apesar de existir uma 

distinção de status, mas, no pós-contato houve uma substituição da dualidade por um 

binarismo, em que o masculino tornou-se o detentor do poder, em detrimento da 

inferiorização do feminino.  

Esse estudo também demonstrou por meio da bibliografia utilizada e das fontes 

consultadas, que para identificar os seres femininos, tornou-se ‘natural’ o uso de adjetivos 

como ‘frágeis’ e ‘submissos’. As funções então de menos prestígio social foram sendo 

naturalizadas como feminina, como o serviço doméstico que em praticamente todas as 

etnias estudadas são funções realizadas pelas mulheres. Aos homens cabem o papel de 

lideranças políticas e mediadores com a sociedade envolvente, aumentando a distância 

entre o lugar do masculino e do feminino, reestruturando hierarquias de gênero a partir da 

nova lógica colonial/moderna dominante, traduzidas nas relações de poder contidas na 

chamada “divisão sexual do trabalho”. 
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Para romper com essa situação de opressão, as mulheres indígenas se organizaram a 

fim de assumirem um protagonismo, lutando por seus direitos e por igualdade. Para tanto, 

era preciso romper com a lógica colonial/moderna que delimitou os não-brancos como 

‘inferiores’, excluindo as mulheres afro-americanas da história, ao serem lidas como não-

sujeitas e sim como corpos em que foram concretizados a dominação colonial. Portanto, 

era preciso que essas mulheres ganhassem visibilidade, assumindo o protagonismo de suas 

vidas e reescrevendo suas experiências a partir do seu lugar de fala. Elas romperam com as 

barreiras do machismo e aprenderam a utilizar os códigos do ‘branco’ para negociar a sua 

sobrevivência.  

No caso das Potiguaras da Paraíba, demonstramos como essas mulheres 

vivenciaram cotidianamente essa experiência de resistência que culminou na criação do 

GRUMIN em 1980, com o objetivo de compor a mobilização do seu povo contra a 

crescente invasão de seus territórios, a violência e a vulnerabilidade que vivenciavam. 

Além disso, buscavam dar visibilidade a mulher indígena, conscientizar seus irmãos e 

irmãs para a situação dos povos tradicionais brasileiros, construir meios de resistência e 

possibilitar a reafirmação da identidade étnica.   

Desse ponto de vista, o GRUMIN pode ser entendido como um movimento 

feminista indígena, tendo como referencial os princípios defendidos pelo Feminismo de 

ponto de vista, que buscou trazer ao debate as especificidades das diversas identidades 

femininas, percebendo como essas singularidades norteiam as experiências das mulheres e 

as opressões por elas experimentadas. As ‘filhas da terra’ não poderiam ser compreendidas 

sem entender que sua identidade é composta por sua condição de gênero e etnia. Atende-

las em suas demandas de gênero plenamente só é possível garantindo o atendimento de 

suas demandas enquanto pertencentes a comunidades tradicionais.  

Finalmente, concluímos que a experiência concreta que representou o GRUMIN 

não pode ser medida, em toda sua dimensão, por meio das palavras da autora desse estudo, 

pois, mesmo navegando em diversas fontes, não é tarefa das mais fáceis tornar legível o 

sentimento por elas experimentado sem correr riscos de simplificação. Esse texto se 

constitui, portanto, em um ponto de partida para o conhecimento em torno das histórias e 

experiências das mulheres indígenas que compõem o GRUMIN, com o desejo de que em 

breve elas mesmas escrevam e nos mostrem a dimensão dessas experiências. Finalizamos 

esse trabalho ressaltando nossa profunda admiração para com a história de resistência das 

‘guerreiras’ do Novo Mundo. 
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