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A história dos povos indígenas no Brasil é a história de sua resistência que se 

inscreve numa luta cotidiana pela sobrevivência física e identitária. Todas as demandas 

dos povos originários passam, necessariamente, pela reafirmação da identidade étnica 

em um país que no decorrer de sua história vem dizimando esses povos. Um ato que 

começa com os europeus negando-lhes a humanidade e dando-lhes o status de 

“silvícolas”. Esses povos foram, ao longo da história, violentados tanto física quanto 

culturalmente, escravizados e ainda hoje são assassinados. Entre tantas mortes, o 

assassinato mais intenso promovido contemporaneamente é a tentativa de apagamento 

dessas identidades. Uma morte eficaz, pois não há sangue aos olhos da sociedade. Não 

há quem reivindique justiça aos invisíveis e, assim, o projeto do agronegócio avança 

sobre as terras e as vidas das populações indígenas no Brasil.  

A morte das comunidades se dá pelo ocultamento dos sujeitos, de suas memórias 

e práticas culturais, materializado por ações como a do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), que ao iniciar em outubro o Censo Agropecuário 2017, não dispôs 

a opção “indígena” para identificação étnica da população moradora do campo. 

Exemplo prático do ocultamento da existência do sujeito indígena, de suas populações e 

consequentemente da necessidade de estabelecer direitos legais. Afinal, não há 

representatividade, democracia ou política pública para quem é invisível. Tais ações 

cumprem um papel para o projeto do agronegócio de cercear o direito à terra dessas 

populações.  

A construção deste ocultamento perpassa por tentativas de invisibilidade e 

engessamento das práticas culturais, camufladas pela marca da tradição atemporal, que 

insiste em negar a historicidade dos sujeitos ao exigir que, para que sejam reconhecidos 

como indígenas, vivam como viviam seus ancestrais antes da invasão dos 

colonizadores. A ponto de não reconhecerem as peculiaridades memoriais a partir das 

narrativas e das experiências históricas, que longe de negarem a memória de seus 
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antepassados, a reinventam, num misto de rupturas e continuidades nas construções da 

identidade indígena. 

 A centralidade da questão identitária contribui para o grito de “permanecer vivo” 

das populações indígenas e nos ajuda a refletir, particularmente, a dinâmica das relações 

sociais de gênero no contexto da narrativa histórica sobre os povos originários. Se 

fizermos o recorte historiográfico dos debates de gênero para pensar a representação 

histórica das mulheres indígenas, suas experiências e a forma como sua atuação é 

(in)visibilizada, nos depararemos com uma patente constatação: as mulheres indígenas 

são um silêncio na história de seus povos na historiografia brasileira, sobretudo quando 

se trata da constituição das representações sobre as lideranças femininas.  

Promovermos uma apropriação da experiência histórica das mulheres indígenas 

é algo que passa pelo diálogo com a historicidade da construção das identidades a fim 

de evitar o essencialismo e os estereótipos que produzem e que engessam as 

representações acerca dessas mulheres, para assim, enfrentar toda e qualquer tentativa 

de roubar-lhes a humanidade e a historicidade, de forma que não venham a ser 

amalgamadas num passado atemporal. 

Problematizar a dinâmica dos diversos lugares sociais ocupados por essas 

mulheres que desbravam espaços públicos e de decisões coletivas sem, muitas vezes, 

abrir mão de suas atribuições no espaço privado, na condição de mães, esposas e filhas, 

na busca por negociações nas relações sociais de gênero pode provocar muitos 

estranhamentos. Isso talvez aconteça porque nos acostumamos a olhar para essa prática 

com a lente do feminismo “academicista”, sem promover a devida relação de alteridade 

num exercício etnográfico que se permite afetar pela sensibilidade daquelas com as 

quais dialogamos epistemologicamente. 

Isso é algo que nos coloca diante de reflexões fundantes que norteiam os 

movimentos feministas, a saber: o que identifica uma mulher como feminista? Há 

reivindicações naturalmente feministas? Existe um padrão que classifique demandas das 

mulheres como feministas ou não? Estas são perguntas que norteiam as reflexões 

presentes neste artigo que surge a partir de uma demanda de pesquisa que 

desenvolvemos no Departamento de História da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte, no Campus de Assu. Uma pesquisa que nasce de uma relação de parceria 

como o movimento indígena do Rio Grande do Norte. 

 Tais questões nos colocam diante da versatilidade da teoria e da prática dos 

feminismos que possuem uma imensa capacidade de reinvenção, o que, ao seu turno 
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oferece importantes contribuições às suas diversas dimensões teóricas e às variáveis que 

se expressam nas experiências históricas das mulheres. Este debate vem sendo trazido 

ao interior da pesquisa por meio da reflexão sobre as dimensões que 

formataram/formatam o conceito de feminismo indígena, pensado num contexto do qual 

não se ocupou, ainda, a historiografia.  

Tratar da experiência feminista, desenvolvida no interior do movimento indígena 

em estados nordestinos cujas comunidades, na maioria dos casos, fogem aos 

estereótipos associados à identidade indígena cristalizada, é trilhar o percurso de ruptura 

com o essencialismo que nega a historicidade das práticas culturais. Isto nos ajudará a 

problematizar como essas mulheres promovem cotidianamente os enfrentamentos 

necessários para vencer os estigmas étnicos e de gênero que pesam sobre elas, de modo 

que possam se organizar coletivamente e assumir posições de liderança dentro da 

coletividade. 

Em suma, o objeto de estudo delineado envolve as organizações sociais de 

comunidades indígenas no tempo presente já inseridas, amplamente, em uma dinâmica 

de trocas culturais com sociedades não-indígenas, como é o caso das comunidades no 

Rio Grande do Norte, no Ceará e na Paraíba, onde identificamos uma alta incidência de 

lideranças ocupadas por mulheres. É este o fenômeno que nos propomos a investigar, 

para pensar como se estabelecem os termos da liderança das mulheres em comunidades 

como a dos Mendonça do Amarelão e Tapará no Rio Grande do Norte, a de Jeninpapo-

Kanindé e Santo Antônio dos Pitaguary no Ceará e Baia da Traição e Monte Mor na 

Paraíba, só para citar algumas comunidades. Nesse itinerário, uma questão estruturante 

é a existência de um feminismo indígena que se utiliza de apropriações variadas da 

memória, através de recursos tais quais as ditas “tradições inventadas” 1, como 

instrumento de luta em suas vivências cotidianas.  

A escolha por estabelecer este recorte geográfico está associada à forma como 

estas comunidades se relacionam politicamente dentro do movimento indígena no 

Nordeste.  Muitas das produções no campo da historiografia brasileira focam em 

experiências sociais de comunidades indígenas no Norte do país, notadamente na região 

amazônica. O enfoque escolhido pode, portanto, ampliar a compreensão da temática ao 

passo que interpela a invisibilização da diversidade das experiências das populações 

                                                           
1 Ver: HOBSBAWM, Eric. RANGER, Terence. A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1984. 
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indígenas, do movimento de mulheres indígenas, do feminismo e da condição de 

liderança das mulheres.  

A questão do recorte espacial também vem acompanhada de outra que diz 

respeito à dimensão do tempo presente, pois tradicionalmente e, mesmo que de modo 

panorâmico, a tradição historiográfica brasileira tem trazido a experiência indígena em 

um contexto ligado ao estudo da Colônia e do Império. A apropriação da experiência de 

historicidade ligada à temporalidade presente ainda não tem sido devidamente explorada 

pela historiografia, logo, isto também fundamenta o recorte proposto, que toma o 

período de redemocratização nacional como marco temporal. Lançando mão da 

memória associada ao tempo presente e apreendida por meio da oralidade e de 

documentos que estão associados ao movimento indígena de modo geral e ao 

movimento de mulheres indígenas de modo específico, para dar conta da formatação 

dos rearranjos sociais dentro das comunidades tendo como foco o protagonismo das 

mulheres na liderança das mesmas.  

A abordagem teórica e metodológica das ações e representações da memória no 

tempo presente na qualidade de objeto de reflexão é central na análise dos usos do 

passado, demandas do presente e vislumbres de futuro em jogo. Especificamente, o 

estudo das apropriações mnemônicas contribui com o entendimento do protagonismo 

das mulheres ao liderarem suas comunidades e se colocarem na condição de “guardiãs 

da memória”, incentivadoras da preservação do patrimônio cultural e referências para as 

identidades de seus povos. 

Imersas na contemporaneidade e orientadas pelas reflexões de Hartog (2013), 

Certeau (2002), Eric Hobsbawm e Terence Ranger (1984), propomos problematizar a 

forma como são inventadas, no interior de algumas comunidades indígenas, tradições 

nas quais as mulheres assumem não apenas a condição de líderes, mas é delas, também, 

a responsabilidade de serem “guardiãs da memória” 2 de seu povo, como meio de 

garantir a preservação do patrimônio histórico e cultural da comunidade. Reflexos de 

experiências inscritas na realidade e que se inventam como expressões da tradição e da 

                                                           
2 O termo guardiã da memória nos foi a apresentado pela Cacique Pequena da comunidade Jenipapo-
Kanidé, Aquiraz – CE. Em entrevista realizada no dia 07.09.2017 ela se apresentou como “guardiã da 
memória de seu povo” e como “mestre de cultura”. Expressões consagradas, respectivamente, no discurso 
da história da memória e do patrimônio, cujo uso em sua narrativa ressalta apropriações em prol de 
legitimar sua condição presente. Sobre a primeira expressão, ver: POLLAK, Michael. Memória, 

Esquecimento e Silêncio. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, p. 3-15. 
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identidade das mulheres indígenas que assumem lugares de liderança em suas 

comunidades. 

As diferentes formas de organização coletiva dessas mulheres são objeto de 

nossa investigação a partir de diversas escalas. Uma delas diz respeito à própria 

comunidade onde vivem, enquanto que uma segunda está colocada na capacidade de 

articulação intercomunitária no âmbito do movimento indígena. Daí que ganha 

centralidade a análise da dinâmica de articulação entre os povos indígenas no Ceará, no 

Rio Grande do Norte e na Paraíba, nos quais as mulheres assumem posição de liderança 

comunitária.  

Torna-se perceptível que essas lideranças traçam, corriqueiramente, uma agenda 

política, na qual buscam combinar as demandas específicas das relações sociais de 

gênero e do enfrentamento ao patriarcado com as demandas coletivas relativas a 

inserção de seus povos num contexto de superação da pobreza, bem como da 

democratização do acesso aos direitos coletivos e à implementação de políticas públicas 

que garantam uma condição mínima de justiça social. É uma luta em muitas frentes para 

superar, por um lado, o patriarcado e por outro, denunciar a opressão econômica e social 

e a descriminação étnica que marcam a história das populações indígenas no país. 

Há um considerável debate trazido nesse sentido nas experiências das mulheres 

indígenas na América Latina, especialmente voltada para as populações de colonização 

espanhola. Trabalhos que dão conta de como as mulheres indígenas organizadas estão 

criando formas diversas de política cultural, através das quais descentram os discursos 

de poder sobre a cidadania e a nação, e os discursos hegemônicos do movimento 

indígena e do feminismo sobre a modernidade e a tradição. De modo a promover uma 

ampla redefinição do que se entende por política e por empoderamento, inscrito tanto 

numa dimensão das lutas coletivas quanto nas práticas cotidianas. (HERNANDEZ, 

2008, p.18) 

No entanto, ao diminuirmos a escala de análise e nos voltarmos para o diálogo 

com a historiografia brasileira, recortada num contexto de problematização da 

experiência histórica dos povos indígenas no Nordeste nos deparamos com muitos 

silêncios e várias interrogações.  

Uma ausência que pode ser percebida também numa dimensão mais ampla das 

próprias políticas públicas e na tradição do debate no campo da etnografia. Isto se dá, 

em parte, porque do ponto de vista da epistemologia, os elementos clássicos do debate 

etnográfico em geral tendem a privilegiar as análises das relações no espaço público em 
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detrimento do privado com temas que apontam para uma supremacia masculina nas 

organizações sociais, com temáticas que muitas vezes versam sobre a valorização 

cultural da caça e da guerra, que são atividades geralmente relacionadas aos homens e a 

existência de rituais secretos exclusivos aos homens, que funcionam como momentos de 

afirmação das práticas e identidades culturais e da própria masculinidade (LASMAR, 

1999).  

Em contrapartida, a mulher indígena na antropologia tem sido 
representada como o elemento passivo da cultura, ora aparecendo 
como moeda circulante entre as facções para garantir alianças a partir 
do parentesco, ora a partir da esfera doméstica, a partir da já citada 
oposição entre público e privado como estruturante de processos 
sociais mais complexos (SANTOS, 2012, p. 97). 

 

Quanto aos silêncios historiográficos, é preciso dizer que muitas das questões 

aqui colocadas nasceram não de uma reflexão teórica inicial, mas de uma experiência de 

militância social em apoio às comunidades indígenas no Rio Grande do Norte, Ceará e 

Paraíba, que possibilitou uma aproximação com algumas dessas mulheres e a 

curiosidade de conhecer mais de perto a forma como é gestado, no interior das 

comunidades, o protagonismo das mulheres.   

 Mais do que situar as organizações de mulheres indígenas no âmbito dos 

movimentos sociais em interlocução com as diferentes vertentes do feminismo 3, o 

desafio que nos colocamos é justamente o de perceber as singularidades presentes nas 

demandas apresentadas pelo movimento de mulheres indígenas e como estas propõem 

uma nova categorização dentro do já tão plural feminismo. Nesse sentido, o feminismo 

indígena se constitui ele próprio como uma categoria polissêmica diante da diversidade 

étnica e cultural das comunidades.  

Assumindo o desafio de perscrutar as memórias e as narrativas de si dessas 

mulheres com o intuito de refletir acerca das experiências históricas que forjaram os 

rearranjos sociais dentro das comunidades e serviram de mote para a invenção de 

tradições pautadas na figura das mulheres como lideranças indígenas.  

Como indício para encarnar a reflexão, podemos citar novamente o caso 

significativa da cacique Pequena, da comunidade de Jenipapo-Kanindé, no Ceará. Nesse 

lugar, a cacique Pequena, primeira mulher no Brasil a assumir a função de cacique, em 

1995, foi escolhida pela comunidade a assumir o “cacicato” pelo papel central que 

                                                           
3 Ver: PISCITELLI, Adriana. Re-criando a (categoria) mulher? In: AGRANTI, L.M. (org) A prática 
feminista e o conceito de gênero. Textos didáticos. São Paulo: IFCH/Unicamp, 2002. 
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ocupava desde 1984 na busca pelos direitos da comunidade. Ainda em plena atividade, 

mãe de dezesseis filhos, sendo oito homens e oito mulheres, relatou em entrevista que 

nos foi concedida como já passou a condição de liderança, o cacicato, para sua filha 

mais nova, Juliana. Importa destacar, contudo, que experiências semelhantes ocorrem 

em outros lugares. Na comunidade dos Mendonça do Amarelão, no Rio Grande do 

Norte, a líder da comunidade, cacique Tayse, divide com a mãe e a irmã a 

responsabilidade de liderar a comunidade; algo que, de certo modo, assemelha-se 

igualmente na comunidade Baía da Traição, na Paraíba, pelo que observamos em visitas 

ao local. Fica, então, a questão: que outras semelhanças e diferenças podem ser 

percebidas? Estes são apenas breves provocações de como a análise do protagonismo 

das mulheres em comunidades pode ser frutífero para a historiografia indígena 

articulada sob a luz da memória e do tempo presente.   

É através do acionamento dessas memórias que buscamos delinear os traços das 

narrativas construídas por elas para problematizar os termos dos diálogos estabelecidos 

entre a dinâmica política da organização de mulheres com aquilo que pode ser 

identificado com um feminismo indígena. Assim, apostamos na perspectiva de que a 

diversidade cultural gera entre as próprias mulheres demandas diferenciadas com as 

quais o feminismo indígena precisa lidar. Isto aponta para o ponto de que possivelmente 

os termos desse feminismo não podem ser pensados dentro de uma homogeneidade, 

pois as demandas que lhes são colocadas pelas mulheres indígenas que vivem no Norte 

do país, por exemplo, podem não ser as mesmas daquelas que vivem no Nordeste, 

notadamente aquelas que orbitam espaços nos quais a comunidade não-indígena 

prevalece.  

Historicamente, a tendência de homogeneizar as comunidades indígenas e, a 

partir disso, criar representações tradicionais sobre as mulheres indígenas, deixa de 

visibilizar a sensibilidade das mulheres ante à historicidade que lhes transpassa e que é 

marcada por transformações sociais que se traduzem por representações identitárias 

marcadas pelas dimensões de gênero, classe e etnia. Tudo isso aponta para, dentre 

outras coisas, um processo de autoafirmação das mulheres dentro do contexto de suas 

comunidades de modo específico e em contexto nacional mais amplo. 

 

Feminismo indígena e os silêncios da historiografia 
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No âmbito da história das mulheres e das relações sociais de gênero essa 

temática se inscreve numa dimensão do silêncio historiográfico, que conta apenas com 

produções recentes sobre a temática das mulheres indígenas no Brasil e no Nordeste 

brasileiro. Muito da produção sobre as mulheres indígenas na contemporaneidade, que 

dialogam com os debates no campo do feminismo ainda vem sendo produzida a partir 

da experiência das mulheres em comunidades de colonização espanhola. Mesmo 

algumas das historiadoras mais clássicas na atualidade quando o assunto é história das 

mulheres e feminismo, como Margareth Rago, ao tratar desse debate como parte dos 

“novos feminismos” e que ela caracteriza como “novas formas de atuação feminista, 

num primeiro momento, destacando a crítica da representação e o deslocamento 

operando em relação à centralidade do sujeito”, que, segundo ela, parte de mulheres 

“cansadas de se sentirem mal representadas nos discursos de políticos, mesmo que de 

esquerda, e críticas daqueles que definem como ‘tecnocratas do gênero’”, ao apontar 

que, “as feministas indígenas buscaram criar espaços próprios, autônomos, onde 

pudessem aflorar suas queixas, denúncias e desejos”, fala da história das indígenas 

bolivianas (2013,p.90) 

Sobre esta temática Francesca Gargallo, filósofa de formação, mas que há 

muitos anos tem se dedicado a escrever a história das ideias feministas na América 

Latina, é uma importante referência para nos indicar caminhos e problemáticas a serem 

exploradas no âmbito da pesquisa sobre organização de mulheres e feminismo indígena. 

Seu livro, Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 

pueblos en nuestra América, é definido por ela mesma como uma forma inicial de fazer 

ouvir ideias não eurocêntricas produzidas pelos povos da América Latina, cujo intuito é 

de empreender um movimento de descolonização e descentralização de nossas 

sociedades. Então, a partir da pergunta da existência de feminismos não-ocidentais, ela 

tem como interlocutoras mulheres indígenas na América Latina. Vê de forma crítica a 

hegemonia de um feminismo branco ou “embranquecido”, urbano e acadêmico; um 

feminismo que responde à modernidade emancipada - modernidade do anticoletivismo 

individualista e, portanto, ocidental. Em sua obra, ao chamar atenção para a necessidade 

de reconhecimento de outras formas de experiências com o tempo e consequentemente, 

uma outra modernização e ao narrar o racismo sofrido pelas mulheres indígenas, segue 

na tentativa de desconstruir as representações hegemônicas de feminismo, das teorias e 

dos lugares políticos, como forma de rever a própria representação das mulheres 
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indígenas na história. Pois, "(...) o feminismo é um ato de rebelião para o status quo que 

dá origem a uma teorização". (2013, p.173) 

Uma obra notável, mas que nos serve muito mais como inspiração do que como 

exemplo, uma vez que entre o modo de vida das mulheres indígenas no México, na 

Bolívia, no Equador, por exemplo, e a forma como se organizam as mulheres indígenas 

no Brasil, mais especificamente no Nordeste há inúmeros marcadores de diferenças. 

Assim seguiremos no sentido de constituir junto às mulheres indígenas uma 

narrativa que possa avançar em relação àquilo que tem sido a historiografia em geral, 

um espaço de escuta e representação que tem o modelo masculino como referenciais. 

“Desta forma, a dissolução das narrativas históricas masculinas, universalistas e 

binárias, contribui para a construção de uma nova memória social, de um novo sujeito, 

político e filosófico, artístico, que não é mais o ‘outro’, nem o ‘diferente’”. (SWAIN, 

2013, p. 59).  
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