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Introdução 

 Inicialmente, gostaria de esclarecer que o presente artigo está baseado no projeto 

de pesquisa, Mulheres no movimento indígena cearense: protagonismo e atuação 

política, junto ao Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade 

Federal de Campina Grande. Portanto, trata-se dos primeiros passos da pesquisa, não 

tendo resultados definitivos. De tal modo, que o intuito de submissão deste artigo ao VI 

Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais é estar inserido num espaço de diálogo 

e trocas de conhecimentos que possa contribuir e enriquecer a pesquisa proposta. 

Estudos sobre populações indígenas, seja no âmbito local, regional, nacional ou 

transnacional, constituem-se como um tema caro às ciências sociais. Assim, muitos 

trabalhos, nas mais diversas temáticas que envolvem tal objeto de pesquisa, foram 

realizados. No entanto, uma questão específica ainda se mostra pouco explorada pelas 

ciências sociais, a participação feminina nos movimentos políticos indígenas. 

Com o advento da luta feminina pela equidade sociopolítica nas diferentes 

sociedades e com o fortalecimento do feminismo na conjuntura social universal, os 

estudos que envolvem o gênero feminino se ratificaram enquanto assunto de grande 

relevância para as ciências sociais. 

Desta maneira, se reafirma que o estudo da participação feminina no movimento 

indígena apresenta-se como assunto consideravelmente recente e com poucas 

produções, mas de semelhante importância aos estudos de gêneros que não abrangem as 

realidades indígenas. Logo, a análise da questão feminina indígena mostra-se como 

relevante para a própria compreensão das questões indígenas, como para o maior 

entendimento das questões sociais no Brasil. Pois, a diversidade étnica e a dicotomia 

masculino/ feminino – homem/mulher fazem parte do contexto social brasileiro. 

                                                           
1 Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Possui mestrado em 
Antropologia pelo Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal da Paraíba. 
Doutoranda em Ciências Sociais, Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG). 
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Pode-se afirmar, deste modo, que para parte dos estudos elaborados pelas 

ciências sociais, existe um consenso de que as mulheres indígenas estão relegadas ao 

espaço doméstico, ou seja, privado. Porém, alguns autores afirmam que, apesar das 

limitações impostas às mulheres ao serem locadas para o setor doméstico, a atuação 

política feminina não se apresenta como inexistente. Ao contrário do que se possa 

pressupor, nos espaços compreendidos como privados existiriam intensas discussões e 

atuações políticas protagonizadas pelas mulheres indígenas.  

Estudos etnográficos trazem registros da existência de participação 
mais intensas de mulheres indígenas em discussões coletivas 
realizadas em outro tipo de espaço social, o “doméstico”, considerado 
por nós como esfera “privada”. (MATOS, 2012, p. 146) 

  
Ressalta-se que, na organização social das comunidades indígenas, o espaço 

doméstico também faz parte da esfera política, deste modo, assuntos políticos debatidos 

e decisões políticas acertadas no setor “privado”, compreendido como espaço de 

realização das atividades femininas, interfeririam no espaço público. Ou seja, ações e 

falas das mulheres indígenas influenciariam nas tomadas de decisões e ações no setor 

público, lugar de dominação masculina. (MATOS, 2012, p. 147) 

Como base nesses estudos etnográficos, conclui-se que, contrário do que se 

possa presumir, a participação política das mulheres indígenas não é algo recente, tão 

pouco, se fizeram apáticas ou completamente excluídas do movimento indígena. A 

atuação política das mulheres indígenas estava atrelada ao caráter político do espaço 

doméstico. 

Porém, por diferentes motivos, a participação feminina no movimento indígena 

tem apresentado algumas mudanças. Tanto as mulheres reforçaram a sua atuação 

política com o caráter de complementariedade do movimento coletivo de sua 

comunidade; como por demandas específicas femininas, assim, a intensificação da 

participação das mulheres indígenas estaria relacionada às ações de órgãos 

governamentais e não-governamentais junto aos povos indígenas com a preocupação de 

garantir a inclusão de suas perspectivas quanto as demandas de sua comunidade e as 

soluções para as mesmas (MATOS, 2012, p. 148); como também, em alguns casos, 

passaram a dominar a esfera política em espaços públicos, situações em que agentes 

femininas passaram a representar as reinvindicações de seu todo coletivo. 

Esta relação entre a atuação feminina e o movimento político indígena se 

apresenta como a conjuntura na qual a presente proposta de pesquisa se insere. Desta 
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maneira, propõe-se observar e analisar a participação de mulheres indígenas em 

diferentes contextos sociais no movimento indígena cearense. 

 

Contextualização do problema 

Esta proposta de pesquisa tem por alvo, em específico, estudar a relação de 

mulheres indígenas, ligadas a sua atuação política na esfera pública. Contudo, não se 

descarta o espaço doméstico que envolve o movimento indígena.  

Quando se destaca o movimento indígena como campo de observação, é 

possível perceber a notável predominância da atuação masculina, principalmente, 

quando analisadas as atividades políticas em ambientes públicos, como assembleias 

indígenas, reuniões de caráter interno das comunidades ou externo, eventos indígenas e 

indigenistas, estes realizados, tanto por organizações governamentais e não-

governamentais, além das mais diversas manifestações executadas pelos movimentos 

indígenas específicos ou mais geral, como por outros movimentos sociais em que povos 

indígenas estejam inseridos. 

Assim, a participação das mulheres parece resignada à esfera domiciliar, ou seja, 

ações e falas discursivas de caráter político são realizadas no setor privado, seja nas 

próprias comunidades, ou quando acompanham os homens indígenas em assembleias e 

encontros políticos públicos, por meio de conversas paralelas durante a realização de 

suas atividades como o cuidado com as crianças e na cozinha (MATOS, 2012, p. 148). 

Ao decorrer do crescimento e fortalecimento do movimento indígena como um 

todo, ficou perceptível para alguns pesquisadores que a atuação feminina ganhou novas 

características, ampliando seus horizontes de participação. Notou-se que, a participação 

das mulheres indígenas ganhou caráteres de complementariedade, onde essas mulheres 

passaram a atuar, junto aos homens, nas associações deliberativas criadas em 

comunidade indígenas com o objetivo de atender suas demandas. E/ou, a maior 

intensidade da participação feminina também era vista como uma maneira de atender 

suas questões específicas, geralmente, voltadas para saúde, educação de seus filhos, 

renda familiar e a própria necessidade de maior atuação feminina nas esferas políticas. 

Mais do que uma participação de complementariedade ao movimento indígena, 

em que as mulheres indígenas passam a atuar fora do espaço doméstico e junto aos 

homens no setor público em luta pelo cumprimento destas demandas, seja com o 

objetivo de apresentar as perspectivas das mulheres indígenas sobre o bem-estar social 

de sua comunidade ou para promover suas questões específicas que envolvem as 
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necessidades femininas, se tornou perceptível que algumas mulheres indígenas 

ganharam ampla notoriedade ou, até mesmo, se tornaram protagonista do movimento 

indígena enquanto líderes de suas comunidades, incluindo aí, para algumas, o papel de 

cacique. 

Neste contexto, para direcionar o estudo e otimizar o processo de pesquisa, 

pensou-se em analisar duas aparentes situações diferenciadas quanto a participação 

feminina no movimento indígena do Estado do Ceara: o posicionamento das mulheres 

da etnia Jenipapo-Kanindé e das mulheres da etnia Tapeba, ambas localizadas em 

diferentes municípios da região metropolitana de Fortaleza. 

A esta altura faz-se necessária uma breve nota introdutória sobre quem são os 

Jenipapo-Kanindé e os Tapebas: 

 Composta por 312 pessoas, distribuídas em 112 famílias (FUNASA, 2010), a 

comunidade Jenipapo-Kanindé se encontra na ‘Terra Indígena Lagoa da Encantada’, 

distrito de Jacaúna, situado no município de Aquiraz, pertencente à Região 

Metropolitana de Fortaleza/Ceará. Atualmente, a terra indígena está identificada, 

delimitada e declarada de posse definitiva em 2011, porém não homologada e aguarda 

respostas às contestações. 

Quanto aos Tapeba, vivem no município de Caucaia, Região Metropolitana de 

Fortaleza, situada a 16 km da capital cearense. De acordo com dados da Fundação 

Nacional de Saúde – FUNASA de 2008, a população estava estimada em 6.439 

representantes Tapeba, distribuída em dezessete comunidades indígenas, localizadas na 

periferia e nas zonas rurais do município. Estas comunidades são: Bom Jesus, Capoeira, 

Capuan, Cigana, Itambé, Jandaiguaba, Jardim do Amor, Lagoa I, Lagoa II, Lameirão, 

Mestre Antônio, Ponte I, Ponte II Sobradinho, Trilho, Vila dos Cacos e Vila Nova. 

Apenas doze das dezessete comunidades são politicamente organizadas, as cinco não 

organizadas são: Bom Jesus, Cigana, Itambé, Mestre Antônio e Vila Nova. 

Os Jenipapo-Kanindé, despertam a curiosidade, principalmente dos acadêmicos, 

pela aparente dominação feminina da esfera política e pública de sua organização social 

e política. Têm como principais lideranças as mulheres de uma mesma família, Os 

Alves, na qual a matriarca, D. Pequena, é a cacica da comunidade.  Além da própria 

Cacique Pequena, despontam enquanto líderes, suas filhas Juliana e Jurema, e sua neta 

Raquel, para além das citadas, as mulheres Jenipapo-Kanindé ainda estão à frente dos 

principais cargos na escola da comunidade, no posto de saúde local, como 
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representantes junto a SESAI – Secretária de Saúde Indígena e junto a FUNAI – 

Fundação Nacional dos Índios, a exemplos. 

Além de dominarem os cargos que compõe a esfera política da comunidade, as 

mulheres Jenipapo-Kanindé constituíram ainda a AMIJK – Associação das Mulheres 

Indígenas Jenipapo-Kanindé, instância deliberativa que representa as demandas, 

reinvindicações e a comunidade junto a editais de políticas públicas e apoio social e/ou 

financeiro junto aos órgãos públicos e privados promotores. 

Entre os Tapeba, a dominação das esferas políticas e públicas aparenta ser 

masculina, no qual os principais representantes das comunidades Tapeba são Dourado, 

seu filho Weibe, Gabriel Tapeba, não se resumindo a estes. O primeiro é o cacique, o 

segundo é o representante junto a FUNAI e figura representativa constante nos diversos 

ambientes políticos e, o último, se destaca como representante Tapeba junto a SESAI, a 

exemplos.  

A aparente dominação masculina não exclui ou minimiza a participação das 

mulheres Tapeba, porém, levanta questionamentos quanto ao lugar da mulher Tapeba 

no movimento indígena e se, realmente, existe diferenças entre o lugar, o protagonismo 

e o poder de atuação dessas mulheres em comparação as mulheres indígenas Jenipapo-

Kanindé.  

A pesquisa, portanto, se propõe a identificar, observar e analisar a participação 

feminina no movimento indígena cearense, que aparenta apresentar uma diversa 

intensidade e locais de atuação, a depender do contexto de cada comunidade.  Nesta 

perspectiva, buscará compreender quais os processos organizacionais e sociais 

envolvidos nesta aparente mudança de papéis, posições e lugares de atuação que cercam 

as mulheres indígenas e o movimento indígena.  

 

Justificativa 

Compreendido, a princípio, como “processo mobilizatório envolvendo 

indígenas, instâncias da sociedade civil (a exemplo de ONGs, igrejas, universidades, 

entidades de classe, etc) e Estado” (OLIVEIRA, 2013, p. 26), o movimento indígena 

constitui-se como temática relevante por se caracterizar como parte do atual contexto 

sociopolítico brasileiro e através do qual, os povos indígenas “vão paulatinamente 

aparecendo como os próprios interlocutores na construção de suas demandas e defesa de 

seus direitos” (OLIVEIRA, 2013, p. 26). 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



6 

 

Nesta conformidade, os estudos que se debruçam sobre o movimento indígena e 

seus mais diversos contextos, - é importante reafirmar que cada comunidade indígena 

apresenta diferentes demandas e contextos sociopolíticos, históricos e culturais -, são 

essenciais ao admitirmos que as comunidades indígenas fazem parte da formação 

brasileira, enquanto nação e, para além de ser parte, as comunidades indígenas devem 

ser compreendidas, também, como a própria sociedade. 

Deste modo, para analisar a sociedade brasileira em seu contexto político, social, 

histórico, econômico e cultural, e compreender o Brasil de maneira satisfatória, estudos 

voltados a questões indígenas se mostram como essenciais. 

Dentro da importância dada ao movimento indígena, questões como a juventude, 

educação, saúde, direitos ditos diferenciados, demarcação, respeito à identidade, 

memória social, dentre outras, já foram e vem sendo abordadas pelas pesquisas sociais 

que envolvem esta temática. Porém, ainda se direciona pouca notoriedade a situação ou 

participação das mulheres indígenas nesses estudos que abordam questões indígenas e 

indigenistas.  

Com o advento da luta pela equidade feminina nas e das mais diferentes classes 

sociais, no qual as mulheres vêm buscando condições de igualdade frente aos homens e 

respeito por sua condição de mulher, suas diversidades, estudos que envolvem questões 

de gênero se apresentam como essenciais e crescentes. Porém, pouca ênfase tem sido 

dada ao estudo de gênero junto às comunidades indígenas. Nota-se, que ainda são 

escassos, mesmo que existentes, os trabalhos que apresentam como temática de 

pesquisa as mulheres indígenas. 

Desta maneira, considerando a importância que as questões femininas e as 

questões que envolvem o movimento indígena no Brasil, e pela pouca inclinação 

analítica das ciências sociais sobre este tema, aponta-se que a academia deveria 

despertar um maior interesse e dedicar-se de maneira mais profunda às mulheres 

indígenas. 

 

Literatura: gênero, mulheres e movimento indígena 

Em conformação com esta proposição de pesquisa pode-se pensar em, no 

mínimo, uma dupla identidade em que as mulheres indígenas poderiam vir a acionar, 

nas suas práticas políticas-culturais, duas diferentes perspectivas de sua identidade, 

gênero/etnia.  
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Assim, neste contexto da sociedade moderna em que o sujeito se caracteriza por 

ter identidades plurais, se insere o processo de emergência identidade étnica feminina 

insurgente (SANCHEZ, 2004), seja pelas organizações de mulheres indígenas que 

surgiram há um tempo, ou pela influência da ideologia feminista e de gênero que 

influenciaram diferentemente as comunidades indígenas. 

Os primeiros escritos no âmbito das Ciências Sociais que enfatizaram os estudos 

de gênero ou das mulheres têm inicio na década de 40, com a socióloga Madeleine 

Guilbert que investigou a relação mulher e trabalho, e com Margareth Mead no campo 

da Antropologia. Além de Simone de Beauvoir na Filosofia e Literatura. 

A partir da década de 60, nomes como de Nancy Fraser, Judith Butler e Joan 

Scott2 despontaram nos estudos de gênero e teoria feminista. Esta última, no campo da 

História, compreendeu gênero como: 

categoria de análise histórica, cultural e política, e expressa relacoes 
de poder, o que possibilita utilizá-la em termos de diferentes sistemas 
de gênero e na relação desses com outras categorias, como raça, classe 
ou etnia, e também, levar em conta a possibilidade de mudança. 
(SCOTT apud SCAVONE, 2008, p. 180) 

 
No Brasil e América Latina, seguiu-se a tendência acadêmica internacional, 

contradições de classe e raça se tornam base para os estudos de gênero. Problemáticas 

sociais relacionadas ao trabalho, à saúde, à educação, à política, à violência, à cultura, à 

identidade, ao corpo são tratados sob o “olhar de gênero”. “E foi esse olhar que deu 

visibilidade às relações de dominação e poder que dividem o mundo em gêneros e que 

questionam uma ordem sexual tida como natural”. (SCAVONE, 2008, p. 178) 

A questão de gênero, de maneira geral, está marcada pelo par de oposições entre 

masculino e feminino. A dualidade entre os dois gêneros apresenta um desnivelamento, 

onde o feminino está subjugado ao masculino, sendo considerado inferiorizado e 

dependente do homem. Essa condição da mulher, compreendida quase como “natural”, 

é característica das sociedades ocidentais. Portanto, as mulheres indígenas passaram a 

ser submetidas a essas condições socioculturais a partir do contato e da imposição do 

processo civilizatório. Vale ressaltar que não se pode renegar a própria situação de 

diferenciação entre o masculino e feminino em algumas comunidades indígenas. 

(PINTO, 2010) 

                                                           
2 SCOTT, Joan W. “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”. Educação e Realidade, Porto Alegre, 
v. 16, n. 2, p. 5-22, jul/dez. 1990 
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Pinto (2010) afirma que o recente protagonismo político das mulheres indígenas 

“se deve em partes à influência do feminismo (como ideologia) e pela temática de 

gênero, que procura a igualdade e a equidade na diferença”. (PINTO, 2010, p.4). 

Contudo, apesar da grande pluralidade de temáticas nos estudos de gênero e da 

série de ações e protagonismos políticos feministas em comunidades étnicas em geral, 

essa temática ainda é pouco abordada na literatura acadêmica. A despeito deste aparente 

desinteresse pela atuação das mulheres pertencentes a grupos de minorias étnicas, 

formou-se uma linha de pensamento feminista oriundo da Índia e tendo por precursoras 

Spivack e Mohanti. 

Apesar da aceitação e incorporação dos fundamentos feministas nos discursos de 

algumas mulheres indígenas, salienta-se que essa linha de pensamento surgiu em países 

de capitalismo avançado em que as mulheres eram excluídas e subjugadas, do ponto de 

vista econômico, social ou sexual, a depender da corrente feminista. Ou seja, o contexto 

em que surge o feminino, seu conceito e demandas, exclui os diversos contextos 

socioculturais em que outras mulheres estão inseridas, incluindo-se aqui, a realidade das 

mulheres indígenas brasileiras. (PINTO, 2010) 

Com a exclusão de diferentes contextos socioculturais em que vivem diferentes 

mulheres sob a perspectiva da desigualdade de gênero e os quais a linha do feminismo 

“original” não alcança, existiria a preocupação política de se construir um feminismo da 

diversidade (HERNANDEZ, 2008). 

Desta maneira, mulheres indígenas estariam se organizando sócio e 

politicamente em prol de apresentar e reivindicar suas demandas, em que, nesse 

contexto político do movimento indígena, algumas agregam demandas coletivas de suas 

comunidades à suas demandas específicas (HERNANDEZ, 2008). 

A partir da conjuntura que forma a proposta de pesquisa, apresenta-se enquanto 

base teórica essencial os estudos que se debruçam sobre o processo formativo e o 

desenvolvimento das mobilizações étnicas no Brasil. Diversos autores, como Ramos 

(1993; 1996; 1997, 2007), F. Oliveira (1988), J. P. Oliveira (2006), Matos (1997) 

direcionaram as discussões para a formação de lideranças, sobre os diversos agentes 

governamentais e não governamentais, além da própria relação com o Estado e 

estratégias indígenas para a inserção política. E autores que direcionaram seus estudos 

para as mobilizações políticas indígenas especificamente para o Nordeste, como J. P. 

Oliveira (1998) e Kelly Oliveira (2013). 
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Por fim, para se compreender movimento indígena não se pode defini-lo 

representativo de uma homogeneidade, pois existe uma multiplicidade de comunidades 

indígenas inseridas em contextos históricos, culturais, sociais, políticos e locais 

diferentes, portanto, aponta-se para a existência de múltiplos movimentos indígenas que 

abrangem realidades locais, regionais, nacionais e internacionais diferentes, por 

consequência, apresentam demandas diferenciadas. Assim, alguns autores pontuam e/ou 

conceituam enquanto movimentos indígenas, a exemplo Oliveira (2013). 

  

Metodologia 

O percurso metodológico proposto para a realização da pesquisa transcorrerá 

entre duas perspectivas: a primeira fase se caracterizar por ser teórico-conceitual e a 

segunda refere-se à coleta e análise de dados. 

Desta forma, a primeira fase da pesquisa consiste na análise de trabalhos e 

pesquisas acadêmicas referentes à questão do movimento indígena e sua formação 

social, política e cultural; identidade e gênero, por meio da leitura e revisão das 

literaturas e marcos teóricos que debatem estas temáticas. Nesta mesma perspectiva, se 

propõe a fazer leituras de apoio, como obras de interpretes e comentadores do 

pensamento socioantrológico que direcionam seus estudos para estes temas. Trata-se 

assim, neste primeiro momento, de uma pesquisa teórica, baseada na utilização de 

fontes bibliográficas nacionais e internacionais. 

A segunda fase do processo de pesquisa se refere à coleta de dados em que o 

procedimento metodológico caracteriza-se pela observação participante, compreendida 

como uma técnica de levantamento de informações através de estar e observar aonde a 

ação social acontece, além de participar da mesma, buscando alcançar o propósito da 

pesquisa. Assim, se propõe ficar entre os sujeitos em seus ambientes sociais, como 

acompanhá-los nos espaços públicos e políticos, além de se propor a conviver no seu 

cotidiano domiciliar, ou seja, em suas comunidades.  

Para se alcançar os objetivos propostos a esta pesquisa, será imprescindível 

discutir a problemática a partir do olhar dos próprios sujeitos, mulheres e homens 

indígenas, para que se possam atingir diferentes perspectivas sobre a participação das 

mulheres no movimento indígena cearense. 

Dentro desta perspectiva metodológica, pretende-se realizar entrevistas, 

semiestruturadas e semiabertas, com a utilização de gravador quando possível for, 
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individuais e coletivas, com estes atores sociais para que se possa melhor capturar este 

fenômeno social sob suas óticas. Com o objetivo também de entender a trajetória 

individual e coletiva dessas mulheres, compreendendo os motivos que as levaram a 

atuarem ou não, junto a sua comunidade no movimento indígena.  

Porém, ressalta-se que não pode se deter a estas entrevistas ou analisa-las 

isoladamente. Assim, a análise do material coletado por meio das entrevistas será feito 

em diálogo com as observações desta realidade social através da participação no meio. 

Pois, se compreende que a sociedade/comunidade como um elemento constituinte do 

indivíduo e este como constituinte da sociedade/comunidade (Elias e Scotson, 2000). 

Todos os procedimentos metodológicos citados acima podem ser representados 

nas “três faculdades de entendimentos” de Cardoso de Oliveira (2000). Essas sendo o 

olhar, o ouvir e o escrever, que segundo ele: 

os atos de olhar e ouvir são, a rigor, funções de um gênero de 
observação muito peculiar – isto é, peculiar a antropologia -, por meio 
da qual o pesquisador buscar interpretar – ou compreender – a 
sociedade e a cultura do “outro”, em sua verdadeira interioridade. Ao 
tentar penetrar em formas de vida que lhe são estranhas, a vivencia 
que delas passa a ter cumpre uma função estratégica no ato de 
elaboração de um texto, uma vez que essa vivência – só é assegurada 
pela observação participante ”estando lá”. (2000, p. 34) 

 

Assim, em posse do material de pesquisa fruto do investimento metodológico, 

pretende-se analisa-los e descrevê-los, fazendo paralelos entre as respostas dadas às 

entrevistas cedidas pelos atores sociais e as observações de caráter descritivo do 

fenômeno social objeto de estudo desta proposta, em diálogo ainda com os marcos-

teóricos selecionados para a melhor compreensão desta realidade social que insere as 

comunidades indígenas e suas mulheres, e à sociedade envolvente.   
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