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1 Introdução  

 

Este trabalho nasceu das discussões no grupo de estudo “Memórias e 

Oralidades”, tendo como professora responsável Lia Machado Fiuza Fialho da 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), e como resultado das investigações e 

aprofundamento em grupo possibilitou construções de artigos acadêmicos com várias 

temáticas envolvendo Biografias de educadoras. Além dessas pesquisas o que também 

corroborou para projetar o foco do estudo foi à pesquisa de doutoramento da autora 

Márcia Cristiane Ferreira Mendes sobre a biografia da Potiguara Iraci Cassiano Soares, 

que buscou trazer evidencias sobre sua formação, atuação docente e sua inserção na 

Política da Paraíba. Mediante o aprofundamento no respectivo grupo de pesquisa e da 

pesquisa de doutorado, nos motivou conhecer sobre os movimentos das mulheres 

indígenas da Baía da Traição - PB e suas participações em movimentos feministas. 

A inquietação que emergiu no início da construção do artigo possibilitou não só 

o seu desenvolvimento, como também a delimitação do problema de pesquisa, no que 

indagamos: como as mulheres indígenas da Baia da Traição foram se inserindo em 

movimentos sociais levando em consideração a história da mulher no Brasil no século 

XX? Tal provocação tornou-se relevante no sentido de perceber a participação das 

mulheres nas decisões e deliberações nas reuniões convocadas pelos chefes de cada 

aldeia da cidade citada como também de outros órgãos nas quais estavam envolvidas. 

A nossa chegada a Baía da Traição – PB se deu no dia 20 de abril de 2019, no 

turno da manhã, em face da comemoração, que seria aberta ao público, em alusão ao 

“Dia Nacional do Índio”, estando no local várias aldeias, vários segmentos políticos da 

Paraíba (prefeitos, vereadores, secretários, Chefes regionais e local da Fundação 

Nacional do Índio - FUNAI) e os movimentos sociais indígenas. Nesse sentido foi 
 

1 Doutoranda em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (PPGE/UECE). 

2 Graduanda em Pedagogia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)– Campus III/Guarabira 
3      Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Estadual do Ceará 

(UECE) 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



possível identificar a presença das potiguaras Maria Soares Gomes e Aparecida dos 

Santos Bezerra por terem exposto nos estandes de divulgação as atividades 

desenvolvidas pelas mulheres indígenas nos movimentos sociais. 

Com base na proposta do artigo o objetivo da pesquisa é investigar e 

compreender a atuação das mulheres indígenas nos movimentos sociais da Baia da 

Traição – PB. Esse objetivo possibilitou compreender os passos das mulheres indígenas 

na busca de melhoria da condição feminina, principalmente em dois movimentos que as 

potiguaras Maria Soares Gomes e Aparecida dos Santos Bezerra atuam, como a 

“Associação das Mulheres Guerreiras Indígenas Potiguaras” e o “Conselho das 

Mulheres Indígenas”. 

Entendemos a relevância do referido artigo por compreender que no século XX 

ainda emergia o sistema patriarcal na sociedade brasileira, onde as mulheres tinham 

seus direitos políticos negados, estando subjugadas as decisões masculinas. O que as 

impulsionaram a se inserirem em movimentos feministas exatamente para reivindicar o 

direito à educação, ao mercado de trabalho, a participação política Lutas e proporcionar 

a outras gerações o que lhes foram negadas. 

A condição feminina era bem problemática, visto a diferenciação dos direitos em 

relação ao gênero masculino. O exemplo bem enfático era a educação destinadas as 

mulheres, pois tinham uma formação que as preparavam para os afazeres domésticos, e 

para a indígenas, além das responsabilidades do lar ainda restavam o trabalho braçal, o 

roçado. Segundo Perrot (2008, p. 93) a sociedade as percebiam as mulheres dessa 

maneira: “Quer a razão que as mulheres não metam jamais o nariz num livro, jamais a 

mão numa pena [...]. Para a mulher, a agulha e o fuso. Para o Homem, a maçã de 

Hercules”.  Para os homens a intelectualidade e para mulheres os cuidados do lar que 

não requeria muitos estudos.  

Como o estudo busca compreender sobre a inserção das mulheres indígenas em 

movimentos sociais optamos por realizar uma busca da coleta de dados nas plataformas 

de acervos digitais, em periódicos, no Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), da Scielo, utilizando o descritor “Movimentos 

Sociais and mulheres Indígenas”, e na busca livre do google. No periódico da Capes 

foram encontrados 101 artigos, sendo selecionado apenas um trabalho, “A organização 

das mulheres extrativistas na região Sudoeste mato-grossense, Brasil”. Na página da 

Scielo foi encontrado um artigo “Mulheres Indígenas em Movimentos: Possíveis 

Articulações entre Gênero e Política”. No google livre foi percebido o trabalho 
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“Mulheres Indígenas, Movimento Social e Feminismo na Amazônia: Empreendendo 

Aproximações e Distanciamentos Necessários”, da revista Educamazônia - Educação 

Sociedade e Meio Ambiente, Humaitá. O que representa essa busca uma quantidade 

mínima de trabalhos relacionados ao tema. 

A justificativa da pesquisa se dá também pelo resultado das buscas nesses 

bancos de dados, visto que pela quantidade mínima de estudos produzidos referente a 

temática movimentos sociais e mulheres indígenas e por contribuir para a história da 

mulher indígena. Ao que se refere a História da Mulher Indígena também apontados a 

necessidade de pesquisas acadêmicas, pois na atualidade se configura uma quantidade 

inferior se tratando da História da mulher. Entendemos que a História da Mulher e da 

Mulher Indígenas se diferem por compreender que se refere um grupo e uma realidade 

diferente.  

 

 

2 Recorte Metodológico 

A abordagem metodológica está pautada nos aspectos qualitativos, baseando-se 

em analise bibliográfica e nos fundamentos da Nova História Cultural (NHC), ao qual 

Burke (2010) enfatiza que a história também se entende e se faz através de novos 

objetos, novos problemas, novas abordagens. Assim, por compreender a importância da 

problematização sobre as fontes que a pesquisa partiu da entrevista de duas indígenas a 

Maria Soares Gomes e Aparecida dos Santos Bezerra, sendo estas fontes orais da 

pesquisa relevantes para compreendermos sobre a participação das mulheres indígenas 

nos movimentos sociais.  

Como o presente estudo traz as narrativas de sujeitos, tomando como fonte 

principal, recorremos também ao pressuposto da História Oral, por entender que esta 

possibilita um novo olhar sobre as fontes e os sujeitos. Segundo Alberti (2005, p. 24), o 

trabalho com história oral exige do pesquisador um elevado respeito pelo outro, por 

suas opiniões, atitudes, posições e por sua visão de mundo. Como também afirma 

Thompson (1992, p.137), “[...] transformando objetos de estudo em sujeitos, contribui 

para uma história não só mais rica, mais viva e mais comovente, mas também mais 

verdadeira”.  

Assim, este pensamento nos faz refletir que somos movidos por histórias 

individuais e coletivas. Nesta perspectiva de interpretar a história a partir de novos 
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tratamentos sobre as fontes, que entrevistamos as indígenas Maria Soares Gomes e 

Aparecida dos Santos Bezerra, utilizando um projeto prévio em História Oral 

biográfica, reportando as suas histórias e memórias quanto ao seu processo de 

escolarização.  A entrevista foi realizada no dia da Comemoração Nacional do Índio, no 

dia 20 de abril de 2019, onde as indígenas nos deram espaços nos estandes de exposição 

de seus trabalhos concedendo a entrevista, durando aproximadamente 40 min, sendo 

gravada e depois transcrita, validada pelas entrevistadas. Por fim, convém destacar que 

também foi utilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ao qual a indígena 

atestou participação na pesquisa em tela. 

 

3 Maria Soares Gomes e a Associação Das Mulheres Guerreiras Indígenas 

Potiguaras (AMGIP) 

 

A potiguara Maria Soares Gomes, nascida em 15 de Abril de 1968, filha de 

Francisco Estevam da Silva e Inaíde Soares da Silva, teve sua história construída na 

Baia da Traição – PB, e ao longo de sua vivência e com as repressões que sofreu por ser 

mulher e indígena, possibilitou a se projetar nos movimentos femininos indígenas, 

estando hoje a frente da Associação das Mulheres Guerreiras Indígenas (AMGIP).  

A escolha e a criação da AMGIP se deu pelo estigma de que as mulheres eram 

vistas como ser frágil, “delicada” e “fértil”. Sendo que, as mulheres indígenas têm uma 

representação, no imaginário do povo indígena, como sendo um gênero forte, guerreira, 

com habilidades de trabalhar no roçado, no lar, de gerar e cuidar dos filhos. Mas, para 

elas, essa força não as deixavam no lugar privilegiado, era da mesma forma relegadas ao 

esquecimento histórico e sem direitos políticos. Ao longo da história, no século XXI, as 

mulheres têm tentado mudar essa imagem submissão, sendo seres constituídas de 

direitos e voz. Conforme Gerlic (2011) a Mulher sempre foi sinônimo de delicadeza e 

fertilidade, mas a mulher indígena mostra que pode ser mais que isso. Nós mulheres 

Potiguara somos as responsáveis pela continuidade de nosso povo.  

Nesse sentido, por lutar por outros espaços, não só aos afazeres domésticos, que 

começaram a trabalhar junto com as lideranças em prol de seu povo, mesmo sofrendo 

preconceito por alguns homens, porque não as viam com bons olhos a entrada das 

potiguaras em movimentos indígenas. Segundo Gerlic (2011), insistentes nesse objetivo 
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de ajudar sua comunidade, as mulheres indígenas passaram a frequentar as reuniões, 

participar mais do Toré, envolver-se na política partidária e representarem suas aldeias.  

As indígenas envolvidas na AMGIP seguiam uma hierarquia de maturidade, 

compreendiam que as mulheres mais velhas tinham muito mais a ensinar as mais 

jovens. As mulheres Potiguaras cada vez mais deixam suas marcas na história de seu 

povo, mostrando a força da mulher indígena. De acordo com Maria Soares Gomes, 

existem cerca de 60 mulheres indígenas na AMGIP, como são 32 aldeias, cada uma 

delas possuem duas ou três mulheres envolvidas na associação das mulheres guerreiras. 

“Das de frente assim que começou foi com 60 e poucas, mas uma casa, outra sai, uma 

vai embora, e assim, mas a gente tem bastante porque tem 32 aldeias, cada aldeia tem 

doas ou três mulheres guerreiras“ (GOMES, entrevista concedida em 20/04/2019) 

Na AMGIP, duas vezes no ano as mulheres se reúnem para fazer um grande 

encontro, chamando o “Encontro Anual”, dessas reuniões são pensados os projetos para 

contribuir para a manutenção familiar das mulheres como também as avaliações, 

repensando no que deu certo e o que precisa melhorar para fomentar a luta das mulheres 

indígenas na Paraíba. Desses projetos estão em funcionamento: o artesanato, as plantas 

naturais, o sabão de aproveitamento de resto de óleo de comida. 

Nos movimentos femininos de acordo com Maria Gomes Soares é importante 

que as crianças, no caso, as mulheres, tenham um posicionamento crítico, de estarem se 

inserindo cedo nos movimentos para que a vontade de lutar pelo seu povo não cesse. E a 

escola tem um papel relevante nesse processo, pois auxiliam na permanência e 

manutenção da cultura indígena, estando perto da língua, das tradições, da culinária, das 

pinturas, do toré. Como afirma abaixo: 

 

Elas se inserem muito cedo, porque a nossa tradição já está dentro da 

escola, a nossa cultura está dentro da nossa escola, apesar que ela já 

convive dentro do nosso corpo e do nosso espirito, porque você 

quando dança o Toré, você realmente se fortalece espiritualmente e a 

gente já vive nessa terra, nossa terra já e abençoada por tudo, 

principalmente da natureza que é a que dá nosso alimento. (GOMES, 

entrevista concedida em 20/04/2019) 
 

As mulheres guerreiras, que em sua maioria fazem parte da AMGIP, segundo 

Maria Soares, são caracterizadas por serem aqueles que estão desprovidas de cuidados, 

sendo mulheres carentes que não enlace matrimonial, que luta sozinha pelos seus 

direitos e dos filhos. Conforme ainda Maria Soares Gomes (2019): “Mulheres guerreiras 

para nós são o quê? Aquelas mulheres mais guerreiras, são aquelas mulheres carentes 
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que não tem marido, que luta sozinha pelos seus direitos, pelos seus filhos, pelo bem-

estar, pela saúde, pela educação das suas criancinhas netos e bisnetos e na população”. 

Como exemplo de resistência é que fazem menção as características de mulheres 

Guerreiras, além dessas apontadas, pois não são necessariamente mulheres viúvas, 

divorciadas, mas são aquelas que lutam pelas causas femininas, no que Maria Soares 

Gomes aponta outras mulheres que tem representatividade, como “Cida, que a gente 

conhece por Ninho, ela é do conselho do direito da diversidade humana, Sônia Barbalho 

que representa a OPIP, presidente da Associação dos professores”. 

Outras mulheres Guerreiras são elencadas por Gerlic (2011), como Claudeci 

Braz, cacique da aldeia Monte-mór e vereadora do município de Rio Tinto (PB). A 

Itajaciana, que é conselheira tutelar, secretária da Associação Toré Forte e universitária 

e Maria Soares Gomes, mais conhecida como Comadre, mãe de três filhos, dona de 

casa, artesã e cacique da aldeia Lagoa do Mato. Essas mulheres são referências de 

fortaleza e resistência da luta da mulher indígena. 

Para a Potiguara Maria Soares Gomes o que a levou a se inserir nos movimentos 

sociais foram as influências familiares, pois desde criança viu seus tios envolvidos 

como chefe das aldeias, estando próximo das reivindicações que eram movidas para a 

melhoria da qualidade de vida de seu povo e das posses das terras que deveriam ser 

demarcadas como território indígena. Como afirma Maria Soares: 

 

Desde criança que eu via meus tios. Meu tio foi chefe, que já faleceu 

os dois, Daniel Santana e José Cassiano que chamava Dedo e ai eu 

comecei caminhando com eles e entrando nas rodas de Toré, ajudando 

eles nas coisas, nos movimentos e fui sentido a vontade de ajudar o 

próximo e até hoje e eu só vou parar quando Deus me levar. 

(GOMES, entrevista concedida em 20/04/2019) 

 

Aos 16 anos de idade, Maria Gomes Soares, se viu dentro dos movimentos 

socais. Acompanhava o que ocorria nas reuniões, mas nem sempre eram dadas 

continuidade as reivindicações listadas pelos indígenas. Para alguns a espera esmorece a 

vontade de prosseguir, mas a Potiguara essa vontade não diminuiu só aumentou quando 

se tratava das causas das mulheres indígenas.  Segundo Maria Gomes: 

 

Eu acho que eu tinhas uns 16 anos por ai, assim que começou... e foi 

la na aldeia do Forte, na roda de conversa com as mulheres. Ai depois 

foi... uma foi casando, outra foi saindo ai parou um pouco, mas ai eu 

quis dar continuidade, a gente foi se juntando novamente e dando 

continuidade ai teve um período que um ano a gente foi pra Fortaleza 

participar de uma roda de conversa através da FUNAI e a gente se 
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fortaleceu novamente e hoje estamos aqui, na pela igualdade, pelo 

nosso direito, junto com os caciques, sempre ajudando os caciques 

também e lutando pelo nosso povo, especialmente as mulheres. 

(GOMES, entrevista concedida em 20/04/2019). 

 

A luta das mulheres indígenas não é solitária, pois sempre estão juntas nas 

associações e movimentos, o que contribui para o fortalecimento de suas reivindicações, 

pois auxiliam os caciques e a própria Fundação do Índio (FUNAI) nas demandas 

pertinentes ao povo indígena. A fundamental luta hoje travada pelos movimentos são as 

posses das terras, sendo uma ação conjunta estando sempre em pauta nas reuniões dos 

Potiguaras. Como afirma Maria Gomes Soares quando se refere a principal luta da 

OMGIP: “Nossas terras e também aqui do potiguara que ainda está sendo encaminhada 

também e pelos direitos, pelas politicas partidárias também, estamos ai, sempre na luta 

por tudo, por toda política pública”. (GOMES, entrevista concedida em 20/04/2019) 

Para a OMGIP os avanços obtidos frente às reivindicações foram o 

fortalecimento da cultura, da juventude, das tradições, dos artesanatos como meio de 

subsistência para as mulheres indígenas. Mas, o temor vem assolando suas conquistas 

mediante a atual conjuntura política (presidência de Bolsonaro) que nega os direitos dos 

indígenas, ao que regem aos seus territórios, os recursos federais destinados à qualidade 

de vida dos indígenas. De acordo com Maria Gomes Soares,  

 

As mulheres se aproximaram mais e estão tendo, é desenvolvimento 

como: ajudar o nosso povo, principalmente a nossa juventude, assim, 

fortalecer na nossa cultura, a nossa tradição, porque sobrevivemos da 

pesca, do artesanato, das matas, então é isso, estamos sempre nos 

fortalecendo e o maior movimento que nós temos é no artesanato, mas 

temos muito desenvolvimento também, já tivemos muitos avanços, 

muitas conquistas, principalmente no governo passado, de governo de 

estado, quero dizer do de Ricardo Coutinho e dos demais que já 

passaram. A gente espera o mesmo desse, apesar de que, o presidente, 

com o nosso povo tá difícil, mas a gente também não desiste, porque 

nós somos resistentes. (GOMES, entrevista concedida em 

20/04/2019). 

 

Quanto ao mercado de trabalho a AMGIP estimula as indígenas a se 

qualificarem, se inserindo nas escolas, cursos profissionalizantes, em cursos superiores, 

como forma de ajudar nas discussões e reinvindicações indígenas, estando aptos a 

assumirem cargos de chefia, de instâncias governamentais. 
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No mercado de trabalho elas têm muitos avanços, as nossas guerreiras 

elas são fortes, elas estão na luta, estão estudando. Agora essa semana 

tivemos várias guerreiras que tiveram avanços e conquistas. Temos 

enfermeiras, técnicas de enfermagem, agentes de saúde... tudo 

mulher... tudo indígena, e a nossa luta é essa, que elas realmente 

estudem pra o melhor, porque não que a gente é índio que a gente tem 

que continuar aqui só chupando caju, tomando suco de mangaba 

não[...] (GOMES, entrevista concedida em 20/04/2019). 

 

O imaginário que a sociedade tem dos indígenas é dos grupos isolados da 

civilização e que não aceitam o contato com a população. Ao contrário disso, os 

indígenas têm lutado por qualidade de vida que são destinados aos brancos. “Como os 

brancos também, a gente precisa de um carro para se deslocar, de uma casa boa, de uma 

cama boa para dormir confortável, de uma alimentação também, mais adequada”. 

(GOMES, entrevista concedida em 20/04/2019). Dessa forma a luta nunca cessa, pois 

estão sempre em diálogo para garantir a dignidade de todo povo indígena. 

 

4 Aparecida dos Santos Bezerra e o Conselho da Mulher Indígena Potiguara 

 

A potiguara Aparecida dos Santos Bezerra, nascida na Baia da Traição – PB, 

teve uma atuação significante, cresceu vendo os movimentos dos indígenas, das lutas 

travadas por terras, e das desigualdades de gênero, no que a fez participar do “Conselho 

da Mulher Indígena Potiguara”, tendo representações das mulheres que buscavam 

garantia de direito junto as aldeias e a sociedade brasileira. Mas, antes, consideramos ser 

pertinente descreve sua atuação anterior para justificar a sua presença nos movimentos 

indígenas como liderança feminina.  

Aparecida dos Santos Bezerra é filha de José Pereira dos Santos e de Francisca 

Soares, e sua experiência nos movimentos feministas se deu pela atuação de sua mãe, 

esta tornou-se referência de força, mesmo não percebendo, pois atuava como parteira na 

cidade, ajudando na saúde das mulheres indígenas. Percebia a fragilidade da assistência 

prestado aos índios, exatamente, porque o governo federal não os viam como sujeitos de 

direitos e não tinha a consciência de preservar uma cultura já existente. Vendo a atuação 

de sua mãe como parteira e de sua tia Iraci Gomes Soares também começou a praticar o 

exercício de parteira.  Essa foi a primeira ação, mesmo que inconsciente, porque tinha 

apenas 14 anos de idade quando começou a participar e presenciar os partos que sua 

mãe e tia realizavam. Segundo Aparecida:  “eu sempre gosto de me identificar que eu 

sou parteira. Comecei a fazer parto com 14 anos, aprendi com Tia Nanci (Iraci), ela é 
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minha tia e a gente tá desde os meus 16 anos que a gente tá na luta”. (Bezerra, entrevista 

concedida em 24/04/2019). 

Essas foram as primeiras percepções para compreensão da importância de sua 

presença na luta em busca de melhor condição de vida para a mulher indígena. O 

empoderamento feminino também é uma das bases da luta por existir ainda mulheres 

que sofrem violência por parte da figura masculina indígena. Segundo Aparecida:  

 

[...] Desde os meus 16 anos que a gente tá na luta, tentando colocar as 

mulheres indígenas na questão do empoderamento, na questão da 

própria violência, buscando as mulheres pra o movimento indígena, 

pra revitalização da nossa cultura, fortalecimento da nossa cultura e 

tem sido esse o nosso objetivo. (Bezerra, entrevista concedida em 

24/04/2019). 

 

A violência contra as mulheres também é presente nas aldeias e a cultura de 

submissão patriarcal perpassa em suas famílias, a mulher submissa a autoridade 

masculina, sendo sua voz silenciada nas decisões familiares. O que Aparecida também 

considera que: “as mulheres indígenas, o próprio povo indígena, as mulheres indígenas, 

elas são muito submissas e também tem a ver com a cultura”. (Bezerra, entrevista 

concedida em 24/04/2019).  

Em relação a submissão feminina é incorporado das discussões do Conselho da 

Mulher Indígena Potiguara como uma forma de gerar uma nova consciência dos homens 

nas aldeias, que as mulheres são vozes ativas e participantes. O que se refere a 

submissão feminina Aparecida considera que: “é que hoje isso pra nós, essa submissão, 

não é, não significa coisa boa pra gente. Então, a gente tem que abrir a nossa voz, saber 

definir o que é uma violência”. (Bezerra, entrevista concedida em 24/04/2019) 

Para a potiguara um dos maiores enfrentamentos do movimento feminista 

indígena é exatamente o machismo dos homens. Em suas vivências as mulheres 

buscavam dar sentido as suas vidas tentando ter uma autonomia, reconhecimento de 

suas vontades, seus desejos, seus limites e para isso suas vozes teriam que ser ouvida. 

Conforme Aparecida:  

 

O maior enfrentamento é a gente ter voz, se a gente se calar o 

machismo mesmo, ainda persiste, muito ainda, se a gente não tomar 

atitude pra falar também, os nossos desejos, as nossas perspectivas, se 

a gente não tiver essa autonomia, a busca pela autonomia mesmo, a 

nossa dificuldade. (Bezerra, entrevista concedida em 24/04/2019). 
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As suas ações no “Conselho da Mulher Indígena Potiguara” favorecem que a 

potiguara Aparecida atue em outras frentes, como o direito da mulher e da diversidade 

humana, discutindo várias temáticas referente a mulher e buscando uma participação e 

efetivação maior das mulheres que moram na Baía da Traição - PB. Como relata 

Aparecida: “Sou do Conselho da Mulher, do direito da mulher e da diversidade humana. 

A gente trabalha essa temática da violência da mulher estar tentando identificar uma 

violência”. (Bezerra, entrevista concedida em 24/04/2019). Ao que se trata da 

participação das mulheres indígenas nos movimentos, ainda aponta que: “Tem vária 

mulheres”. (Bezerra, entrevista concedida em 24/04/2019). 

O que consideramos como barreira para a autonomia feminina da garantia dos 

direitos da mulher, não generalizando, é considerar que todos os homens ainda 

vagueiam nos pensamentos patriarcais. Existia culturalmente uma certa resistência, 

como afirma: “antes tinha uma certa resistência, mas aí as mulheres estão vencendo, 

estão superando essa resistência”. Mas, para alguns homens as mulheres têm a sua 

participação garantida. Como coloca que: “Hoje os homens já veem de uma forma 

positiva, até porque, a gente também está na parte cultural, no fortalecimento espiritual, 

então tudo isso edifica”. (Bezerra, entrevista concedida em 24/04/2019).  

  

Considerações Finais 

 

A luta das mulheres indígenas é considerada um ponto importante para sua 

condição, pois tentaram burlar proibições, repressões por serem mulheres e indígenas. 

Adentraram em espaços que eram apenas considerados apropriados aos homens, mas 

diante de suas lutas conseguiram ser incluídas na educação, no mercado de trabalho. 

Vale salientar que essa inserção não se deu da mesma forma que as mulheres de classe 

elitizada e nem das mulheres brancas. 

A dificuldade perpassou para ter acesso a educação, para conseguir um espaço 

no mercado de trabalho, mas diante desse traço cultural que as impuseram ao 

esquecimento, com os movimentos sociais participaram coletivamente com os homens, 

principalmente de discussões que as beneficiavam. Sendo assim, positivamente esse 

artigo vem contribuir para perceber a importante atuação das mulheres indígenas nos 

movimentos sociais e quais as suas maiores reinvindicações. 
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O estudo acadêmico e cientifico nunca pode ser considerado como concluído, 

pois sempre temos algo a ser investigado, o que abrimos possibilidades a novas 

interpretações e investigações acerca da atuação das mulheres indígenas na educação e 

no mercado de trabalho e em outros espações. 
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