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Introdução 

 

Durante longos processos de lutas por reconhecimento e afirmação cultural, as pautas 

de mulheres indígenas vêm ganhando espaço político, mas ainda têm sido pouco visibilizadas. 

Em 1980, no Brasil, surge as primeiras organizações de mulheres indígenas: a Associação de 

Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro e a Associação de Mulheres Indígenas do Distrito de 

Taracuá, Rio Uaupés e Tiguié, a partir das quais, suas lutas passaram a serem visualizadas e 

seus nomes reconhecidos. Em 2002, estas conquistaram espaço em pautas nacionais sobre os 

direitos e interesses das mulheres indígenas dentro e fora de suas aldeias, sendo criado o 

Departamento de Mulheres Indígenas (VERDUM, 2008).  

Em busca de conhecer e fortalecer as técnicas e práticas de parteria dentre as 

mulheres Potiguara, foi desenvolvido o projeto de extensão Partejar: um olhar sobre os 

saberes remanescentes das parteiras Potiguara. O projeto tem como objetivo visibilizar essas 

práticas remanescentes de parteria que, por muitas vezes, é esquecido por consequência de 

diversas questões sociais e culturais. A partir de visitas, entrevistas e rodas de conversas que 

acontecem de 15 em 15 dias, conseguimos desenvolver diversas atividades com as mulheres 

Potiguara, sendo parteiras ou não. Nessas rodas e entrevistas realizadas nas visitas, 

encontramos mulheres na linha de frente na preservação da cultura. Mesmo tendo sua base na 

área da saúde, o projeto é interdisciplinar, participando discentes dos cursos de antropologia, 

medicina, cinema e audiovisual. Nesse contexto, o artigo tem como objetivo dar visibilidade 

ao protagonismo feminino de mulheres indígenas Potiguara da Paraíba, construindo a 

discussão através dos relatos proporcionados pelas visitas ao campo. 

Para a construção do presente estudo, em um primeiro momento, serão abordadas 

algumas questões sobre o feminismo indígena no Brasil e suas pautas, centralizando no 

avanço dessas mulheres em relação à ocupação de papéis de protagonismo em suas aldeias e 

comunidades. Em seguida, destaca-se a história do povo Potiguara e sua luta pela 

permanência em suas terras para, mais adiante, discutir sobre o papel da mulher Potiguara no 
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início da história e nas mudanças que ocorreram em suas lutas até o presente o momento. 

Neste contexto, a organização das mulheres através da “Associação mulheres indígenas 

guerreiras Potiguara”, AMGIP, é fundamental para mapear a resistência desse povo em si. 

Encerramos com as contribuições destas mulheres para as lutas de seu povo e apontando para 

a importância de seu reconhecimento para o fortalecimento de sua cultura.  

 

Feminismo indígena no Brasil – uma voz em luta 

 

Em todo o mundo, as pautas feministas vêm ganhando destaque, inclusive em 

movimentos indígenas. As mulheres indígenas buscam através de suas condições sociais e sua 

tradição lutar por seus direitos enquanto mulheres e indígenas. Contudo, as mulheres 

indígenas são historicamente excluídas da sociedade, vivendo em meio ao patriarcado, ao 

racismo e ao capitalismo. (CARVALHO, RODRIGUEZ, 2019; PINTO, 2010). Suas 

organizações políticas, tanto internas quanto externas às suas aldeias são importantes no 

processo de resistência e de apropriação de lugares de destaque na sociedade em que vivem. 

As opressões em que as mulheres indígenas estão expostas advêm de seu contexto 

social, sendo de etnias minoritárias e por serem mulheres, podendo estar ou não em situação 

economicamente desfavorável, sofrem por questões de machismo e patriarcado. No processo 

de colonização brasileiro, as culturas sofreram com influência da cultura colonizadora e 

adotaram práticas que violam os direitos femininos, tirando o protagonismo das mulheres 

(EHRENREICH; ENGLISH, 1973); Ou seja, comumente, alguns processos e práticas foram 

intensificados por esses processos do colonialismo e racismo ocidental, o que acabou 

interferindo em alguns valores, fortalecendo o protagonismo dos homens.  

Os primeiros movimentos feministas surgiram nos países capitalistas, onde as 

mulheres sofriam exclusão ou opressão, em sentido sexual e econômico. No entanto, o 

surgimento do feminismo foi excludente com segmentos minoritários, como as negras e 

indígenas, excluindo as pautas específicas de grupos de mulheres, focalizando nas pautas das 

que estavam majoritariamente inseridas na cultura burguesa (PINTO, 2010).  

Na necessidade de terem suas pautas visibilizadas, as mulheres indígenas passam a se 

organizarem em oposição ao sistema capitalista moral e político, que influenciou nas 

mudanças de suas tradições e práticas. Consequentemente, destacam-se lideranças femininas 

indígenas em espaços de destaque. O destaque de algumas mulheres indígenas, 

principalmente no campo político é resultado da luta do feminismo que luta pela igualdade e 

equidade dos direitos. Mas o percurso ainda é extenso para que homens e mulheres possuam 
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direitos equitativos, principalmente pela forte influência patriarcais existente na sociedade, 

dificultando o acesso das mulheres nas decisões sócio-políticas de suas aldeias 

(CARVALHO, RODRIGUEZ, 2019). 

O feminismo comunitário surge como uma recriação da ideologia feminina voltado 

especificamente para a população de mulheres indígenas, integrando as perspectivas de vida 

de cada povo coletivamente e tendo como objetivo a criação de um espaço de resistência e 

luta contra o patriarcado e a promoção da equidade entre os gêneros (SACAVINO, 2016).   

 É por isso que o “feminismo” é caracterizado e distinguido de diferentes formas nos 

discursos indígenas. As mulheres indígenas se apropriaram do conceito de feminismo, 

originando uma vertente mais específica, incorporando ao seu discurso político não só o que 

tange as questões de gêneros, mas também a aspectos culturais e comunitários. O feminismo 

indígena procura estabelecer diálogos entre o sincretismo cultural da tradição com a 

modernidade e orienta uma ruptura dos discursos hegemônicos do movimento indígena, como 

o confronto das relações de dominação e de poder pré-estabelecidas nas aldeias, abrangendo 

não só as lutas coletivas, mas, também as práticas cotidianas. As indígenas abordam questões 

feministas tendo a comunidade como foco. A identidade coletiva é trabalhada intrinsecamente 

com as demandas comunitárias, sendo assim, as mulheres do feminismo comunitário: 

 

Apresentam visões e construções próprias enfocando a sua luta desde a 

construção de direitos coletivos e não individuais, da comunidade como um 

lugar de identidade comum, de memória ancestral, de espaço particular, terra 

e território, comparado como um corpo que tem uma parte homem, uma 

parte mulher e uma parte transgênero, relacionados por um princípio de 

reciprocidade. (SACAVINO. 2016, pa. 99) 

 

O enfoque do movimento é a construção de direitos coletivos comunitários, 

abrangendo desde questões identitárias e memória ancestral à territorialização indígena, a 

partir da ótica feminista, que expõe as consequências do patriarcado advindo do colonialismo. 

Diante desse enfoque, essa vertente engloba movimentos de ação política em prol da luta pela 

despatriarcalização e decolonialidade no contexto da globalização. 

No Brasil, Santos e Machado (2019) retratam como as pautas indígenas começam a 

ganhar visibilidade, principalmente aos referentes aos direitos das mulheres. O movimento 

indígena constitui-se a partir da década de 1970, propondo estratégias de luta por direitos 

voltada especificamente para as populações indígenas nas lutas pelo território, saúde e 

educação, visando o respeito às tradições específicas de cada povo, de forma autônoma e 

independente. A organização desses movimentos é diversificada e complexa, variando de 
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acordo com a visão política e vivência de cada grupo, porém, possuem o objetivo em comum 

de defender os direitos e interesses coletivos, respeitando as tradições específicas de cada 

povo indígena.  

Simultaneamente ao surgimento dos movimentos indígenas, entre 1970 e 1980, 

questões de gêneros já eram abordadas pelas lideranças indígenas femininas. Verdum (2008) 

relata que a partir da década de 1970 as mulheres indígenas passam a participar mais 

ativamente nas discussões e reinvindicações mais gerais dos indígenas com o Estado 

brasileiro (como o direito ao território; à saúde e à educação) e em reuniões internacionais, 

trazendo novas pautas e outras perspectivas para os mais diversos temas. Na década de 80 

surgem às primeiras organizações de mulheres e, mais tarde, é criado um departamento de 

mulheres para as pautas indígenas na Coiab: 

 

As duas primeiras organizações de mulheres indígenas surgiram na década 

de 1980. Foram a Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro 

(Amarn) e a Associação das Mulheres Indígenas do Distrito de Taracuá, Rio 

Uaupés e Tiquié (Amitrut). (...) é na Amazônia onde está situada a maior 

parte das organizações de mulheres indígenas e é aí também onde surgiu o 

primeiro “departamento de mulheres” no interior de uma organização 

indígena de abrangência regional. Esse fato aconteceu na Assembléia 

Ordinária da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 

Brasileira (Coiab), realizada em maio de 2001, em Santarém (PA), onde foi 

reivindicada e aprovada a criação de um espaço institucional específico para 

as demandas das mulheres indígenas (VERDUM, 2008, pag. 10). 
 

 

A organização de mulheres indígenas de diferentes etnias promove espaços de 

discussão e troca de experiências e conhecimentos, trazendo à tona diferentes perspectivas e 

demandas próprias de cada povo, fortalecendo as reinvindicações do movimento comunitário. 

O movimento feminista indígena tem garantido, assim, espaços políticos e de liderança 

feminina. As mulheres participam diretamente na organização social indígena, e têm 

alcançado postos que anteriormente eram exclusivos para o sexo masculino, como cacique e 

pajé.  

Santos e Machado (2019) salientam que a partir do momento em que as mulheres 

começaram a ingressar no movimento com bastante intensidade, estando presentes em 

reuniões locais, regionais e nacionais, passaram então a reivindicar seu espaço para expressar 

suas opiniões e fazer parte nas tomadas de decisões juntamente com as lideranças masculinas.  

É evidente a vontade das mulheres contribuírem com o movimento e não ficarem em segundo 

plano, provando a importância da luta feminina na vida social das aldeias, sendo componente 
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essencial para reivindicações de direitos indígenas (POTIGUARA,2011a). A auto-

organização feminina permitiu que as pautas feministas indígenas atingissem níveis locais, 

nacionais e internacionais, comprovando a construção de espaços de debate, resistência e 

reivindicações da luta contra o patriarcado e o colonialismo. 

 

Povo Potiguara da Paraíba 

 

A população indígena Potiguara da Paraíba organiza-se atualmente em 32 aldeias 

localizadas nas regiões de Rio Tinto, Marcação e Baia da Traição. Sua história se constitui de 

diversos fatores históricos, principalmente na resistência em manter-se em suas terras, sendo a 

conquista destes três municípios estritamente relacionados às guerras entre os séculos XVIII e 

XIX. Sua história se faz a partir das disputas coloniais com os portugueses, quando estes 

ainda estavam estabelecidos na capitania de Pernambuco. Essa resistência territorial se tornou 

uma de suas marcas principais, pois “os Potiguara resistiram às tentativas de conquista de seu 

território guerreando bravamente e por meio de diversas formas de resistência e indigenização 

de elementos da cultura ocidental, do branco.” (CARDOSO, 2012. pag. 15-16). 

Neste período, muitos conflitos ocorreram, incluindo a invasão holandesa. Em 1919, 

o governo paraibano vendeu terras dos Potiguaras, manuseando formas legais da Lei de 

Terras de 1850 e, violando de certa forma, um acordo feito com a coroa portuguesa depois da 

reconciliação. Neste percurso, as terras chegariam posteriormente aos Lundgren, 

desencadeando o processo de destruição ambiental e invasão aos territórios indígenas. A 

família instalou a Companhia de tecidos na região de Rio Tinto, iniciando processos de 

urbanização da cidade através de massacres aos povos nativos (CARDOSO, 2012). Segundo 

uma mulher Potiguara entrevistada pelo Projeto Partejar, este foi um período de violência, 

onde muitos índios fugiram para região do Rio Grande do Norte e outros passaram a negar 

sua identidade, a ponto de atualmente muitos moradores de Rio Tinto não se reconhecem mais 

como índio Potiguara. 

Com os processos de urbanização e diversos conflitos, os Potiguaras iniciaram um 

processo de mobilização política para efetivar a posse de suas terras e sua demarcação. No 

processo de autodemarcação do território, os Potiguara decidiram unir forças “recorrendo à 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) para obtenção de apoio técnico na empreitada.” 

(CARDOSO, 2012, pag. 18); iniciando uma luta histórica por suas terras. Ainda assim, 

diversos contratempos aconteceram que dificultaram a demarcação, incluindo uma liminar do 

Juiz Federal da Paraíba (MOONEN, 1992). Há uma forte resistência Potiguara sobre seu 
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território sendo que, ainda hoje, os Potiguara utilizam da terra e da natureza para fortalecer o 

vigor de sua identidade étnica. Dessa forma, encontramos mulheres protagonizando espaços 

de reconhecimento em suas aldeias, como cacique, nos setores públicos da saúde e educação e 

na religião.   

 

Mulher Potiguara – Da parteria ao protagonismo nas aldeias  

 

Ser mulher Potiguara é ter a delicadeza e a força em equilíbrio, é viver para 

sua gente. É ser, mãe, parteira, agricultora, marisqueira, conselheira tutelar, 

vereadora, artesã, cacique, liderança e acima de tudo uma guerreira. 

(POTIGUARA, 2011a. pag. 07). 

 

Com a história repleta de massacres, o povo Potiguara da Paraíba teve de resistir em 

suas práticas para manter sua cultura viva e preservar seu território. As organizações sociais 

dependiam de cada aldeia, até nas lutas. A partir do projeto Partejar, tem sido possível 

observar que na aldeia Toré Forte, por exemplo, encontramos alguns canhões utilizados nas 

revoltas para garantirem suas terras e derrotarem seus inimigos. Na aldeia, atualmente, existe 

a Associação Toré Forte, com objetivo de preservar a cultura com projetos pedagógicos com 

crianças e adultos e manter viva suas práticas, localizada ao lado dos canhões. Na secretaria 

dessa associação encontra-se uma indígena que é também representante de seu povo no 

conselho tutelar do município.  

Já aldeia São Francisco há cerca de 18 furnas que ligavam as casas. A comunicação 

entre os indígenas era realizada através de apito, como relatou uma das Potiguaras que 

entrevistamos. As furnas escondiam crianças, idosos e mulheres, pois estas eram responsáveis 

pela continuidade da cultura de seu povo, restritas aos afazeres domésticos e aos filhos.  

Entretanto, com o passar dos anos as mulheres indígenas Potiguara passaram a 

ocupar novos espaços dentro de suas aldeias. Ao saírem de suas casas, passaram a participar 

de reuniões, envolvendo-se mais ativamente nas ações das aldeias, ainda sofrendo muito 

preconceito dentre as lideranças masculinas. Mas não demorou muito para estas começarem a 

ocupar papéis de lideranças e tomarem a frente nas lutas em prol de suas aldeias.  

Em todo o andamento do projeto, contamos com o apoio da ex-cacique da aldeia 

Lagoa do Mato. Mulher determinada que ao longo de nossa convivência tem demostrado 

grande interesse na preservação de sua cultura. Representante ativa da Associação de 

mulheres Guerreiras Indígenas Potiguara, mostra a luta das mulheres cotidianamente em suas 

aldeias. Através dela, conhecemos os trabalhos das mulheres Potiguara, principalmente 
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artesanais, não só na aldeia Lagoa do Mato, mas em diversas outras. Com essa organização, e 

apoio de outros grupos de mulheres da Paraíba, estas conseguiram o apoio do estado e 

conquistaram através do projeto de revitalização da Lagoa Encantada, o Prêmio Culturas 

Indígenas. (POTIGUARA, 2011a) 

Inicialmente, o Partejar, por ser um projeto vinculado à parteria, estabeleceu diálogo 

com as mulheres que possuem maior protagonismo no campo da saúde. As mulheres mais 

antigas, muitas já falecidas, como as indígenas denominaram, eram parterias tradicionais e 

detentoras do saber de cura. Atualmente, há poucas parteiras indígenas em atividade, dentre as 

quais uma que ensinou seu oficio a maioria das demais. Além de parteira, esta indígena foi a 

primeira prefeita indígena eleita no Brasil, assumindo posto na Baía da Traição, sendo uma 

importante liderança local.  

Outras mulheres Potiguaras mais novas, que se interessam pela parteria, exercendo 

ou não este oficio, atuam vinculadas ao sistema local de saúde, como enfermeiras, técnicas de 

enfermagem e/ou agentes indígenas de saúde. Em um encontro promovido pelo Distrito 

sanitário especial indígena Potiguara, DSEI, sobre aleitamento materno, muitas mulheres 

sentiram surpresa ao saberem que são referências na amamentação. Para elas, tal prática é 

algo cotidiano e normal, e as surpreendem haver tal movimento de conscientização entre as 

mulheres brancas.   

Ao longo das rodas de conversas do Partejar, essas mulheres vêm refletindo sobre até 

onde o saber “branco” interfere, e se interfere, no saber tradicional indígena. E neste debate, 

encontramos diferentes percepções do vivido. Há mulheres que acham que essa ligação entre 

os dois saberes ajuda no fortalecimento e aprimoramento das práticas, enquanto outras acham 

que o saber colonizador acaba se sobressaindo e invisibilizando as práticas geracionais. 

Lembrando que algumas parteiras aprenderam o partejar através de cursos oferecidos pelo 

SUS. 

As aproximações com o cotidiano dessas mulheres permitiram visibilizar também 

sua luta pela preservação da cultura Potiguara, tanto com a culinária quanto com as práticas 

das ervas. Nesta direção, elas desenvolvem encontros sistemáticos para estudos de ervas 

medicinais, no intuito de fazer remédios com a natureza, fortalecendo esse vínculo entre elas e 

a mãe terra.  

Na aldeia São Francisco há parteiras/educadoras que formam a base do sistema 

educacional diferenciado na aldeia, utilizando a educação como instrumento de preservação 

da cultura e dos movimentos sociais, dialogando com a educação libertadora de Paulo Freire 

(1987). Com a união da cultura, religião e ciência, elas buscam garantir seus direitos básicos, 

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

 



inserindo aulas e projetos para reaprender a língua materna, o Tupi e há a prevalência de 

rituais, como o Toré (POTIGUARA, 2011b). As escolas oferecem aulas de etnohistória, arte e 

cultura Potiguara. Em meio a isso, as lideranças permanecem em luta pelos direitos básicos 

como educação e saúde. Essa conexão entre educação e saúde está presente em outros 

discursos, em comparação com o sistema anterior e precário e o atual, com inserção de 

recursos externos que auxiliaram nas melhorias para a população indígena, por exemplo os 

cursos ofertados na área da saúde e cuidados básicos.  

Ainda na aldeia São Francisco, a pajé salienta a importância de se manter a cultura e 

as tradições indígenas, e critica a influência da medicina branca nas práticas de pajelância. 

Desta forma, o projeto seria uma ponte entre os saberes que ajudariam fortalecimento de suas 

práticas e na relembrar desta, fazendo com que as mais jovens, pelo projeto de comunicação, 

conhecessem sua própria história e se conscientizassem da importância de se prevalecer com 

suas práticas. Em meio a imersão em campo, fica em evidência o sincretismo religioso 

presente entre os Potiguara, explicado por um pajé através da interculturalidade. Essa 

perspectiva é explicada por Ferretti (1998) em religiões afro-brasileiras como formas de 

resistência cultural: 

 

[...] o sincretismo está presente tanto na Umbanda e em outras tradições 

religiosas africanas, quanto no Catolicismo primitivo ou atual, popular ou 

erudito, como em qualquer religião. [...] Isto não implica em desmerecer 

nenhuma religião, mas em constatar que, como os demais elementos de uma 

cultura, a religião constitui uma síntese integradora englobando conteúdos de 

diversas origens. Tal fato não diminui, mas engrandece o domínio da 

religião, como ponto de encontro e de convergência entre tradições distintas. 

(FERRETTI, 1998, p. 183) 

 

Em diálogo com a cacique de Monte-mór, conhecida por ter sido uma das vereadoras 

mais votadas em Rio Tinto, nota-se a luta pela isenção das mulheres na sociedade, nas 

demarcações de terra e na recuperação de patrimônio cultural. Após recuperação do Palácio 

Lundgren, os Potiguara decidiram ressignificar esse espaço, iniciando uma reforma para 

torná-lo um Memorial Indígena. O objetivo é a preservação da cultura imaterial, como 

memórias e oralidades; noção de patrimônio discutida no Brasil desde 1970 (FREIRE, 2005).  

 

Considerações finais  
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Com tais vivências, foi possível observar formas de organização político-social 

dessas mulheres e notar como algumas indígenas alcançaram inserção em espaços políticos 

dentro e fora das aldeias. Há mulheres ocupando papel de cacique, vereadora e pajé; além de 

ocuparem espaços importantes nas lutas por saúde e educação. Encontramos movimentos de 

organização política dessas mulheres dentro de seus territórios, que não são vinculados 

estritamente a parteria, mas que são processos de resistência dos modos de viver Potiguara.  

O projeto colabora para interação entre a universidade e os saberes tradicionais, 

fazendo uma vinculação e troca de saberes que fortalecer a construção do conhecimento. As 

mulheres indígenas, ao saírem de suas casas e passarem a ocupar novos lugares em suas 

aldeias, fortalecendo as pautas indígenas em todo o país.  

De maneira geral, o reconhecimento dessas mulheres que ocuparam e ocupam papeis 

de liderança, tanto política quanto religiosa, é importante para visibilizar e incentivar outras 

mulheres a buscarem seu lugar na luta pelo seu povo e sua tradição. Afinal, a mulher 

Potiguara sempre foi vista como a responsável pela preservação da cultura, a diferença é que 

agora ela luta pelo direito de preserva em linha de frente, lado ao lado com os homens. 

Concluímos que esses processos são importantes para, inclusive, a sobrevivência e 

fortalecimento da tradição, mantendo a cultura viva.   

 

Referências 

 

CARDOSO, Thiago M.; GUIMARÃES, Gabriella C. (Orgs.). Etnomapeamento dos 

Potiguara da Paraíba. Série Experiências Indígenas, n.2. Brasília: 

FUNAI/CGMT/CGETNO/CGGAM, 2012.    

 

CARVALHO, Lizia de O.; RODRIGUEZ, Nidia R. B. Comunicadoras Indígenas e 

Afrodescendentes Latino-americanas: Sororidade e Identidades. Revista Estudos Feministas, 

Florianópolis, v. 27, n. 1, e59001, 2019. 

 

EHRENREICH, Barbara; ENGLISH, Deirdre. Bruxas, parteiras e enfermeiras: uma 

história das curandeiras. The Feminist Press, 1973.   

 

FERRETTI, Sergio. E. Sincretismo afro-brasileiro e resistência cultural. Horiz.antropol., 

Porto Alegre, v. 4, n. 8, p. 182-198, Jun 1998. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ha/v4n8/0104-7183-ha-4-8-0182.pdf Acesso em: 10 de ago de 2019 

 

FREIRE, Beatriz. O inventário e o registro do patrimônio imaterial: novos instrumentos de 

preservação. Cadernos do LEPAARQ, v. II, nº 3. Pelotas, RS: editora da UFPEL. Jan/jul., 

2005. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17 ª. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

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

 



 

MOONEM, Frans; MAIA, Luciano M. Etnohistória dos índios Potiguara: ensaios, 

relatorio, documentos. João Pessoa, PR/PB - SEC/PB1992. 

 

PINTO, Alejandra A. Reinventando o feminismo: as mulheres indígenas e suas demandas de 

gênero. Seminário internacional fazendo Gênero 9: diásporas, diversidades, deslocamentos. 

UFSC: Florianópolis, 2010. Disponível em: 

http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1276200140_ARQUIVO_ApresentFazen

doGeneroAleword.pdf Acesso em: 10 maio de 2019.  

 

POTIGUARA, Bruno.; et all. Mulheres Guerreiras In: GERLIC, Sebastián; ZOETTL, Peter 

Anton (Orgs). Índios na visão dos índios: Potiguara. Salvador: Thydêwá, 2011a. 

 

POTIGUARA, Bruno.; et all. O conhecimento é nossa arma.In: GERLIC, Sebastián; 

ZOETTL, Peter Anton (Orgs). Índios na visão dos índios: Potiguara. Salvador: Thydêwá, 

2011b. 

 

SACAVINO, Susana. Tecidos feministas de Abya Yala: Feminismo Comunitário, 

Perspectiva Decolonial e Educação Intercultural. Uni-pluriversidad, [S.l.], v. 16, n. 2, p. 97-

109, julho 2016.  

 

SANTOS, Ariana dos; MACHADO, Tadeu Lopes. As mulheres no movimento indígena de 

Oiapoque: uma reflexão a partir da associação das mulheres indígenas em mutirão. Espaço 

Ameríndio, Porto Alegre, v. 13, n. 1, p.67-86, Jan-Jun 2019. Disponível em: 

https://www.seer.ufrgs.br/EspacoAmerindio/article/view/80987/53109. Acesso em: 12 jul. 

2019. 

 

VERDUM, Ricardo; et. all. Mulheres Indígenas, Direitos e Políticas Públicas.  Brasília: 

INESC, 2008.  

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

 


