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RESUMO 

 

A presente dissertação, “Mulheres indígenas Mendonça: cotidiano, resistência e luta por 

direitos no Rio Grande do Norte”, tem como objetivo conhecer os processos de organização e 

luta política das mulheres lideranças do Território Indígena Mendonça – João Câmara/RN e 

como conciliam essa atuação política com o seu cotidiano na comunidade. O fato de as mulheres 

serem maioria no Movimento Indígena do RN, serem as lideranças do Território indígena 

Mendonça e também o fato de eu ser de tal Território motivaram esta pesquisa etnográfica, cujo 

objetivo é compreender como se dão os processos de atuação das mulheres no Movimento 

Indígena, a partir da visão delas sobre esses processos. A questão principal que foi enfrentada 

na pesquisa diz respeito às formas de organização e de luta políticas dessas mulheres, 

procurando conhecer e descrever suas trajetórias, experiências e como as mulheres lideranças 

indígenas atuam nesses espaços de luta e nas agendas políticas no Movimento Indígena local, 

regional e nacional. 

Palavras-chave: Mulheres Indígenas; Direitos Indígenas; Mulheres Mendonça; Território 

Indígena Mendonça; Povo Potiguara. 



 

 

   

 

ABSTRACT 

The present dissertation, “Mendonça indigenous women: daily life, resistance and struggle for 

rights in Rio Grande do Norte”, aims to know the processes of organization and political 

struggle of women leaders of the Mendonça Indigenous Territory – João Câmara/RN and how 

they reconcile this political action with their daily lives in the community. The fact that women 

are the majority in the Indigenous Movement of RN, are the leaders of the Mendonça 

Indigenous Territory and also the fact that I am from such Territory motivated this ethnographic 

research, whose objective is to understand how the processes of action of women in the 

Movement take place. Indigenous people, based on their view of these processes. The main 

question that was faced in the research concerns the forms of organization and political struggle 

of these women, seeking to know and describe their trajectories, experiences and how 

indigenous women leaders act in these spaces of struggle and in the political agendas in the 

local, regional Indigenous Movement. and national. 

Keywords: Indigenous Women; Indigenous Rights; Mendonça Women; Mendonça Indigenous 

Territory; Potiguar People. 
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INTRODUÇÃO 

A presente dissertação, “Mulheres indígenas Mendonça: cotidiano, resistência e luta 

por direitos no Rio Grande do Norte”, terá como objetivo conhecer os processos de organização 

e luta política das mulheres lideranças do Território Indígena Mendonça – João Câmara/RN e 

como conciliam essa atuação política com o seu cotidiano na comunidade. No RN, das 16 

comunidades indígenas, 11 são lideradas por mulheres. As 16 são: Sagi-Trabanda (Baía 

Formosa); Jacu (Baía Formosa); Catu (Canguaretama e Goianinha); Tapará (Macaíba e São 

Gonçalo do Amarante); Lagoa do Mato (Macaíba); Ladeira Grande (Macaíba e São Gonçalo 

do Amarante); Mendonça de Natal (Natal); Rio dos Índios (Ceará-Mirim); Assentamento 

Marajó (João Câmara); Açucena (João Câmara); Serrote de São Bento (João Câmara); 

Amarelão (João Câmara); Assentamento Santa Terezinha (João Câmara); Cachoeira (Jardim de 

Angicos); Caboclos (Assu) e Tapuia Paiacu (Apodi). Dessas, apenas Sagi-Trabanda, Caboclos, 

Ladeira Grande e Catu não são lideradas por mulheres. 

No Território Indígena Mendonça, das 6 comunidades indígenas (Assentamento 

Marajó; Açucena; Serrote de São Bento; Amarelão; Assentamento Santa Terezinha; 

Cachoeira), 5 são lideradas por mulheres. Apenas no Assentamento Santa Terezinha, 

encontramos uma liderança masculina. Graças ao fato de as mulheres indígenas serem maioria 

no Movimento Indígena do RN, pelo Território Indígena Mendonça ser liderado por mulheres 

e, ainda, pelo fato de tal Território ser minha terra natal, fui motivada a realizar esta pesquisa 

etnográfica com o objetivo de compreender como são os processos de atuação das mulheres no 

Movimento Indígena, a partir da visão delas sobre esses processos. A questão principal que foi 

enfrentada na pesquisa diz respeito às formas de organização e de luta políticas dessas mulheres, 

procurando conhecer e descrever suas trajetórias, experiências e como as mulheres lideranças 

indígenas atuam nesses espaços de luta e nas agendas políticas no Movimento Indígena local, 

regional e nacional. 

Não há pesquisas sobre o Rio Grande do Norte que abordem especificamente a atuação 

de mulheres indígenas nos espaços de luta política por direitos. Com a presente dissertação, 

pretendo, primeiramente, preencher essa lacuna e, de modo mais efetivo, propiciar uma reflexão 

antropológica sobre o referido tema a partir de um olhar de indígena, historiadora e agora 

estudante de antropologia. Procuro problematizar as dificuldades que as mulheres indígenas 

enfrentam no seu cotidiano, até mesmo para pensar nas agências movidas por elas para chegar 

aos espaços de organização política. É necessário destacar a resistência dessas mulheres no 

sentido de garantir a sobrevivência e, principalmente, conseguir se manter no território 
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historicamente ocupado. Garantir a visibilidade e a luta política das mulheres indígenas a partir 

de seu olhar e de sua oralidade é uma forma de fortalecimento, não só para as mulheres, mas 

para as comunidades e o Movimento Indígena do Rio Grande do Norte. 

Sou indígena, de etnia Potiguara. Desde que nasci, moro na comunidade Amarelão, 

município de João Câmara (no semiárido do Rio Grande do Norte). Sou liderança indígena da 

minha comunidade desde 2009 e participo do Movimento Indígena do Nordeste e nacional. No 

Movimento Indígena do RN, fui coordenadora da Microrregional da Articulação dos Povos e 

Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME) no RN, de 

2009 a 2015. Em dezembro de 2016, participei da criação e assumi a coordenação do Fórum de 

Lideranças Indígenas do RN, que em 2017 foi transformado em Articulação dos Povos 

Indígenas do RN (APIRN), do qual também assumi a coordenação até agosto de 2019. Fui 

representante da APOINME na Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena/Conselho 

Nacional de Educação (CNEEI/CNE), entre outros espaços. Durante os anos em que atuei em 

coordenações das organizações indígenas, dediquei-me quase exclusivamente às pautas do 

Movimento Indígena, com pouco tempo para me dedicar aos meus filhos (que, à época, eram 

três, agora são quatro) e com raros momentos de descanso físico e mental. Em agosto de 2019, 

tomei a decisão de me afastar dessas coordenações, mas não do Movimento Indígena, do qual 

continuo participando, e me dedicar mais à minha comunidade, à minha família (principalmente 

aos filhos) e à minha pesquisa de mestrado.  

Minha atuação no Movimento Indígena do RN, do Nordeste e nacional se deu pelo 

fato de eu ser filha de duas lideranças indígenas: meu pai atuou como liderança local e minha 

mãe foi uma das fundadoras do Movimento no estado. Os dois sempre me influenciaram a atuar 

como liderança na comunidade e a ocupar os espaços promovidos pelo Movimento Indígena. 

Meu ingresso na universidade deu-se principalmente por uma cobrança da minha mãe, que é 

professora. Concluí o Ensino Médio regular no ano de 2004 e não tinha nenhuma pretensão de 

cursar o ensino superior; na minha percepção, a academia não tinha a oferecer contribuições 

para eu atuar na minha comunidade. Minha mãe sempre discordou de mim (com razão) e me 

cobrava que eu tivesse uma formação superior. Atendendo ao pedido dela, no ano de 2012 – 

oito anos após a conclusão do Ensino Médio –, prestei vestibular para o curso de História da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN e ingressei no curso em 2013. 

Optei pelo curso de História graças à minha curiosidade em observar como a 

universidade contava a história do Brasil e dos povos indígenas e, confesso, me decepcionei 

muito – na realidade, até nos dias atuais ainda me decepciono. Mas essa decepção me 

impulsionou a contar a história das mulheres da minha comunidade. Minha primeira pesquisa 
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acadêmica, em 2018, intitulou-se “Como as mulheres indígenas do Amarelão se organizavam 

nas décadas de 1970 a 1990” (SILVA, 2018) e nela utilizei a metodologia da história oral, o 

que foi muito gratificante, porque conheci mais sobre o meu povo e sobre essas guerreiras 

Mendonça que sempre foram referência para mim. Descobri que a academia pode, sim, me 

ajudar – e muito! –  a compreender os processos históricos que contribuíram para a realidade 

vivida atualmente pelos povos indígenas do Brasil, a entender como o Estado e a sociedade 

não-indígena enxergam os povos tradicionais, a pensar as estratégias de resistência desses 

povos. Tudo isso me despertou o enorme interesse em continuar na academia.  

Quando soube, através da minha mãe, que havia um edital aberto para o curso de 

mestrado em Antropologia Social na UFRN, resolvi arriscar e dar continuidade às pesquisas 

acadêmicas sobre as mulheres Mendonça. Inicialmente, senti muita dificuldade de adaptação, 

me sentia um ser “diferente”. Aquele não era o meu espaço, eu não fazia parte desse mundo da 

pós-graduação. Pensei várias vezes em desistir. Minha família e os colegas do mestrado foram 

os principais incentivadores para eu ter escrito esta dissertação. Toda essa dificuldade não se 

deu apenas pelo fato de eu ser indígena, mas pelo fato de eu ser liderança, das minhas agendas 

como liderança, por eu ser mãe de 4 filhos e não ter tanta disponibilidade de me dedicar quase 

que integralmente à vida acadêmica como fazem os estudantes mais bem conceituados nesse 

espaço. Contudo, apesar das dificuldades, ser liderança indígena também tem seu diferencial 

na academia, especialmente no campo etnográfico: me propicia o conhecimento direto e 

experiencial sobre o meu campo de pesquisa. 

 

Construindo caminhos para uma análise antropológica 

 

Há várias pesquisas antropológicas sobre os povos indígenas do RN que trazem os 

aspectos da etnicidade, identidade, história, luta política e territorialidade. Entre elas, existe o 

trabalho de Jailma Nunes Viana de Oliveira (2013), o qual apresenta o contexto atual da 

comunidade dos Caboclos, localizada no município de Assú/RN, considerando, para tanto, a 

narrativa da memória indígena, a participação no Movimento Indígena, as reivindicações de 

reconhecimento e territorialização. 

Allyne Dayse Macedo de Moura (2015), em “Repensando o reconhecimento étnico 

para garantia de direitos: uma análise a partir da experiência dos tapuias da Lagoa do Tapará – 

Macaíba/RN”, investiga o processo de emergência étnica no estado do Rio Grande do Norte 

(RN) a partir da experiência dos Tapuias da Lagoa do Tapará – Macaíba/RN. A autora estuda 

as reivindicações da comunidade e os processos históricos que conduziram os indígenas de 
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Tapará a enfrentar uma série de dificuldades. Também em Tapará, como no Território 

Mendonça, as mulheres estão à frente da luta política por direitos indígenas. A comunidade 

Tapará organiza-se politicamente no Conselho Comunitário, do qual participam pelo menos um 

representante de cada núcleo familiar, com grande protagonismo das mulheres. Tal modelo de 

organização é encontrado também nas comunidades indígenas do Território Mendonça, que se 

organizam politicamente através das associações comunitárias. 

Louise Caroline Gomes Branco (2012), em seu Trabalho de Conclusão do Curso 

(TCC) “Ser índio na praia: Emergência étnica e Territorialidade no Sagi”, registra o modo de 

vida e o processo de emergência étnica na comunidade indígena do Sagi, localizada no 

município de Baía Formosa/RN. Através das narrativas pessoais e da reconstrução da trajetória 

de deslocamentos de alguns moradores, a autora aborda como os indígenas do Sagi 

ressignificam o Território, o qual está em processo de disputa judicial desde 2007.  

Como podemos perceber, as pesquisas sobre povos indígenas no Rio Grande do Norte 

abordam principalmente a identidade étnica e os processos políticos acionados pelas 

comunidades indígenas para cobrar reconhecimento perante o Estado brasileiro. Maria Gorete 

Nunes Pereira (2015), em sua dissertação de Mestrado em Antropologia Social, “Potiguara de 

Sagi: da invisibilidade ao reconhecimento étnico”, também trata sobre o processo de 

emergência étnica na aldeia Sagi, valorizando aspectos relacionados à identidade, redes de 

parentesco e narrativas históricas. 

Sobre os Mendonça do Amarelão, foi produzido por Jussara Galhardo Aguirres Guerra 

(2007), em sua pesquisa de mestrado realizada na Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), um estudo que aborda a história dos Mendonça. Seu trabalho trata sobre a formação 

sociocultural, política e econômica da família extensa Mendonça. Guerra (2011) transformou 

essa dissertação em livro, “Identidade indígena no Rio Grande do Norte”, no qual acrescenta 

um capítulo sobre o Movimento Indígena do RN, trazendo as principais agendas, as 

reivindicações e as participações das comunidades indígenas do estado no Movimento 

Indígena. Nos dois trabalhos, Guerra menciona as mulheres Mendonça atuando como 

lideranças na comunidade Amarelão. Esta dissertação dialoga com a pesquisa da autora no 

sentido de dar visibilidade à luta política do povo Mendonça e à atuação das mulheres como 

lideranças indígenas. 

A presente pesquisa busca compreender os processos políticos que as mulheres 

indígenas vivenciam como estratégias de luta por direitos. Para tanto, é importante trazer para 

as reflexões aqui realizadas o diálogo com a literatura das Ciências Sociais sobre Antropologia 

Política. Karina Kuschnir (2007) estuda a trajetória das pesquisas sobre política na 
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Antropologia. É muito importante entender esse contexto, uma vez que a pesquisa é voltada 

para a política, mais precisamente sobre o que entendemos por política e como a antropologia 

trabalha esse tema. Segundo Kuschnir: 

 

A antropologia pode contribuir nesse debate porque sua principal tarefa é estudar não 

o que a política deve ser, mas o que ela é para um determinado grupo, em um contexto 

histórico e social específico. Compreender, “do ponto de vista do nativo”, práticas 

muitas vezes diferentes daquelas que idealizamos pode gerar incômodo, intelectual ou 

cívico, mas um incômodo necessário, pois, como disse Geertz, “se quiséssemos 

verdades caseiras, deveríamos ter ficado em casa”. (KUSCHNIR, 2001, p. 67). 

 

Como pretendo explicar o modo pelo qual os atores sociais compreendem e 

experimentam a política, isto é, como significam os objetos e as práticas relacionadas ao mundo 

da política, trago os direcionamentos teóricos-metodológicos abordados pela Antropologia 

Política que me ajudaram a compreender as várias estruturas políticas e de poder nas mais 

diversas sociedades. Como afirmou Abélès (2009 apud KUSCHNIR, 2007, p. 165), a 

antropologia tem como objetivo entender: 

 

a maneira pela qual as relações de poder emergem numa situação determinada, 

adquirindo significado para os atores sociais. A abordagem antropológica privilegia 

técnicas de pesquisa qualitativas, voltadas para a realização de trabalho de campo com 

observação participante. É a partir de abordagens multi e interdisciplinares e da 

adoção de uma perspectiva comparativa que se pode chegar a compreender não só as 

representações e as práticas da política num grupo específico, mas também as relações 

desse material etnográfico com a sociedade mais ampla.  

 

Essas leituras me ajudaram a pensar os diferentes papéis políticos das mulheres 

indígenas. Também pesquisei trabalhos sobre gênero, com o objetivo de me aproximar da 

discussão de gênero na Antropologia e conhecer os trabalhos etnográficos sobre gênero e povos 

indígenas. 

Lasmar (1999) trata da efervescência dos estudos de gênero nos anos 1970 e 1980. 

Segundo a autora, existiam mais estudos feitos por antropólogas feministas na África seguido 

da Nova Guiné, e quase nenhum estudo sobre as mulheres indígenas da Amazônia brasileira. 

Em parte, isso se devia à falta de estudos mais aprofundados na disciplina sobre os povos 

indígenas na América do Sul, que ainda eram colocados de forma genérica e generalizada, 

criando e reforçando estereótipos. O interesse por pesquisar sobre as mulheres indígenas da 

Amazônia se deu “pela politização e organização crescentes das populações ameríndias, assim 

como pelo acúmulo e sofisticação da produção etnográfica” (LASMAR, 1999, p. 2). 

Sacchi (2003) investiga o processo organizativo e político das mulheres indígenas da 

Amazônia, onde estão localizadas a maior parte das organizações de mulheres indígenas do 
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Brasil. A criação das organizações de mulheres indígenas desde a década de 1980 tem 

fortalecido essas mulheres nas suas discussões específicas e na sua atuação política nos espaços 

públicos e no Movimento Indígena. As organizações são diversas e têm suas especificidades: 

algumas abrangem um Estado, outras uma região, um município ou um povo, e defendem 

diversas pautas. 

A invisibilidade da mulher indígena está relacionada à invisibilidade dos próprios 

povos indígenas, reforçada por estereótipos criados e transmitidos nas escolas pelos livros 

didáticos, no quais, de um lado, o índio é representado de forma romantizada e, de outro, como 

bárbaro. O livro “Casa Grande e Senzala”, de Gilberto Freyre (2003), como exemplo das 

representações da mulher indígena, descreve-as como “índia sexualmente promíscua”, que 

eram as primeiras a se entregarem aos colonizadores durante o processo de invasão do Brasil. 

Vários fatores contribuíram para a quase total invisibilidade das mulheres indígenas 

da Amazônia na produção da Antropologia de gênero, nas décadas de 1970 e 1980: a hegemonia 

da perspectiva masculina nas Ciências Sociais; a própria organização sociocultural das 

sociedades indígenas e o papel do homem como agente de contato com o mundo exterior; e a 

estagnação teórica e o isolamento da etnologia americanista em relação às outras etnologias 

regionais. Sacchi (2003) segue o texto trazendo trabalhos realizados nas décadas de 1970 e 1980 

sobre o antagonismo da sexualidade da mulher indígena e como, nesses trabalhos, a sexualidade 

da mulher era reproduzida pelos autores. Por fim, afirma que, para compreendermos as relações 

de gênero nas comunidades indígenas, precisamos dar visibilidade à mulher indígena. 

Lasmar (1999) e Sacchi (2003) me ajudam a pensar a invisibilidade da mulher 

indígena, principalmente em relação à sua atuação política, e como a Antropologia tem atuado 

nesse campo de pesquisa. Ajudam-me também a pensar sobre o avanço dos trabalhos 

etnográficos com os povos indígenas e como minha pesquisa pode contribuir para desconstruir 

os estereótipos sobre os povos, principalmente sobre as mulheres indígenas do Nordeste do 

Brasil, dando visibilidade às mulheres indígenas do RN, por meio da descrição dos diversos 

contextos de atuação política e que tem como um dos seus efeitos a ampliação da noção de 

política. 

Gomes e Aires (2018) descrevem a trajetória da luta e organização das mulheres 

indígenas desde o início do Movimento Indígena no Brasil, em 1970. As autoras discorrem 

sobre a participação e atuação das mulheres nas reivindicações de demandas específicas, 

ocupando cargos na Fundação Nacional do Índio (FUNAI), dialogando com organizações 

internacionais e criando organizações específicas para discutir as pautas das mulheres 

indígenas. Sobre a atuação política das mulheres indígenas do Nordeste, as autoras recordam o 



14 

 

   

 

Departamento de Mulheres Indígenas (DMI) da APOINME. Relatam a trajetória da 

APOINME, desde a sua criação e a participação de mulheres indígenas na luta, a exemplo de 

Maninha Xucuru Kariri, que esteve à frente da APOINME por 16 anos e participou não só da 

luta pela demarcação das terras de seu povo, mas também das terras de outros povos do 

Nordeste. Maninha, durante sua atuação na APOINME, destacou a pauta das mulheres e a 

importância de elas estarem na organização. O DMI foi criado com o objetivo de mobilizar 

essas mulheres para participar do Movimento Indígena; não que elas já não participassem em 

suas aldeias, mas o objetivo naquele momento era de que levassem suas contribuições para 

dentro do Movimento. O artigo também apresenta a biografia de mulheres indígenas que 

exerceram importantes papéis de lideranças junto a seus povos, Maninha Xucuru Kariri, 

Quitéria Binga, Zenilda Xukuru e Cacica Hilda Pankararu. 

A criação da Articulação de Mulheres Indígenas do Ceará (AMICE) é um exemplo de 

mobilização e organização das mulheres indígenas do Nordeste. A partir de sua criação, a 

AMICE conseguiu trazer as mulheres indígenas para os espaços de formação, organizando-as 

politicamente e criando outras organizações indígenas, por povo ou por aldeia, articuladas à 

AMICE. Esses espaços permitem que as mulheres indígenas do Ceará participem de formações, 

de atividades com outras mulheres indígenas fora de seu estado e ocupem outros espaços dentro 

do Movimento Indígena. Na conclusão, as autoras destacam que, mesmo antes de haver um 

movimento organizado de mulheres indígenas, já havia participação dessas mulheres na luta 

por direitos, e essas antecessoras influenciaram as companheiras que, mais tarde, atuaram 

dentro de um movimento de mulheres. As pautas discutidas pelas mulheres indígenas não são 

só pautas específicas, como também trazem demandas coletivas, tais quais demarcação de 

terras, saúde e educação. Conhecer esses trabalhos que se debruçam sobre organizações de 

mulheres indígenas, como a AMICE, permitiu-me pensar – e questionar – por qual razão não 

existe, até o momento, uma organização específica de mulheres indígenas no Rio Grande do 

Norte, onde a maioria das lideranças indígenas são mulheres.  

Os direitos e as pautas específicas das mulheres indígenas perpassam pela luta por 

direitos e pelas ações dos homens indígenas. A participação feminina é importante não só para 

somar forças, mas para mostrar para os homens as reivindicações femininas, suas pautas de luta 

e sua organização. A partir da minha participação em reuniões, assembleias e conferências 

indígenas ao longo dos anos de 2009 a 2020, observei que, nos eventos e nas atividades, as 

organizações indígenas femininas participam e deixam evidente o olhar diferenciado para os 

problemas das comunidades, o modo como esses problemas afetam as mulheres, a exemplo do 

alcoolismo, da prostituição, da violência doméstica e de como afetam a própria organização da 
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comunidade. Essas mulheres traçam estratégias para tentar resolver esses problemas e 

conseguir avançar nas demandas coletivas. Elas contam com o apoio de organizações nacionais 

e internacionais, governamentais e não-governamentais para realizar os encontros, fazer 

planejamentos e executar as atividades. O poder de articulação das mulheres indígenas ampliou-

se a partir da criação das organizações femininas, por meio das quais elas se fortalecem em 

redes de apoio para promover a visibilidade das suas pautas específicas. No Rio Grande do 

Norte, desde o ano de 2012, as mulheres indígenas vêm realizando a Assembleia de Mulheres 

Indígenas do Rio Grande do Norte (AMIRN), bienalmente, em 2012, 2016 – por falta de 

recursos, a 2ª AMIRN foi realizada com 2 anos de atraso – e 2018, na qual pautam suas 

demandas específicas e criam uma agenda de atividades relacionadas com as demandas 

apresentadas. 

Nos diálogos empreendidos com outros movimentos sociais e organizações, a partir 

da consolidação de suas organizações, as mulheres indígenas sentiram dificuldades (e acredito 

que sentem até hoje) por sua realidade não ser contemplada dentro das discussões de gênero de 

outros movimentos feministas que tratam a temática de gênero e feminismo de uma forma mais 

geral. Sacchi (2003) conclui que “para a legitimação étnica acionada no convívio estabelecido 

com a sociedade nacional e internacional, a reivindicação de etnicidade, só pode ser mais bem 

entendida sob a ótica de gênero” (SACCHI, 2003, p. 107). 

Torres (2018) discute a crítica do movimento feminista ocidental e outros feminismos, 

entre eles o comunitário, localizados nas genealogias pós-coloniais e decoloniais. A autora fala 

sobre como o feminismo branco ocidental hegemônico não contempla a diversidade de 

realidades das mulheres do Sul. Por exemplo, não considera qual realidade estaria por trás da 

mulher branca, classe média, que tem acesso à educação, ao emprego, ao espaço público. Essa 

análise provoca a pensar na necessidade de discutir um feminismo que contemple as diversas 

pautas das mulheres indígenas, que não têm como base só a questão de gênero. 

Sobre o feminismo comunitário, Torres (2018) diz estar: 

 

interessada em focar no feminismo comunitário, elaborado principalmente pelas 

mulheres Xikas, Maia (Guatemala) e Aymara (Bolívia) como uma proposta 

experimental que desenvolveu um quadro de suas próprias categorias e conceitos – e, 

nesse sentido, apresenta uma desapego epistemológico – entender a configuração dos 

sistemas de opressão que atravessam a vida de certas mulheres indígenas e colocar 

resistência e rebelião com seu próprio significado. (TORRES, 2018, p. 248). 

 

A atuação política e a resistência das mulheres indígenas nas comunidades Mendonça 

são exemplos de feminismo comunitário. As mulheres indígenas pautam nas suas lutas 
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demandas relacionadas ao bem viver de seu povo, contra a violência e imposição colonial e 

contra as práticas de opressão das mulheres que chegam nas comunidades a partir da 

colonização. 

A discussão de Torres (2018) sugere que a desigualdade de gênero que as mulheres 

indígenas estão pautando é questão cultural das comunidades, que existe desde antes da 

colonização. Se para o feminismo comunitário indígena a pauta é coletiva, é pensada no bem 

comum da comunidade, as relações de gênero têm que ser pautadas interna e externamente. A 

autonomia da comunidade e das mulheres indígenas está relacionada não só com o que é 

imposto à comunidade pelos agentes externos, mas também pelo que está imposto às mulheres 

pela comunidade. O feminismo comunitário é um projeto de descolonização baseado em 

feminismos. No caso das mulheres indígenas, que não são contempladas dentro dos debates 

feministas ocidentais, o debate feminista tem base na autonomia. 

Ortner (2007) faz uma análise do surgimento da teoria da prática nos anos 1970 e do 

que chamou de reinterpretação (reinterpretações) da cultura. A autora pesquisou as implicações 

nas mudanças de poder, na guinada histórica, e a cultura na prática. Para ela, a teoria da prática, 

embora careça de definições em muitos aspectos – como poder e cultura – é a mais atraente 

para suas preocupações sobre o feminismo, principalmente por suas implicações políticas 

imediatas. 

 

A teoria da prática pareceu-me ser a que mais interpelou sua época. Trata-se de uma 

teoria geral da produção de sujeitos sociais por meio da prática no mundo e da 

produção do próprio mundo por intermédio da prática. (ORTNER, 2007, p. 38). 

 

A segunda parte desse artigo fornece uma síntese dialética da oposição entre 

“estrutura” e “agência”, que ainda carecia de maior precisão segundo Ortner (2007). 

 

A melhor maneira de abordar as questões envolvidas na definição de agência talvez 

seja equacionando uma série de componentes: (1) a questão de se agência implica 

inerentemente “intenções” ou não; (2) a universalidade da agência e, ao mesmo tempo, 

o fato de esta ser culturalmente construída; e (3) as relações entre agência e “poder”. 

(ORTNER, 2007, p. 31). 

 

O conceito de agência de Ortner ajuda a pensar tanto as relações de poder entre Estado 

brasileiro e povos indígenas quanto o poder de agência das mulheres indígenas nos processos 

de luta em defesa de seus direitos. A agência pode implicar em “intenções” explícitas, mas nem 

sempre; além disso, sua universalidade consiste no fato de ser culturalmente construída, 

possibilidades no que se refere à capacidade de agir, mediada cultural e socialmente. 
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Metodologia 

 

Essa pesquisa foi realizada a partir da minha experiência etnográfica. Sou parte do meu 

campo de pesquisa. Mesmo assim, para conseguir realizar uma análise antropológica do meu 

campo, foi preciso pensá-lo também a partir do olhar das minhas companheiras lideranças 

indígenas. Para isso, havia pensado essa pesquisa de campo com as mulheres lideranças 

indígenas, através da realização de entrevistas semiestruturadas, em um outro contexto: com 

tempo suficiente para marcar encontros, conversar e voltar a conversar se precisasse. A escolha 

pela metodologia da entrevista semiestruturada deu-se como uma possibilidade de ouvir as 

lideranças, observar como elas se expressam sobre esse assunto que é do cotidiano delas, a luta 

política. 

 

A entrevista na pesquisa qualitativa, ao privilegiar a fala dos atores sociais, permite 

atingir um nível de compreensão da realidade humana que se torna acessível por meio 

de discursos, sendo apropriada para investigações cujo objetivo é conhecer como as 

pessoas percebem o mundo. (FRASER; GONDIM, 2004, p. 140). 

 
 

Ainda segundo as autoras, 

 

a observação participante é uma modalidade de observação bastante empregada em 

estudos de natureza antropológica e sociológica e se distingue da observação 

sistemática pelo fato de esta última defender o distanciamento entre o observador e o 

fenômeno a ser observado, assim como a objetividade da observação, garantida pela 

adoção de procedimentos rigorosos de registros. (FRASER; GONDIM, 2004, p. 140). 

 

Como eu faço parte da luta do Movimento Indígena do RN há alguns anos, na minha 

percepção, a entrevista seria uma maneira das lideranças/interlocutoras falarem o que elas 

entendem/percebem sua atuação na comunidade e no Movimento Indígena. 

 
As entrevistas mais comumente utilizadas nas pesquisas qualitativas são as 

semiestruturadas e as não-estruturadas. A opção por uma delas está relacionada com 

o nível de diretividade que o pesquisador pretende seguir, variando desde a entrevista 

na qual o entrevistador introduz o tema da pesquisa e deixa o entrevistado livre para 

discorrer sobre o mesmo, fazendo apenas interferências pontuais. (FRASER; 

GONDIM, 2004, p. 144). 

 

Mas a pandemia do coronavírus1 pegou-nos de surpresa e nos obrigou (a sociedade no 

geral ou, pelo menos, aqueles que se preocuparam com o que estava acontecendo) a 

 
1 A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia 

de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
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reprogramar todos os nossos projetos, trabalhos, estudos, enfim, reprogramar a vida. Diante da 

pandemia, eu tinha duas possibilidades. A primeira seria tentar conversar com as lideranças via 

aplicativos online, já que todas elas têm acesso a eles e eu não teria muitas dificuldades em 

conseguir realizar a entrevista dessa forma. A segunda seria conversar pessoalmente, o que eu 

preferia. 

Segundo Jean Segata (2020), ao refletir sobre como a Antropologia e as Ciências 

Sociais podem atuar nesse cenário, o primeiro ponto a ser considerado é o de que as escalas, 

números, casos, estatísticas ou prevalências têm rosto, trajetória e biografia para a 

Antropologia. Elas partilham experiências e compõem ambientes singulares. A pandemia é 

vivida no corpo e faz história com ele. Nós seguimos essas histórias e aprendemos com elas. 

Segundo Jean Segata, é preciso ter em mente que fenômenos globais são sempre atuados a partir 

de contextos locais. O global realiza-se a partir de materialidades e práticas situadas. Então, o 

que não estava previsto na minha pesquisa, mas agora é de fundamental importância, é como o 

“local”, meu campo de atuação, está percebendo e se comportando diante desta pandemia. 

Considerando o fato de que não havia ainda nenhum caso de Covid-19 suspeito ou 

confirmado no Território Indígena Mendonça em abril de 2020, atrevi-me a entrar em contato 

com as mulheres e perguntar se elas poderiam me receber em suas residências para a realização 

das entrevistas. Todas concordaram, para a minha felicidade. Assim, em um intervalo de quatro 

dias, consegui realizar entrevistas com seis lideranças indígenas do Território Mendonça. 

Entrei em contato com as lideranças pelo WhatsApp e apresentei a minha proposta de 

pesquisa e o meu interesse em entrevistá-las. Todas concordaram em conceder a entrevista, a 

qual foi realizada em suas residências. Em todas as entrevistas, iniciei perguntando sobre o 

cotidiano delas antes e depois de começarem a atuar no Movimento Indígena. A partir dos 

relatos, eu ia perguntando sobre outros assuntos que me interessavam saber e que não tinham 

aparecido nas falas ou nas perguntas que surgiam a partir das falas. 

Uma situação que me incomodou, e acredito que pode ter incomodado algumas das 

lideranças entrevistadas, foi o fato de eu estar fazendo anotações em um caderno durante as 

entrevistas. Eu ia anotando o que pretendia perguntar quando elas acabassem de falar, por 

segurança, para não esquecer de perguntar. O fato de eu estar anotando e ouvindo ao mesmo 

tempo, para mim, fazia parecer que eu não estava totalmente atenta à fala da interlocutora. Isso 

 
(OMS), a maioria dos pacientes com Covid-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos 

podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. Desses casos, aproximadamente 

5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório). Informações 

do site do Ministério da Saúde do Brasil. 
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pode ter sido só uma impressão minha. No início das entrevistas, mesmo tendo explicado 

anteriormente que seria uma conversa sobre a trajetória de vida delas, senti que as falas estavam 

muito voltadas para o desempenho delas como liderança, mas isso logo tomou uma forma mais 

tranquila de conversa, e senti que elas estavam bem à vontade para falar de suas experiências, 

suas dificuldades e sua atuação nas lutas diárias. 

O Território Indígena Mendonça é como o grupo indígena em questão se refere ao 

território historicamente ocupado pelo seu povo, onde estão localizadas cinco comunidades 

indígenas: Amarelão, Assentamento Santa Terezinha, Açucena e Serrote de São Bento, no 

município de João Câmara; e Cachoeira, no município de Jardim de Angicos. O Assentamento 

Marajó fica próximo, mas fora do Território indígena. Segundo as lideranças indígenas locais, 

a área onde está localizado o Assentamento Marajó não fazia parte do Território historicamente 

ocupado pelos Mendonça. Particularmente, acredito que a estratégia de ocupar áreas próximas 

a esse Território historicamente ocupado, cuja posse os Mendonça perderam durante o processo 

de colonização, pode ser uma iniciativa de reorganização do próprio Território, ampliando-o. 

Essas mulheres, que atuam em suas comunidades como representantes das associações 

comunitárias e no Movimento Indígena estadual, se autoafirmam e são chamadas pela 

comunidade de lideranças comunitárias (comunitária por se tratar de representação de uma 

comunidade específica) e lideranças indígenas (por se tratar de representação da identidade 

indígena). Liderança indígena, portanto, é como essas mulheres representantes políticas de suas 

comunidades se apresentam e como as comunidades se referem a elas. Só em uma das 

comunidades do Território Indígena Mendonça, o Assentamento Santa Terezinha, a liderança 

e a comunidade usam o termo “cacique”, por sugestão do próprio cacique eleito de que tal termo 

fosse utilizado, e com a concordância dos indígenas que participaram da eleição. 

A escolha das mulheres a serem entrevistadas atendeu a dois critérios: o primeiro 

consistiu no fato de as mulheres serem as principais lideranças de suas comunidades. Aqui, 

utilizo o termo “comunidade” como este é comumente enunciado pelos indígenas que moram 

no Território Indígena Mendonça, pelo qual fazem referência aos espaços que habitam, que 

incluem os espaços das residências (as casas e seus quintais e terreiros), os roçados, as áreas de 

criação de animais, os espaços coletivos (campos de futebol, quadra de esportes, escolas etc.). 

Mas, em alguns momentos, nas assembleias e encontros do Movimento Indígena, nos diálogos 

com órgãos do Estado, essas localidades são chamadas também de “aldeia”. Por aldeia 

compreende-se não só o espaço físico, mas o espaço cultural e espiritual. O uso do termo 

“aldeia” se dá como uma forma/estratégia de afirmar a identidade indígena e cobrar que seu 

Território seja demarcado. 
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O segundo critério só foi estabelecido para o Amarelão. Sendo esta a única 

comunidade do Território onde existem várias mulheres exercendo a função de liderança há 

muitos anos, também atuando no Movimento Indígena do estado, resolvi entrevistar as três que 

estão há mais tempo desempenhando esse papel na comunidade. No caso do Amarelão, o papel 

de liderança está descentralizado, dividido entre as pessoas que fazem parte da diretoria da 

associação comunitária; além dessas, há a liderança principal, que é responsável por representar 

a comunidade em todas as suas demandas, e as demais lideranças, que são responsáveis pela 

execução de ações locais, mobilizações e temas específicos na comunidade. 

A minha experiência e participação no Movimento Indígena (do RN, do Nordeste e 

nacional), em assembleias, atos políticos, reuniões, conferências, desde o ano de 2008, bem 

como a minha participação na construção de documentos do Movimento Indígena nesses 

espaços e o acesso a outros documentos do movimento (atas de reuniões, documentos finais e 

relatórios de assembleias, notas de repúdio, cartas etc.) foram e são de extrema importância 

para a compreensão da atuação política das interlocutoras. Pretendo analisar esses documentos 

no segundo e no terceiro capítulos, com foco nas demandas que neles são apontadas pelas 

mulheres: que elas estão reivindicando nesses documentos e qual o direcionamento deles. Como 

liderança indígena atuante nesse processo, pretendo refletir sobre as demandas e problematizar 

as estratégias políticas que as mulheres acionam para cobrar o atendimento de suas demandas. 

A dissertação está estruturada em três capítulos. O primeiro tem como objetivo 

conhecer a realidade das mulheres lideranças indígenas do Território Mendonça, as implicações 

do “ser liderança mulher”, como elas gerem esse “cargo”2 e os demais papéis que assumem. 

Pensar a liderança comunitária, para mim, é pensar a pessoa que atua politicamente dentro da 

comunidade e fora dela. Mas como elas conciliam o “público” (comunidade) com o “privado”? 

Com a pretensão de compreender esses processos, durante as entrevistas, procurei dialogar 

sobre o que mudou no cotidiano dessas mulheres a partir do momento em que elas assumiram 

o papel de liderança nas suas comunidades, como foi esse processo de se tornar liderança e 

como elas se veem enquanto liderança. A intenção é entender mais particularmente a realidade 

dessas mulheres – enquanto mulheres envolvidas em suas inúmeras tarefas particulares – para 

situar os papéis que elas desempenham à frente das associações comunitárias, Movimento 

Indígena e na relação com o Estado (que tratarei no segundo e no terceiro capítulo). 

No primeiro capítulo, o objetivo é conhecer a realidade, as experiências e como as 

minhas interlocutoras ingressaram no Movimento Indígena. No segundo capítulo, busco trazer 

 
2 Palavra usada pelas mulheres para se referir ao papel exercido como liderança. 
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os processos de criação dessas associações, como elas funcionam, e a atuação das lideranças no 

Movimento Indígena a partir das associações comunitárias do Território Mendonça. No terceiro 

capítulo, trago a questão da relação das comunidades Mendonça com o Estado, como elas veem 

a atuação do Estado e como chegam as políticas públicas nas comunidades. 
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1 TRIPLA JORNADA: RESPONSABILIDADE, DIFICULDADE E COMPROMISSO 

 

Neste capítulo, o objetivo é conhecer o Território Indígena Mendonça e as trajetórias 

e experiências das mulheres lideranças indígenas deste Território, as implicações do “ser 

liderança mulher”, como elas gerem esse “cargo” e os demais papéis que assumem além de ser 

liderança. Pensar a liderança comunitária é compreender a pessoa que atua politicamente dentro 

e fora da comunidade. Durante as entrevistas, procurei dialogar sobre o que mudou no cotidiano 

dessas mulheres a partir do momento em que elas assumiram o papel de liderança nas suas 

comunidades, como elas se tornaram lideranças e como se veem enquanto tal. A intenção é 

entender mais particularmente sua realidade – enquanto envolvidas em suas inúmeras tarefas 

particulares – para situar o papel que elas desempenham à frente das associações comunitárias, 

do Movimento Indígena e na relação com o Estado. 

A partir desse momento, apresento o Território Indígena Mendonça, onde essas 

mulheres vivem, para compreendermos de onde elas falam. 

 

FIGURA 1 – Mapa do RN 

 

 
Fonte: https://suportegeografico77.blogspot.com/2018/03/mapas-para-colorir-rio-grande-do-norte.html Acessado 

em 27 de abril de 2021, às 22h06. 
 

O Território Indígena Mendonça está localizado a 95 km de Natal, capital do Rio 

Grande do Norte. Tem 734 famílias e 2.796 pessoas - dados coletados com as lideranças 

indígenas no ano de 2020 - compreendendo seis comunidades indígenas: Amarelão, 304 
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famílias, 1.100 pessoas; Assentamento Santa Terezinha, 200 famílias, 840 pessoas; Serrote de 

São Bento, 104 famílias, 360 pessoas; Açucena, 17 famílias, 69 pessoas – também moram lá 8 

famílias não-indígenas, 15 pessoas; Assentamento Marajó, 29 famílias, 127 pessoas – também 

moram lá 51 famílias não-indígenas, 219 pessoas; todas no município de João Câmara. E a 

comunidade Cachoeira/Nova Descoberta, 80 famílias, 300 pessoas, no município de Jardim de 

Angicos. 

Essas informações populacionais foram fornecidas pelas lideranças que realizam 

censos comunitários em 2020. Os dados levantados pelas lideranças são diferentes dos dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o IBGE, o dado total de 

população indígena do censo de 1991 foi de 394 indígenas; em 2000, 3.167 indígenas; e, em 

2010, esse número decresceu de forma significativa para 2.597 indígenas. No censo realizado 

em 2010 só aparecem 324 indígenas na comunidade Amarelão. Nas demais comunidades 

indígenas do RN, aparecem menos ainda, e esse foi um dos motivos que levou o Movimento 

Indígena do RN a convidar o IBGE3 para prestar esclarecimentos durante a II Assembleia dos 

Povos Indígenas do RN (AIRN), realizada em novembro de 2011, no município de 

Goianinha/RN. 

FIGURA 2 – Território Indígena Mendonça 

 
Fonte: Associação Comunitária do Amarelão (ACA) 

Falar hoje sobre o Território Mendonça como um lócus de pesquisa me faz (re)pensar 

toda a minha trajetória até aqui, como parte desse lugar. Na minha infância, a percepção de 

lugar, de moradia, era a comunidade Amarelão. Tenho lembranças de como me confundia com 

 
3 A definição da cor é definida pela pessoa – É o indivíduo que deve se autodeclarar indígena. Se ao chegar na sua 

casa você se declarar indígena vai ser contabilizado. Total de indígenas (segundo os dados do IBGE), no Brasil: 

817.963 indígenas, no Nordeste: 208.691 – 2ª maior população indígena no país, no Rio Grande do Norte: 2.597, 

sendo 2.080 indígenas em áreas urbanas. Em 2000 havia 3.168 pessoas que se declararam indígena no Rio Grande 

do Norte. Em 98 municípios do RN foram constatados a presença indígena, no total de 177 municípios. Em Natal 

– 866 indígenas; João Câmara – 324 indígenas; Goianinha – 60; Açu – 48 indígenas. Total de homens indígenas 

no RN: 1.272. Total de mulheres indígenas no RN: 1.328. Taxa de Analfabetismo no RN (pessoas com 10 anos 

ou mais): 17,38% de analfabetos na população em geral e 15,21% de analfabetos na população indígena do estado. 

(José Aldemir Freire, IBGE/RN). 



24 

 

   

 

as falas dos parentes mais velhos sobre esse lugar. Era o Amarelão, o espaço geográfico onde 

estavam localizados os roçados, as residências, as pequenas áreas de criação de animais, as 

hortas, o campo de futebol, a capela e a escola. Mas onde eu morava era a Linha, um espaço 

geográfico demarcado pelas famílias que ali moravam como área individual dentro do 

Amarelão, o qual, de seu turno, estava localizado dentro de uma área onde havia outras 

comunidades habitadas por Mendonça. Isso tudo era muito confuso para mim. Mas acredito 

que, como toda criança Mendonça, vamos crescendo e aprendendo que estamos em um lugar 

onde habitam somente pessoas da família Mendonça e que, dentro desse lugar, existem outros 

lugares, as “comunidades”, os “Setores Familiares”4 e as nossas residências. Talvez também 

esteja confuso para quem lê, mas, no decorrer desta dissertação, ficará mais claro o que estou 

apresentando aqui. 

Descrever ou exemplificar a família Mendonça também se mostra confuso. Eu 

pertenço a uma família doméstica5, que está inserida dentro de um “Setor Familiar”, que tem 

suas especificidades e questões comuns àquele grupo que habita esse espaço.  Esse Setor 

Familiar está inserido na comunidade Amarelão, que, por sua vez, está inserida dentro do 

Território Indígena com outras comunidades que fazem parte do mesmo grupo familiar, ou seja, 

são primos, tios, irmãos, avós e pais. Ao mesmo tempo em que eu me percebo pertencente à 

família Campos, também pertenço à família Mendonça. E é esse sentimento de pertencimento 

individual e comunitário que forma minha identidade. Ser Mendonça, para mim, é pertencer a 

uma comunidade de um povo socialmente diferenciado; as pessoas da minha comunidade, da 

minha família falavam “a gente é Mendonça”, e as pessoas de fora da comunidade falavam 

“vocês são Mendonça”, mas essas duas formas de nos identificar como diferentes dos “outros” 

tinham sentidos opostos. 

Para as famílias que habitavam o Amarelão, o Território Mendonça, o “a gente é 

Mendonça”, significava e reforçava o pertencimento a um mesmo grupo familiar e isso não era 

uma escolha, era um fato. Lembro-me bem que, aos 11 anos, quando passei a estudar na cidade 

– porque a escola da comunidade só ofertava até a 5ª série do Ensino Fundamental –, fui 

compreendendo mais claramente que pertencia a um grupo que se diferenciava de outros 

grupos, e que não era uma escolha pertencer ou não a esse grupo. Quando algum Mendonça se 

relacionava com pessoas que não eram Mendonça, seja por amizade ou namoro, os nossos 

parentes diziam que aquela pessoa não queria ser Mendonça, queria “se misturar” com gente 

 
4 Categoria nativa. 

5 Trago esse termo para definir a família composta por membros que moram na mesma residência. Não se trata de 

uma categoria nativa. 
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que não pertencia ao grupo. O mesmo acontecia se por acaso um de nós passássemos por um 

Mendonça fora do Território e não o cumprimentássemos: isso era sinônimo de ter vergonha de 

ser Mendonça. Também ouvia minha avó e as amigas dela falarem frases do tipo “fulano não 

quer ser Mendonça, mas é, são netos de caboclos tapuia, dos que viviam nas furnas”. 

Muitos anos depois, em conversa com os mais velhos da comunidade, fui entender que 

o que eles chamavam de “caboclos tapuias” eram os antepassados que eles descreviam como 

menos civilizados ou mais arredios, mas que pertenciam ao mesmo grupo familiar que eles. Até 

hoje, ouço pessoas na minha comunidade dizerem “o povo de tal setor é Mendonça do pé 

rachado6, é brabo, não sabe se comportar”, como forma de diferenciar os que sabem e querem 

conviver com os não-indígenas dos que não querem esses contatos. 

Outro fato que sempre me deixava intrigada era que algumas famílias brigavam 

internamente, ficando sem se falar, mas, se alguém de fora falasse mal da família adversária, 

seus opositores a defendiam, como forma de defender o grupo e de se afirmar como parte dele. 

Então, se um Mendonça é ofendido por pessoas externas à comunidade, é como se tal pessoa 

estivesse ofendendo todo o grupo Mendonça. Também ouvia relatos de pessoas da comunidade 

afirmando que moravam aqui há muitos anos, mas não eram Mendonça. Com isso, procuravam 

afirmar que não pertenciam a um grupo tão diferente, mesmo que tivessem graus de parentesco 

direto com outras que se afirmavam Mendonça. Essas falas evidenciam a forma como os não-

indígenas se referiam aos Mendonça. 

No caso do nosso povo, existem três etnias que aparecem na história oral com os 

etnônimos Potiguara, Tapuia e Mendonça. Tapuia faz referência aos antepassados mais 

arredios, “brabos”, que já habitavam essas terras há muitos anos. Potiguara, por sua vez, é termo 

que quase não aparece nas narrativas, pois assim são chamados “os brejeiros” que se 

deslocavam do Amarelão para o Brejo de Bananeiras, na Paraíba, e do Brejo para o Amarelão. 

Mendonça, como todas as famílias do meu povo se autoafirmam, é uma junção desses dois 

povos que habitavam essas terras. Não sabemos precisar se Francisco Mendonça, que originou 

a família Mendonça da qual as demais famílias são descendentes, era Tapuia ou Potiguara do 

Brejo da Paraíba. 

Quando pessoas de fora da comunidade dizem “vocês são Mendonça”, estão 

demarcando a diferenciação social, algumas vezes como forma de identificar que pertencemos 

a esse grupo. Na maioria das vezes, pelo menos na região onde moramos, as pessoas falam 

Mendonça de forma pejorativa, atribuindo a esse grupo adjetivos como brabo, ignorante (que 

 
6 Termo usado pela comunidade ao se referenciar ao fato dos antepassados andarem descalços. 
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não tem conhecimento), dizendo que falam rápido e têm um dialeto de difícil compreensão, são 

de estatura baixa, “arrumam” confusão, entre outras características. Só quero destacar aqui que 

nem todos os Mendonça são de estatura baixa. Quanto aos outros atributos, só o contato e a 

relação com os Mendonça podem esclarecê-los, pois, no momento, não pretendo me ater a cada 

um deles. 

Mas apresentarei duas situações que aconteceram comigo em ambientes fora do meu 

Território, onde o preconceito foi escancarado. Na primeira situação, eu devia ter 

aproximadamente 20 anos, quando fui a uma sessão da Câmara de Vereadores do município de 

João Câmara, a fim de falar em defesa das demandas de minha comunidade. Na ocasião, ao 

final da minha fala, um vereador, do qual não me recordo o nome, perguntou: “Você é 

Mendonça mesmo?” Eu respondi: “Sim, sou”. Então, ele me perguntou: “Mas você não mora 

lá (no Amarelão)?” E eu respondi: “Sim, moro.” Nisso, ele concluiu: “Mas você fala tão bem”. 

Esse diálogo deixou claro que, para aquela pessoa, para um Mendonça ter boa oratória7 ele teria 

que sair do seu Território e se inserir na sociedade não-indígena, para então se tornar 

“civilizado”.  

Em outra situação, já mais recente, no ano de 2017 ou 2018, em uma Secretaria de 

Estado do RN, uma servidora me perguntou se eu era mesmo indígena pelo fato de eu ser 

formada em História. Ao responder que sim, ela complementou com a seguinte frase: “Que 

lindo, temos uma índia formada.” Respondi: “Não! Existem dezenas de indígenas formados em 

cursos de graduação no RN.” Até hoje, não sei se isso foi um elogio ou uma declaração de 

completa ignorância sobre a realidade dos povos indígenas do RN. 

Então, graças às minhas longas conversas com meu pai, minha mãe, minha avó 

paterna, Maria Felipe, meus tios, vizinhos, ao longo da minha trajetória de vida, fui aprendendo 

que não existe uma única compreensão de território dentro do Território indígena Mendonça, e 

sim várias compreensões de territórios: território de memória dos antepassados, território físico 

historicamente ocupado pelos Mendonça, território geográfico onde estão localizadas 

atualmente as comunidades – e ainda hoje não ouço muitos Mendonça falarem essa palavra, 

“Território”; eles se referem ao “lugar que os Mendonça ocupam ou ocupavam”. Território 

passou a ser usado como termo político de reivindicação de direitos pelas lideranças indígenas. 

Por território de memória dos antepassados, entendo os relatos das histórias do 

“caboclo tapuia” que moravam em furnas, dos Mendonça, do local onde era praticado o ritual 

de culto ao sol que deu origem ao nome da comunidade Amarelão, dos relatos sobre não haver 

 
7 Farei referência constante à oratória, neste texto, entendendo-a como a arte e técnica de falar em público, 

utilizando-a a fim de se comunicar com excelência. 
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limites geográficos para construírem as casas; a casa era onde nossos antepassados se fixavam 

de acordo com as necessidades de sobrevivência, seja alimentar, de reprodução social, espiritual 

ou outra. Por território físico historicamente ocupado pelos Mendonça, entendo os espaços 

demarcados por esse grupo que eram (e são) fundamentais para sua reprodução sociocultural, 

como as áreas de pesca, de coleta de frutas, de caça, de rituais, de moradia etc; parte significativa 

desse território não pertence mais a esse povo, pois foi invadida por não-indígenas durante a 

colonização da região do Mato Grande do Rio Grande do Norte e pela construção das cidades. 

Por território geográfico, onde estão localizadas atualmente as comunidades, entendo o lugar 

onde os Mendonça habitam na pequena parte que sobrou do território indígena historicamente 

ocupado. 

A minha inserção no movimento político da minha comunidade permitiu ter a noção 

da importância de resgatar, fortalecer e valorizar a identidade indígena Mendonça e foi a partir 

daí que ingressei no Movimento Indígena do RN. É desse lugar de pertencimento identitário 

que apresento, problematizo, interpreto, descrevo e analiso o lugar das mulheres do Território 

Indígena Mendonça. 

O Território Indígena está inserido na região do semiárido norte-rio-grandense e, por 

estar localizada em uma região crítica, com pouquíssimos e pequenos reservatórios naturais de 

água, o acesso à água se dava por meio de construção, por parte da própria comunidade, de 

reservatórios para captar água da chuva durante o inverno. Essas construções eram 

simplesmente escavações de buracos (cacimbas), feitas até atingirem o lençol freático, o que 

chamavam de olho d’água. Nessa atividade participaram várias famílias, e as mulheres tinham 

participação ativa, uma vez que esse processo era feito em diversos locais da comunidade. A 

retirada da água era controlada por todos os membros da comunidade e a prioridade era para 

beber e cozinhar. A água não passava por processos de purificação, sendo apenas coada com 

um pano fino para tirar o excesso de barro e areia. As mulheres abasteciam a casa com água 

que iam buscar nas cacimbas; essa água era transportada em potes de cerâmica e/ou em galões 

(dois baldes amarrados com cordas e unidos por um pedaço de madeira). Para lavar roupas, as 

mulheres se deslocavam até as cacimbas e açudes com a roupa suja, lavavam, esperavam secar 

e só então voltavam para casa. Evitava-se carregar a roupa molhada para secar em casa por 

causa do peso, já que a roupa molhada se torna mais pesada. (SILVA, 2018, p. 46). 

Atualmente, a água chega até a comunidade através de carros-pipa (Exército/Defesa 

Civil), ou é captada das chuvas. Nos escassos períodos de inverno, são armazenadas em 
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reservatórios (cisternas de placas de concreto) com capacidade para 16 mil litros de água8 e 52 

mil litros de água9. A única comunidade do Território Mendonça com acesso à água que garante 

o abastecimento para todas as famílias é Açucena, que possui poço de água doce. 

As famílias indígenas residentes no Território Indígena têm como formas de sustento 

a criação de pequenos animais, como aves, caprinos, ovinos e suínos. No tocante ao trabalho 

com a agricultura, apesar da falta de terras – pois a terra ainda não foi demarcada pelo Estado 

brasileiro –, os indígenas Mendonça conseguem produzir nas pequenas áreas a que tem acesso. 

A maioria das famílias produz alimentos para o seu próprio consumo. A produção da agricultura 

familiar nas comunidades do Território Mendonça é de milho, feijão, roça (mandioca), fava, 

macaxeira e batata; frutíferas, como o cajueiro, mangueira, pinheira, umbuzeiro; plantas 

medicinais, entre outros. Essa produção depende das chuvas e, quando conseguem colher a 

produção, os indígenas armazenam parte das sementes crioulas para o plantio no ano seguinte. 

Os indígenas também produzem artesanato (extrativismo) com cabaças, cipó, 

trabalhando as sementes nativas e não nativas na confecção de colares, pulseiras, brincos, filtros 

dos sonhos, maracás, entre outros itens. A atividade é desenvolvida com o objetivo de preservar, 

valorizar e fortalecer a cultura indígena local. O artesanato é produzido por um grupo pequeno 

(oito pessoas) de mulheres e homens e é comercializado na comunidade, nos momentos em que 

recebem grupos de pessoas não-indígenas que vêm fazer trilha na comunidade, ou em feiras de 

artesanato no estado. Não é a principal fonte de renda de nenhuma das pessoas que produzem 

o artesanato, sendo uma complementação de renda. 

 

 

Quem são as mulheres lideranças, interlocutoras da pesquisa? 

 

O perfil das mulheres lideranças que foram minhas interlocutoras na pesquisa é variado 

no que diz respeito a trajetórias. Ao mesmo tempo, a forma como se inseriram no Movimento 

Indígena do estado é bastante parecida. A maioria é jovem, com menos de 35 anos, e apenas 

uma das mulheres tem mais de 50 anos de idade. Todas afirmaram ter entrado no Movimento 

Indígena a partir do desejo de mudança nas suas comunidades, nas quais se destacavam pela 

atuação diante da coletividade, razão pela qual foram reconhecidas e indicadas pelos moradores 

de suas respectivas comunidades como lideranças. Apenas duas das mulheres entraram no 

Movimento Indígena a partir da formação da organização política da sua comunidade. As outras 

 
8 Programa 1 Milhão de Cisternas Rurais. 
9 Programa de Cisternas para produção de alimentos. 
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foram as primeiras em suas aldeias a se tornar lideranças e iniciar um processo de organização 

comunitária etnicamente diferenciada, representando suas comunidades no Movimento 

Indígena. 

A seguir, apresento as lideranças que entrevistei e as comunidades do Território 

Indígena às quais pertencem. Não realizei nenhuma entrevista no Assentamento Santa 

Terezinha porque a minha intenção era entrevistar apenas as lideranças mulheres, e lá a 

liderança indígena é masculina. Em relação à comunidade Cachoeira, não consegui marcar uma 

conversa com a mulher que exerce esse papel de liderança na comunidade. Segundo a própria 

me informou, em contato por telefone, atualmente ela não dispõe de tempo para se dedicar a 

essa função e a comunidade não se organizou para eleger outra liderança. 

Vale ressaltar que as lideranças de cada comunidade são eleitas em reuniões, 

geralmente promovidas pelas associações, com máxima participação dos moradores locais. 

Antes de serem criadas as associações indígenas no Território Indígena Mendonça, as 

lideranças foram eleitas em reuniões organizadas pelas suas comunidades, tendo posteriormente 

criado as associações. A partir da criação das associações, as eleições das lideranças passaram 

a ser em assembleias gerais dessas organizações comunitárias. 

Na apresentação abaixo, sigo uma ordem cronológica de formação das comunidades. 

É importante destacar que cada comunidade do Território Mendonça passou por um processo 

de formação diferente, com os indígenas acionando distintas estratégias para permanecer no seu 

território. Então, há no território comunidades que conseguiram se manter no lugar geográfico 

onde já existiam quando começou a colonização das terras, a exemplo do Amarelão e Serrote 

de São Bento. Os indígenas Mendonça conseguiram se manter nessas comunidades e dentro do 

seu território, e delas começaram a formar outras comunidades, reocupando parte do território 

que lhe havia sido tomado.  

Como podemos observar, foram processos e estratégias diferentes utilizadas pelos 

Mendonça para conseguir recuperar seu Território e permanecer nele. A cronologia de 

formação das comunidades foi a seguinte: primeiro Amarelão e Serrote de São Bento, as 

primeiras do Território Mendonça. Então, as comunidades que se formaram a partir dos 

deslocamentos dos Mendonça: Cachoeira, Assentamento Marajó, Assentamento Santa 

Terezinha e Açucena.  

Os Assentamentos Santa Terezinha e Marajó são conquistas da luta dos Mendonça 

junto com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na década de 1990, 

período em que conseguiram recuperar parte do Território e regularizá-lo como Assentamento 

de reforma agrária junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). A 
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comunidade Cachoeira foi formada inicialmente pela ocupação de Mendonça de um Setor 

Familiar do Amarelão, os Bianos, na década de 1950, às margens da linha férrea nos limites 

entre os municípios de João Câmara e Jardim de Angicos. E a comunidade Açucena foi formada 

a partir da compra de uma parte do Território pelos próprios indígenas. 

Os processos de deslocamentos do povo Mendonça para a formação dessas 

comunidades estão diretamente relacionados a duas principais questões, que apresentamos. A 

primeira (e anterior ao processo de invasão de suas terras) diz respeito ao acesso à água. Durante 

os períodos de estiagem, migravam para próximo de rios e retornavam durante o inverno. Os 

mais velhos do Território Mendonça relatam deslocamentos para Taipú, Ceará-Mirim e Igapó 

(Natal) durante os longos períodos de estiagem no Território. Esses deslocamentos davam-se 

para lugares que ficavam próximos de rios onde podiam praticar agricultura de subsistência 

(milho, feijão, jerimum, batata) e pesca. Quando começavam os períodos chuvosos no 

Território, eles voltavam. Minha avó paterna, Maria Felipe, contava que, na sua infância, com 

menos de 10 anos, na década de 1940, durante a estiagem, ela migrava com seus pais e seis 

irmãos para as margens do Rio Igapó (em Natal). Para a viagem, levavam farinha de mandioca 

em cestos amarrados em jumentos. Todos iam a pé, caminhando durante vários dias, parando 

próximo a reservatórios naturais de água (cacimbas, açudes) para descansar, se abastecer com 

água, se alimentar de caça que capturavam pelo caminho, além de frutos e farinha de mandioca. 

Chegando às margens do Rio Igapó, construíam pequenos abrigos de cipó, varas e barro, 

cobertos com palhas – casas de taipa – e ali botavam os roçados. Nesse local, permaneciam por 

meses ou anos, dependendo de quanto tempo a seca se estendesse. Quando começava a chover 

“para os lados da Baixa Verde” – onde se localizava o Território – voltavam para casa. 

 A segunda questão que se colocava, já após a invasão do Território, dizia respeito à 

falta de terras para reprodução social e produção de alimentos, que motivava os deslocamentos. 

Os Mendonça passaram a formar novas comunidades, utilizando diferentes estratégias para 

(re)adquirir as terras tomadas e ali permanecer. O grupo familiar Mendonça se constituiu a 

partir de antecessores indígenas pertencentes às etnias Potiguara e Tapuia, com predominância 

Potiguara, segundo a história oral da comunidade. Algumas famílias indígenas, de etnia 

Potiguara, migraram do Brejo de Bananeiras, no estado da Paraíba, a partir do século XVI, para 

o Rio Grande do Norte. O maior registro de deslocamentos se deu há mais de dois séculos, 

ocasionadas por situações de crise (epidemias de cólera, secas, expansão colonial etc.) 

(GUERRA, 2011), mas o local já era habitado por indígenas, segundo a tradição oral. Esses 

indígenas que vieram da Paraíba foram recebidos na comunidade, uma vez que já havia o 
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contato entre eles, e se uniram aos indígenas que já habitavam o Amarelão através de laços 

familiares/casamentos. 

Os primeiros contatos dos Mendonça com os não-indígenas que passaram a habitar o 

entorno do Amarelão aconteceram durante a construção da linha férrea que passava pela Vila 

Baixa Verde, hoje município de João Câmara, nos últimos anos de 1800 e início dos anos de 

1900. Os Mendonça do Amarelão tiveram participação ativa, servindo de mão de obra, na 

construção do município de João Câmara, uma vez que suas terras, onde produziam a 

agricultura de subsistência, foram cercadas por fazendeiros que migravam para a região. Como 

consequência, os indígenas foram forçados a procurar outros meios de sustento. 

Desde a construção do município de João Câmara, houve um processo de invasão e 

ocupação do território historicamente ocupado pelos Mendonça. A partir desse período, pela 

falta de terras e sem condições de produzir alimentos por meio da agricultura de subsistência, 

os indígenas passaram a sair, por longos períodos, da comunidade em busca de trabalho. 

Ofereciam trabalho braçal nas fazendas de algodão, pecuária etc., em troca de alimentos e/ou 

pagamentos de valores quase irrisórios. Durante esse processo, houve conflitos entre indígenas 

e fazendeiros. Segundo os depoimentos de indígenas da comunidade, quando tentavam forçar 

a entrada no Território/roçados, os fazendeiros os ameaçavam de morte (SILVA, 2018, p. 25). 

 

Amarelão 

 

O nome Amarelão vem de um antigo ritual praticado pelos antepassados que 

cultuavam o Sol: subiam uma serra de madrugada e esperavam o Sol aparecer. Então, desciam-

na cantando e tocando as maracas10 e se referiam ao Sol como “o Amarelão”.  

A maior conexão com os antepassados indígenas está relacionada ao nome Mendonça, 

que é o nome de uma das lideranças da comunidade que viveu nesse período migratório – 

referência à qual a família faz uso para demarcar sua diferenciação perante a sociedade não-

indígena. São conhecidos não como “os índios”, mas como “os Mendonça do Amarelão”. 

A comunidade Amarelão é dividida geograficamente por Setores Familiares. Esses 

Setores designam as formas como as pessoas da comunidade que estão de fora se referem aos 

locais onde residem as famílias, sendo também o modo como as próprias famílias se referem 

ao local onde estão localizadas suas casas. Segundo a tradição oral da comunidade, esses 

Setores Familiares existem desde que a comunidade foi criada. Dentro desses Setores, existem 

 
10 Instrumento de música feito com cabaço. 
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organizações sociais específicas das famílias que neles residem: as áreas de produção são de 

uso coletivo das pessoas que ali vivem e, algumas vezes, os casamentos são realizados entre 

parentes que moram no mesmo setor. Como exemplos, podemos mencionar o Setor dos Altos 

dos Eliodórios, onde as famílias beneficiam a castanha em barracas coletivas (várias famílias 

na mesma barraca), enquanto nos outros Setores, as famílias trabalham em barracas no quintal 

de suas casas; é comum as famílias (avós, filhos, netos) trabalharem juntas em roçados, 

dividindo as tarefas, quando os homens preparam a terra e fazem a manutenção do roçado para 

que este não seja atacado por ervas daninhas, pragas etc., e as mulheres plantam, colhem e 

preparam o alimento. 

As principais famílias do tronco familiar Mendonça do Amarelão são: Barbosa (a 

maioria dos sobrenomes familiares entre os Mendonça), Felipe, Vitoriano, Campos, Epifânio, 

Melo de Paiva, Soares, Cassiano, Batista, Nascimento e Nascimento Henrique. Os Setores têm 

organizações e decisões internas que não necessitam necessariamente ser discutidas no âmbito 

geral da comunidade, no caso do Amarelão. 

Atualmente, existem quinze Setores que, na sua maioria, levam o nome e apelidos dos 

anciões das famílias Mendonça, tais como: Jocas (referência à já falecida Luiza Jocas); 

Genésios (referência ao já falecido Seu Genésio); Tingas (referência à já falecida Francisca 

Tinga); Góis (referência à senhora Salete de Góis); Alto dos Eliodórios (referência à Francisco 

Eliodório); Calangas (referência ao já falecido José Barbosa, apelidado de Calanga); Bianos 

(referência à senhora Biana), cuja denominação foi alterada quando passou a ser chamado de 

Belenzinho pela irmã católica Terezinha Galles – sobre a qual falarei no capítulo sobre 

associativismo – por algum motivo religioso, ainda que a comunidade e os residentes no 

referido Setor continuem a chamá-lo de Bianos; e o Setor Caetanos (referência ao já falecido 

Francisco Caetano, apelido Chico Caetano). 

Alguns Setores tiveram seus nomes alterados mais recentemente pelos próprios 

moradores: o Setor de Margarida, antes chamado de Setor de Quitéria (referência à já falecida 

Dona Quitéria) – a partir do momento em que Margarida, que é neta de Dona Quitéria, assumiu 

o cargo de agente comunitária de saúde na comunidade Amarelão, a comunidade passou a 

chamar o Setor de Margarida; o Setor Centro, que está localizado no centro da comunidade –  

é o único Setor onde residem pessoas que se deslocaram praticamente de todos os outros 

Setores. Em algumas situações se deram por falta de espaço nos Setores Familiares para 

construir as casas, e as novas famílias começaram a construir moradias no centro da 

comunidade. É também nesse Setor que estão localizados o mercadinho, a quadra de esportes, 

a padaria, o Posto de Saúde –; o Setor da Associação, onde está localizada a Associação 
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Comunitária; e o Setor da Igreja, onde está localizada a capela de São Francisco de Assis e onde 

residem famílias do Setor dos Jocas, Genésios e Alto dos Eliodórios. 

Outros Setores levam o nome de pontos de memória da comunidade, como é o caso 

do Setor da Linha, onde passa a linha férrea pela comunidade, e o Setor da Gameleira, onde 

encontramos uma gameleira que tem mais de 200 anos e onde era realizada a feira da 

comunidade até a década de 1940 – nessa feira aconteciam trocas de caça, frutas e produtos da 

agricultura entre as famílias. Segundo a história oral da comunidade, essa feira acabou porque 

as famílias começaram a frequentar a feira da cidade que oferecia mais produtos. 

 

FIGURA 3 – Mapa da comunidade Amarelão com localização dos Setores Familiares  

 
Fonte: Associação Comunitária do Amarelão (ACA) 

 

De acordo com o censo de 2018, realizado pelas associações comunitárias – sobre as 

quais discorrerei no capítulo sobre associativismo –, 80% dos casamentos de Mendonça se dão 

entre pessoas do mesmo povo (pessoas no Amarelão se casam com pessoas do Serrote de São 

Bento, Açucena, Assentamento Santa Terezinha, Marajó, Cachoeira e com Mendonça que 

migraram para Natal, mas mantém o contato com o Território Mendonça). 

Também no Amarelão, é comum o casamento entre pessoas de Setores Familiares 

diferentes. Quando ocorre o casamento, o novo casal geralmente se muda para o Setor que tem 

mais condições de recebê-lo, onde ele tenha espaço para construir sua casa, trabalhar na 

castanha, criar animais e trabalhar nos roçados. Mas nos Setores Bianos e Caetanos, por 

exemplo, a maioria dos casamentos ocorre com pessoas do mesmo Setor. Nos Bianos, há trinta 

e nove famílias. Dessas, sete são formadas pela união de pessoas do Setor Bianos com pessoas 

de outros Setores Familiares e vinte e três famílias são formadas pela união de pessoas do 

mesmo Setor Bianos. 
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Na comunidade Amarelão, das trezentas e quarenta famílias, setenta e nove são 

formadas da união de Mendonça com não-indígenas e duzentas e sessenta e uma da união entre 

Mendonça de diferentes Setores e comunidades do território e fora do Território Mendonça. 

Em cada um desses Setores, moram (ou moraram) pessoas que se destacam/destacaram como 

lideranças, conseguindo mobilizar apoio, tendo uma boa relação com todas as famílias e 

cobrando melhorias para o seu Setor. A partir daí, partimos para os Setores Familiares de onde 

saíram as principais lideranças da comunidade, que apresento por ordem cronológica. 

Nas décadas de 1980 e 1990, José Honório (já falecido), da família Barbosa, destacava-

se como liderança na comunidade. Morava no Setor Centro e era uma liderança política local, 

tendo sido candidato a vereador, embora não eleito, e se destacava por reivindicar junto ao 

poder público municipal as melhorias para a comunidade. Dona Francisca Rosa, da família 

Epifânio, era liderança religiosa católica, pessoa a quem todos recorriam quando precisavam se 

lembrar de datas de fatos da comunidade, era uma espécie de especialista da memória. Dona 

Elpídia, da família Góis, era comerciante e reivindicava, junto com o Titinho (Francisco Silva 

do Nascimento), projetos de geração de renda para a comunidade do Setor da Gameleira. 

Nas décadas de 1990 e 2000, destacaram-se: Titinho, da família Nascimento, morador 

do Setor da Associação. Foi ele o primeiro presidente da associação, criando vários projetos de 

desenvolvimento econômico na comunidade, como a fábrica de beneficiamento de castanha, a 

fábrica de doce e a padaria. Foi assassinado em 2001. Meu pai, Francisco Felipe, já falecido, 

conhecido como Nego Chico, da família Felipe, era morador do setor Margarida e lutava pelo 

acesso à água, tendo conseguido trazer à comunidade o programa de cisternas rurais. 

Na década de 2000, destacaram-se: João José de Paiva, conhecido como João Boi, 

morador do setor da Linha. Foi presidente da associação (de 2005 a 2008) e é juiz de futebol 

dos jogos na comunidade. Além dele, Genildo Cassiano, que foi presidente da associação da 

comunidade (de 2008 a 2012), é morador do setor Jocas, ex-funcionário da Emater e do Banco 

do Nordeste, professor e técnico agrícola. 

Do início dos anos 1990 aos dias atuais, destacam-se: Dona Chiquinha, família Batista, 

residente no Setor da Associação. É liderança religiosa, católica, dá aulas de catecismo, cuida 

da capela da comunidade e ajuda na associação comunitária; Flávia, da família Góis (neta de 

Dona Elpídia), mora no setor da Gameleira, é Agente Comunitária de Saúde; Damiana, 

conhecida na comunidade como Bilú, da família Barbosa, também mora no Setor da Gameleira 

e é Agente de Saúde da comunidade Serrote de São Bento; Margarida, conhecida na 

comunidade como Nenza, da família Felipe, mora no Setor que leva seu nome, é Agente de 

Saúde da comunidade; Gilda e Patrícia (irmãs), da família Soares, moram no Setor Centro e são 
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Agentes de Saúde: Patrícia atua no Amarelão e Gilda no Assentamento Santa Terezinha; minha 

interlocutora (e minha mãe), Maria Ivoneide Campos da Silva, ou Neide Campos, de 54 anos, 

é moradora do Setor Margarida, tendo sido uma das primeiras mulheres a iniciar a mobilização 

e articulação da comunidade Amarelão e do Movimento Indígena do RN, no início dos anos 

2000. 

No que diz respeito, especificamente, ao único nome acima referido, Neide Campos, 

como é conhecida, começou a trabalhar com educação aos 15 anos, quando assumiu sua 

primeira sala de aula. Quando começou a dar aulas, tinha apenas o ensino fundamental e, 

mesmo trabalhando, continuou estudando. Cursou o ensino médio, o magistério, uma graduação 

em Pedagogia e outras formações continuadas. Permanece estudante até hoje, constantemente 

realizando cursos online oferecidos por universidades públicas e movimentos sociais. Até 2015, 

trabalhou como professora, quando se aposentou por tempo de serviço e passou a se dedicar 

voluntariamente ao processo educativo da escola da comunidade. Participou da criação do 

Movimento Indígena do RN desde 2002 e se juntou a outros movimentos sociais no Rio Grande 

do Norte, como o de professores em defesa da educação do campo e o de agricultores que lutam 

por políticas de convivência com o semiárido brasileiro. Neide Campos teve três filhas, uma 

das quais faleceu em 2011, aos 24 anos, por problemas cardíacos. Tem quatro netos e uma 

bisneta e se tornou viúva em 2011. 

 
Meu pai era vaqueiro e também tinha servido como enfermeiro na Segunda Guerra 

Mundial, professor na comunidade onde morava, como trabalhava. E na minha casa 

éramos oito irmãos e onde eu, como sendo a mais velha, foi a que tive o privilégio de 

estudar. Mas para isso tive que sair de casa aos oito anos de idade para ir morar na 

casa de patrões do meu pai, na época, para poder estudar. Então, não foi fácil. Fiquei 

até os 13 anos e para isso eu tinha, para ter direito a estudar, que trabalhar em troca 

apenas de poder estar naquela casa para poder estudar. Então, não tinha salário, era o 

meu pai que comprava os livros, que comprava a farda, que comprava a roupa e eu 

via eles (a família) duas vezes no ano, que era o recesso junino e as férias do final de 

ano. Quando aos 13 anos eu resolvi não ficar mais e voltei para casa. Eu, aos 15, fui 

trabalhar de doméstica e fui continuar a estudar. Aí sim morando em Natal e 

estudando… Aliás, trabalhando e estudando em Natal e vindo para casa nos finais de 

semana. Fiquei assim até os meus 19 anos, quando me casei. (Neide Campos, 

Amarelão, abril de 2020). 

 

Liziane Campos, moradora do Setor Margarida, filha de Neide Campos, tem 27 anos 

e é liderança jovem. É professora da área de Linguagens na Escola Municipal Professora Alice 

Soares da comunidade. Atualmente, cursa o 7º período de Pedagogia e também o 7º período do 

curso de Energias Renováveis no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN/Campus João Câmara). É casada e tem uma filha de 11 anos. Liziane 

Campos passou a atuar no Movimento Indígena a partir da influência da mãe, Neide Campos. 
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Contudo, participava desde criança do movimento, quando a mãe a levava para as assembleias, 

reuniões etc. 

Kaline Cassiano da Silva, 21 anos, é uma jovem liderança. Cursa Licenciatura em 

Física no IFRN/Campus João Câmara, desenvolve alguns trabalhos artesanais (laços para 

cabelos feitos com tecido, decorações de tecido em chapéus de palha) para comercialização, 

trabalha com revenda de produtos e faz maquiagem e sobrancelhas para complementar sua 

renda. Kaline Cassiano é da comunidade Amarelão: morava no Setor Jocas, mas se mudou para 

a comunidade Serrote de São Bento em 2019, quando foi morar com o companheiro. Iniciou 

sua trajetória nos movimentos sociais participando do grupo de jovens da comunidade 

Amarelão, depois atuando como coordenadora de departamento na Associação Comunitária do 

Amarelão, do Movimento Indígena e de movimentos feministas do Rio Grande do Norte. 

 

Serrote de São Bento11 

 

A comunidade indígena Serrote de São Bento foi formada por duas famílias, os 

Batistas e os Paz, ainda que os Paz sejam uma extensão da família Batista. Assim relata o senhor 

Manoel Batista, filho de Joana Batista, um dos membros mais velhos da comunidade: 

 

Mãe Salina, Chico Batista, tio Joaquim Batista, Pedro Batista, meu tio Mané Paz, 

minha tia Maria e Luzia Tomaz, que era mãe de Chico Paz. Os Paz e os Batistas eram 

só duas famílias que moravam aqui. Era o meu tio Mané Paz com a família dele e o 

tio dele. (Manoel Batista, 2017; entrevista realizada pelos professores indígenas do 

Serrote de São Bento para construção do E-book Avá Arandú: nossas raízes e 

histórias, 2017). 

 

 

Em seguida, chegaram os Conrado e os Vital, vindos da Serra de Araruna, no agreste 

paraibano. Isso se deu durante a segunda metade do século XIX, por volta de 1870. Dessas 

famílias, os Conrado se deslocaram para uma comunidade chamada de “Oiticica”, e a família 

Vital se deslocou para a comunidade “Tubibau”. As duas localidades escolhidas pelas famílias 

pertenciam à cidade de Baixa Verde (atual João Câmara) e hoje correspondem ao município de 

Jandaíra/RN. 

Há duas versões dos anciões da comunidade para o nome Serrote de São Bento. A 

primeira versão diz que o nome surgiu porque um dos moradores se chamava Faustino Bento. 

 
11 O texto reproduzido referente à descrição da comunidade do Serrote de São Bento faz parte do “E-book Avá 

Arandú: nossas raízes e histórias”, produzido por mim em conjunto com professores indígenas através da Ação 

Saberes Indígenas na Escola e publicado em 2017. 
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Segundo a professora Francisca Batista de Melo, de 59 anos, o senhor Faustino morava nas 

imediações da Pedra do Sino e se referiam ao local de sua moradia como Serrote de seu Bento 

e, posteriormente, passaram a chamar a comunidade de Serrote de São Bento. No entanto, diz 

a segunda versão: 

 

Havia uma família no serrote que gostava muito de caçar, um dos membros desta 

família certo dia, tinha saído para caçar quando ao se aproximar de um pequeno 

serrote viu vários mocós, se aproximou e atirou, acertando a caça. Como era num 

serrote, a caça caiu em um lajedo, ao descer este pequeno lajedo para pegar a caça foi 

surpreendido por uma serpente que ali estava dormindo. O caçador quando a viu ficou 

muito nervoso e apressou a sua saída, começou a chamar e clamar por São Bento e foi 

salvo. Desta história surge o nome Serrote de São Bento”. (Rosa Batista da Costa, 

Serrote de São Bento, maio de 2017; entrevista realizada pelos professores indígenas 

do Serrote de São Bento para construção do E-book Avá Arandu: nossas raízes e 

histórias, 2017). 

 

Dona Rosa Batista da Costa, 88 anos, conhecida como Dona Rosa ou Rosa curandeira, 

que nasceu na comunidade, casou-se com o seu primo legítimo12, o já falecido senhor Manoel 

Pedro Barbosa da Costa. Ela relembra seus antepassados e conta que o Serrote de São Bento 

nunca foi uma comunidade separada do Amarelão; o ponto divisório era a “cacimba salgada” e 

afirma que todos, os Mendonça do Amarelão e os Mendonça do Serrote, eram de um mesmo 

tronco, de uma só família. 

Essa informação é confirmada pelo senhor Manoel Batista de Lima, de 61 anos de 

idade. Ao falar de sua árvore genealógica, afirma que todos que moravam naquela localidade 

pertenciam a uma só família e, por isso, os casamentos se davam entre primos. Ele conta que a 

primeira escola do Serrote de São Bento, que ainda existe, era chamada de “grupo escolar”, e 

muitos da sua idade estudaram lá com a professora Dona Mariinha, só depois indo estudar no 

Amarelão, na Escola Alice Soares. Também relata sobre as dificuldades daquela época, os 

períodos de seca, as epidemias e como faziam para conseguir sobreviver. 

O senhor “Beel”, como é conhecido, relembra como as famílias faziam os seus 

roçados, conta que cada uma delas dividia o local para fazer o seu plantio e que, depois de certo 

tempo, chegaram os fazendeiros que começaram a cercar as terras daqui. Sem terra para 

produzir, as famílias indígenas começaram a trabalhar para os fazendeiros, plantando algodão, 

agave e oferecendo a sua mão de obra nas fazendas Jacinto, Santa Eliza, Baixa do Feijão, na 

fazenda de Zé Guedes. 

A família Batista é a maior da comunidade Serrote de São Bento, com alguns de seus 

membros vivendo também em grande número nas comunidades Amarelão, Açucena e 

 
12 Filho da irmã ou irmão do pai ou da mãe. 
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Assentamento Santa Terezinha. Minha interlocutora, Rejane Batista da Costa Feitosa, tem 31 

anos, cursa Pedagogia, é agricultura, e exerce o cargo de professora na comunidade há 5 anos. 

Separada, tem uma filha de 10 anos e mora com a mãe. É ela a principal liderança da 

comunidade, sendo prima do cacique do Assentamento Santa Terezinha. Rejane Batista foi a 

primeira liderança eleita na sua comunidade, iniciando sua trajetória no Movimento Indígena a 

partir da indicação de seu nome pelas famílias para ser liderança e representá-los em suas 

demandas junto à FUNAI. Foi uma das fundadoras da Associação do Serrote de São Bento. 

 

 

Cachoeira/Nova Descoberta 

 

A comunidade Cachoeira, como é chamada pelos indígenas que lá residem, foi fundada 

na década de 1950 e está localizada no município de Jardim de Angicos, vizinho a João Câmara. 

Cachoeira faz divisa com o Assentamento Santa Terezinha. O município de Jardim de Angicos 

registrou a comunidade com o nome de Nova Descoberta. Segundo a história oral dos 

Mendonça, um indígena do Amarelão trabalhou para um fazendeiro da região por anos. Quando 

este resolveu se desfazer da fazenda, como forma de pagamento pelos serviços prestados, doou 

a esse indígena um pedaço de terra às margens da linha férrea que liga Macau a Natal. O 

indígena, então, levou sua família do Setor Familiar Bianos, no Amarelão, para morar lá. 

Ergueram casas de taipa e até hoje se encontram ali, com seus filhos e netos que, ao longo dos 

anos, foram constituindo família. 

Um fato importante a ser relatado é que, anos depois de receber a terra doada pelo 

patrão, o indígena descobriu que a terra não pertencia à fazenda, e sim à União. A comunidade 

foi criada praticamente em cima da linha férrea desativada desde a década de 1990. Betânia 

Soares é a liderança da comunidade Cachoeira, que encaminha as demandas da comunidade 

para a FUNAI. De acordo com ela, não participa do Movimento Indígena nem de outros 

movimentos sociais por falta de tempo. 

No ano de 2017, alguns indígenas da comunidade Cachoeira procuraram as lideranças 

do Amarelão e do Assentamento Santa Terezinha em busca de ajuda com uma questão 

envolvendo a previdência social. Os indígenas estavam tendo processos de aposentadorias e 

salário maternidade negados pelo INSS; havia situações de indígenas com mais de 65 anos que 

não eram aposentados nem tinham a mesma disposição física para trabalhar na castanha e na 

agricultura e, por isso, estavam passando por situação de vulnerabilidade alimentar. A partir 

dessa procura, as lideranças do Território Mendonça acionaram a FUNAI para atendê-las e 
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tentar resolver o problema. A FUNAI esteve pela primeira vez na comunidade Cachoeira no 

dia dezessete de novembro de 2017 e, a partir dessa primeira reunião, encaminhou as demandas 

à sede da FUNAI em Brasília, que autorizou o atendimento àquela população. 

 

Assentamento Marajó 

 

Segundo Almeida (2002), em março de 1990, o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) instalou a secretaria em Natal, no sindicato dos comerciários. A mudança da 

secretaria do movimento da cidade de Açu para Natal esteve ligada ao redirecionamento de sua 

luta de Açu para a região do Mato Grande. Na região de Mato Grande, existe um predomínio 

de estruturas atrasadas, na qual prevalece uma agricultura temporária e de subsistência, baseada 

em métodos arcaicos, como o uso de enxadas, foices, carrinho de mão, ou seja, o trabalho era 

basicamente manual. A pecuária é praticada de forma extensiva, caracterizando-se por 

apresentar o maior grau de concentração fundiária do Estado. Além disso, apresenta uma vasta 

população de posseiros, favorecendo as práticas de grilagem, em virtude de eles não possuírem 

a propriedade jurídica da terra. Dessa forma, a primeira ocupação organizada pelo MST na 

Região do Mato Grande foi na Fazenda Marajó. A fazenda ficava localizada no município de 

João Câmara, de propriedade de Francisco Caraciole Bezerril e correspondia a uma área de 

1562 hectares (ha). Essa Fazenda já havia sido vistoriada em março de 1988, pela Delegacia 

Regional do Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário (MIRAD). 

A Fazenda Marajó, antes mesmo de ser ocupada pelo MST, já havia sido alvo dessas 

ações outras vezes antes de 1990. Uma delas ocorreu em 1988 por camponeses pobres 

organizados e dirigidos pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) do município de João 

Câmara. Essas lutas anteriores significaram o início da luta pela desapropriação da Fazenda, 

bem como o acirramento da luta pela terra desencadeada pela população pobre do campo. Tais 

ocupações desembocaram, igualmente, num processo de negociação com o INCRA. 

Assim, no dia 29 de julho de 1990, aproximadamente 300 famílias, sob a orientação 

do MST, ocuparam a Fazenda Marajó. Essa ocupação teve um caráter diferente das anteriores 

organizadas pelo Movimento dos Sem Terra em Augusto Severo e Santana do Mato, pois, para 

a ocupação da Fazenda Marajó, o MST adotou novas táticas e estratégias. Enquanto nas 

ocupações anteriores o MST agia isoladamente, no caso Marajó ocorre justamente o inverso, 

uma vez que o movimento buscou alianças com outros setores do movimento operário e 

popular, tornando-se, assim, mais aberto para outros segmentos organizados (ALMEIDA, 

2002). 
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Saíram 10 famílias indígenas do Amarelão para fazer parte dessa luta desde o início, 

na esperança de terem terra para produzir. Essas famílias conquistaram o direito à terra e foram 

assentadas no Assentamento Marajó, onde residem com outras famílias não-indígenas até hoje. 

Os pais de Kaline Bezerra Felipe, uma das minhas interlocutoras, se deslocaram do Amarelão 

para o Assentamento Marajó ainda no início da luta, quando montaram o primeiro 

acampamento. Kaline Felipe nasceu no Assentamento Marajó, hoje tem 27 anos e cursa 

Pedagogia. É casada, mãe de um filho. Trabalha com beneficiamento de castanha de caju. 

Kaline Felipe também foi a primeira mulher eleita na sua comunidade como liderança indígena. 

E, assim como Rejane Batista, iniciou sua trajetória no Movimento Indígena a partir da 

indicação de seu nome pelas famílias para ser liderança e representá-los em suas demandas 

junto à FUNAI. 

 

Assentamento Santa Terezinha13 

 

No início dos anos de 1990, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

teve grande crescimento na região do Mato Grande/RN14, e os Mendonça se engajaram nessa 

luta na tentativa de recuperar partes de seu Território perdidas para os latifundiários da região. 

Em 1993, os Mendonça, estrategicamente, montaram acampamento junto às terras de João 

Rodrigues, no pé do Serrote Grande (Serrote de São Bento), para ter acesso à fazenda 

Saramandaia, que era a área reivindicada pelos indígenas. Ali estavam localizados os açudes, 

as áreas de plantio e de colheita de frutas nativas que historicamente pertenciam ao território 

Mendonça e que foram tomadas pelos fazendeiros da região. 

 
13 O texto reproduzido referente à descrição do Assentamento Santa Terezinha faz parte do “E-book Avá Arandú: 

nossas raízes e histórias”, produzido por mim em conjunto com professores indígenas através da Ação Saberes 

Indígenas na Escola e publicado em 2017. 

14 “O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estabeleceu critérios para a divisão do Estado do Rio 

Grande do Norte em 13 Microrregiões Homogêneas, esta regionalização está em constante evolução. Esta 

regionalização procurou agrupar em pequenas regiões os municípios que apresentavam semelhanças e uma certa 

homogeneidade não só no quadro natural, mas esta regionalização procurou agrupar municípios que apresentava 

semelhanças no quadro econômico, cultural, geográfico e histórico, onde estabeleceu a divisão geográfica do Rio 

Grande do Norte. Mato Grande é o nome dado a uma região do estado do Rio Grande do Norte. Compreende todos 

16 municípios (Bento Fernandes, Jandaíra, Taipú, João Câmara, Maxaranguape, Parazinho, Pedra Grande, Pureza, 

Poço Branco, Rio do Fogo, São Miguel do Gostoso, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Ceará-Mirim, Jardim 

de Angicos e Touros). Desses, dois municípios têm uma função polarizadora como centro de serviços comerciais 

e de prestação de serviço: João Câmara e Touros. A população da região do Mato Grande, segundo dados do IBGE 

em 2004 era de 131.863 habitantes, sendo 60.827 residentes nas áreas urbanas dos municípios, enquanto 71.036 

habitantes residem nas áreas rurais. O território da região do Mato Grande abrange uma área de 4.514,3 km, 

compreendendo 8,5% da área do estado.” Fonte: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-

territorio/divisao-regional/15778-divisoes-regionais-do-brasil.html?=&t=o-que-e. Acessado em 07/05/2020. 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/divisao-regional/15778-divisoes-regionais-do-brasil.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/divisao-regional/15778-divisoes-regionais-do-brasil.html?=&t=o-que-e
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Participaram ativamente desse processo os indígenas Raimundo Louro, Dona Dadinha, 

Dona Milosa, Orione, Canindé, Antonio Félix, Nazareno, Dona Francisca Damião, Oliveira, 

Tadeu, Pequinho, Heleno, Bolacha, Dadau, Chico Raimundo, Chico Caetano, Dona Basta e 

suas famílias, entre outros. Contaram com o apoio do MST e de seus representantes, como 

Livania, Edson (Som), Aldeci (Mendonça, militante do MST desde a chegada do Movimento 

ao RN15), Plínio, Edimilson, Hélio, Antônio Baixinho e Antônio Careca, entre outros. Destaque 

importante deve ser dado à liderança religiosa que mais apoiou os Mendonça nessa retomada, 

a Irmã Terezinha Tesseles Galles, da Congregação Imaculado Coração de Maria, cujo nome do 

Assentamento foi dado em sua homenagem. As primeiras reuniões aconteciam embaixo de um 

umbuzeiro centenário que existia na fazenda; esse umbuzeiro até hoje faz parte dos pontos de 

memória do Assentamento. 

Segundo Dona Dadinha (Matrindade Epifânio Barbosa), os indígenas Mendonça 

tiveram ajuda do MST que estava se fortalecendo nessa região, reunindo agricultores para lutar 

pela reforma agrária e contra as injustiças sociais resultantes da falta de acesso à terra: 

 

O movimento nos ensinou que colocasse as crianças na frente dos pais para eles não 

serem agredidos pelos policiais, a Irmã Terezinha sofreu muitas perseguições, não 

andava sozinha, sempre acompanhada por alguém, rezava terços nas casas das 

pessoas, foi Deus quem colocou essa irmã aqui, muitas pessoas sofreram com a 

polícia, mais no fim tudo deu certo, hoje em dia o Assentamento Santa Terezinha 

recebe esse nome por causa dela. (Dona Dadinha, Assentamento Santa Terezinha, 

maio/2017; entrevista realizada pelos professores indígenas do Assentamento Santa 

Terezinha para construção do E-book Avá Arandú: nossas raízes e histórias, 2017) 

 

O Assentamento Santa Terezinha é constituído por 89 famílias assentadas (cadastradas 

no INCRA), em uma área total de 2.600 hectares16. Há, nele, cerca de 200 famílias (840 

pessoas), filhos dos assentados que foram constituindo suas famílias e construindo casas no 

Assentamento. 

A organização das casas foge dos padrões de um assentamento de reforma agrária, e 

tal diferenciação surgiu dos hábitos das famílias indígenas que moravam no Amarelão e se 

deslocaram para o assentamento. Quando moravam no Amarelão, organizavam-se em Setores 

Familiares, como descrito anteriormente, e o local onde viviam recebia o nome da pessoa mais 

velha da família. Assim, levaram essa organização para o local onde residem hoje. 

O marco divisório entre o Assentamento Santa Terezinha e o Amarelão é a linha férrea. 

Foi a partir de sua construção, em 1910, projeto de governo para transportar o sal de Macau/RN 

 
15 Os demais militantes do MST citados aqui não são Mendonça. 

16 Uma parte dessa área está como Área de Preservação Ambiental – APA, sob a responsabilidade do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 
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para Natal/RN, que se iniciaram a criação do município de João Câmara (antiga Vila Baixa 

Verde) e as invasões ao território historicamente ocupado pelos Mendonça do Amarelão, 

habitantes da região havia mais de três séculos. O Assentamento Santa Terezinha é a única 

comunidade do Território Mendonça que não é liderada por uma mulher. 

 

Açucena 

 

A comunidade Açucena foi criada por Mendonça que se deslocaram da comunidade 

Serrote de São Bento no ano de 2005. Pela falta de terras para produção de alimentos na 

comunidade de origem, o indígena Francisco Pedro (Chiquinho) soube de um programa de 

governo para a compra de terras; a informação chegou até ele em reuniões que participava no 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de João Câmara. Tratava-se do Programa Nacional de 

Crédito Fundiário (PNCF)17, que exigia a organização mínima de vinte famílias, em associação, 

a fim de acionar o recurso. 

Seu Chiquinho criou uma associação com os oito filhos e mais alguns amigos não-

indígenas de fora da comunidade, comprando a Fazenda Buraco Seco, localizada às margens 

da BR 304. A fazenda faz divisa com a comunidade Serrote de São Bento. A comunidade 

passou, então, a se chamar Açucena, e as famílias residem lá até hoje, já tendo pagado a terra e 

recebido os títulos de propriedade. Ednete Pedro da Silva, de 34 anos, também uma das minhas 

interlocutoras, pertence à família fundadora da comunidade e é sucessora de seu irmão e de seu 

pai na associação comunitária. É agricultora, vendedora autônoma de cosméticos, faz bolos, 

doces e salgados. É casada e tem um filho. Ednete Pedro é a primeira mulher a presidir a 

associação da sua comunidade. 

 

 

O cotidiano das mulheres lideranças 

 
17 “O Crédito Fundiário é operacionalizado pelo Banco do Nordeste por meio de contrato de prestação de serviços 

junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Os interessados devem procurar as 

Unidades Técnicas credenciadas pelo Ministério da Agricultura em cada estado. Subprojeto de Aquisição de Terras 

(SAT). Finalidade: Investimentos em infraestrutura básica e produtiva, aquisição de imóveis rurais com 

benfeitorias já existentes, incluindo custos com impostos, taxas e despesas cartorárias de transação e do registro 

do imóvel rural financiado, despesas topográficas e georreferenciamento. Público-Alvo: Trabalhadores rurais não-

proprietários, preferencialmente assalariados, parceiros, posseiros e arrendatários que comprovem, no mínimo, 

cinco anos de experiência na atividade rural e agricultores proprietários de imóveis cuja área não alcance a 

dimensão da propriedade familiar, consoante definido em Lei. Os beneficiários deverão apresentar Declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa, de acordo com o Regulamento Operativo do Fundo de Terras e da Reforma 

Agrária, com renda anual bruta de até R$ 20.000,00 (vinte mil Reais) e patrimônio de até R$ 40.000,00 (quarenta 

mil Reais). Fonte de Recursos: Fundo de Terras e da Reforma Agrária.” Disponível em: 

<https://www.bnb.gov.br/credito-fundiario>.Acesso em: 20 de abr. de 2020. 
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As lideranças mulheres falaram sobre o seu cotidiano antes e depois de se tornarem 

lideranças, destacando as transformações pelas quais passaram como pessoas e mulheres, bem 

como as dificuldades enfrentadas na luta diária. Neide Campos tinha um cotidiano já atribulado, 

era dona de casa, professora, mãe, fazia faculdade de Pedagogia nos fins de semana e integrava 

a diretoria da Associação da Comunidade do Amarelão. Quando ingressou no Movimento 

Indígena, no início dos anos 2000 (como uma de suas fundadoras), afirmou não ter sentido 

dificuldade com as muitas atribuições que passou a assumir. Pelo contrário, achava gratificante 

estar na luta pelos direitos da comunidade. 

Na mesma direção, Kaline Felipe e Kaline Cassiano relataram ter passado por uma 

transformação pessoal. Vieram a compreender seus direitos como mulheres, indígenas, e 

passaram a reivindicar que esses direitos fossem respeitados. Também buscaram completar sua 

formação acadêmica. De modo semelhante à Neide Campos, elas não sentiram grandes 

dificuldades em conciliar o Movimento Indígena com as demais tarefas que já executavam. 

 

Antes do movimento minha rotina mesmo era trabalho, dona de casa, cuidar de mãe. 

Minha rotina era totalmente essa. Não tinha o contato tão próximo com as pessoas. Eu 

era mesmo dentro de casa. Quando eu saía era só mais para ir jogar bola e voltava 

para dentro de casa. Eu jogo futebol no time feminino da comunidade desde os meus 

nove anos. Mas minha rotina era essa, de dentro de casa eu não saía não. […] Não, 

não estudava. O que eu estudei… Só até 2010 e parei. Retornei meus estudos quando 

entrei no movimento. Foi em 2018. Trabalhava na castanha e meu filho está com 

quatro anos. Quando eu entrei… no momento [que começou a participar do 

Movimento Indígena] ele tinha menos de 2 anos, um ano e oito meses, na minha 

primeira reunião. […] Graças a Deus, quando eu viajo, tem quem fique com meu filho, 

tem quem faça as minhas coisas. Isso aí tenho nem questão. Quando eu chego em casa 

tem comer até feito. Isso aí eu não sinto dificuldade não, realmente. Tenho um suporte. 

Até porque são sete mulheres comigo. Sou irmã de seis mulheres, sete comigo, aí cada 

um ajuda e tudo. Já teve gente de fora mesmo que disse: “se suas irmãs não puderem, 

eu fico com seu filho.”. (Kaline Felipe, Marajó, abril de 2020). 

 

A fala de Kaline Felipe explicita a importância da solidariedade entre as mulheres na 

comunidade, que garante o suporte à liderança. Por meio dessa solidariedade, outras mulheres 

da comunidade se dividem para assumir temporariamente as tarefas domésticas da liderança, a 

fim de que ela possa participar das atividades do Movimento Indígena. Essa rede não é 

exclusiva das lideranças indígenas: as mulheres indígenas do Território Mendonça costumam 

se ajudar nas tarefas domésticas e familiares. Quando uma mulher está doente ou no pós-parto, 

outras da comunidade assumem os cuidados com ela, com os filhos e com a casa. Quando uma 

mulher precisa sair da comunidade para resolver algo na cidade, outras também assumem suas 

tarefas. 
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Ainda na adolescência eu estudava e trabalhava com beneficiamento de castanha de 

caju junto com minha família. […] A minha principal dificuldade hoje em participar 

dos movimentos sociais é a faculdade, os professores não entendem quando 

precisamos viajar para uma atividade do movimento e faltar a aula ou perder trabalho, 

a gente que se prejudica. (Kaline Cassiano, Amarelão, abril de 2020). 

 

 

Kaline Cassiano menciona uma experiência sempre enfatizada nas assembleias dos 

povos indígenas no Brasil. Pelo menos em todas as que participei, ouve-se esta fala: “quando 

uma liderança entra na universidade, o Movimento Indígena perde a liderança”. Vê-se, aqui, 

uma crítica do Movimento Indígena ao modelo de universidade que não considera a atuação 

das lideranças indígenas como um conhecimento complementar ao conhecimento acadêmico. 

Grande parte dos indígenas do Rio Grande do Norte que ingressaram no ensino superior, em 

universidades públicas ou privadas, atuava ou atua no Movimento Indígena. Por não conseguir 

conciliar a carga horária do curso com a agenda do Movimento, acaba se afastando dele, 

completa ou parcialmente, para conseguir concluir os cursos. Quando as universitárias são 

mulheres lideranças, as dificuldades são ainda maiores, pois algumas delas têm que conciliar o 

curso universitário, o Movimento Indígena, o cuidado com os filhos e os afazeres domésticos. 

São muitas as responsabilidades dessas mulheres: elas são filhas, mães, esposas, estudantes, 

agricultoras, professoras, têm papel importantíssimo na geração de renda da comunidade – com 

o beneficiamento da castanha – e na renda doméstica. São cuidadoras de suas famílias e das 

suas comunidades. Em alguns momentos, têm que priorizar algumas responsabilidades, como 

é o caso de Kaline Cassiano, que decidiu se afastar um tempo do Movimento Indígena para se 

dedicar aos estudos. 

Ednete Pedro foi a primeira mulher a presidir a associação da sua comunidade. Ela 

afirmou sentir grandes dificuldades com as muitas tarefas que tem de cumprir como liderança. 

Para participar de uma atividade do Movimento, precisa deixar a mãe, que precisa de cuidados 

por problemas de saúde, na casa de uma irmã. 

 

Eu, como você sabe, não morava aqui, era do Serrote e trabalhava com a castanha lá. 

Eu assava castanha, quebrava… Eu não estudava não. Faz um tempão que eu parei de 

estudar e ia voltar agora, mas… Cuido da minha mãe. Eu sinto muita dificuldade. Eu 

dou graças a Deus que minha irmã veio morar comigo, porque são mil e uma coisas 

para a pessoa fazer. Às vezes você tem que ir para fora, né? Você tem que ir. Aparece 

uma viagem em Natal, assim, nesses movimentos, e tem dias que você pode ir e tem 

dias que você não pode ir. Em relação à associação também tem coisas para resolver 

com relação a documentos e essas coisas. [...] Antes dela [irmã] vir para cá morar, eu 

a chamava para aqui, passar uma semana, dois dias, um dia… Quando eu precisava, 

eu sempre chamava ela para vir. E era assim. E quando ela não podia vir, eu arrumava 

a casa de um irmão, de uma irmã e mandava mamãe para lá com o meu menino. 

(Ednete Pedro, Açucena, abril de 2020). 
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Diferentemente de Neide Campos, sua mãe, Liziane Campos fala das dificuldades de 

desempenhar os papéis e as responsabilidades de ser mulher e de ser liderança, de ser mãe, de 

estudar e de ter que conciliar todas as demandas. Segundo ela, é cansativo, não é fácil. Liziane 

Campos diz ter ajuda do companheiro (esposo), principalmente nos cuidados com a filha e nos 

afazeres domésticos. 

 

Eu só trabalhava quebrando castanha, era tipo dona de casa e eu acho que não era 

metade do que sou agora, porque vim aprender muita coisa com o Movimento. Eu só 

vivia mais em casa, só saia nas casas dos vizinhos, da família e pronto. [...] Quando 

eu entrei para o Movimento me veio aquela coisa de querer melhorar como pessoa e 

como profissional. Eu entrei no curso de Pedagogia depois que entrei no Movimento, 

já por ver que precisava dessas coisas. Entrei no curso de Pedagogia e arrumei um 

emprego como contratada pelo município, como professora. [...] E tudo veio a partir 

daí, porque antes eu só vivia em casa. Eu nem tinha terminado os estudos. Depois 

voltei para estudar, estou estudando para me formar. Passei no curso… Entrei no curso 

no IFRN também depois, porque foi depois que eu comecei a ir para o Movimento 

que eu vi que poderia continuar a fazer tudo. E voltei a fazer. [...] Em todas as 

dificuldades, em todos os momentos, eu já pensei em desistir e aí, depois eu digo: 

“não, eu vou fazer”. [...] Sabe, acordar de madrugada para ir para a escola, mas é legal, 

prazeroso, às vezes (risos). [...] Mas é muito corrido. Você chega em casa, tem dias 

que você não consegue almoçar. Porque você chega da escola, do trabalho, tem que 

passar para o IF, fica no IF o dia inteiro, você chega em casa de onze e meia da noite, 

vai jantar, tomar banho, varrer uma casa. Eu sei que o marido faz tudo dentro de casa, 

mas às vezes eu chego e está bagunçado, porque também está cansado de trabalhar e 

eu vou fazer. Aí, quando eu vou dormir, tipo, uma hora da manhã para no outro dia, 

de cinco horas, estar lá na parada do ônibus para ir estudar de novo, ou de seis e meia 

para ir para a escola dar aula. Então, é muito corrido e dá vontade de desistir 

praticamente todos os dias porque você está muito cansada. Aí depois você para um 

pouquinho e pensa: “não, se eu desistir quem é que vai fazer isso por mim?” Porque 

se a gente não fizer para a gente não vai ter outra pessoa que chegue e faça. (Liziane 

Campos, Amarelão, abril de 2020). 

 

Liziane Campos reforça a ideia de que as mulheres indígenas que se tornam lideranças 

do Território Mendonça buscam formação acadêmica como meio de se aperfeiçoar como 

liderança. Isso também reforça o que já foi observado: há dificuldades enfrentadas pelas 

mulheres indígenas que são lideranças e cursam ensino superior, como as múltiplas tarefas que 

têm que conciliar e as redes de apoio que são importantes para que elas consigam desempenhar 

todas essas funções. A esse respeito, Rejane Batista, na mesma direção que Liziane Campos, 

menciona, em sua fala, pontos que merecem atenção: 

 

Eu só estudava, tinha terminado o ensino médio, tinha me separado e estava só em 

casa mesmo, sem fazer nada. Não participava de nada. De reunião eu achava um saco. 

“Deus me livre”, eu dizia. [...] Assim, mãe sempre me ajudou, porque senão fosse ela 

eu não dava conta. Ela sempre me ajudou muito com Jamile [filha] e com a casa. [...] 

Porque sozinha eu não tinha como resolver tudo isso, não tinha condições nenhuma. 

E minha menina reclama muito quando eu saio e passo dois ou três dias viajando. Eu 

já passei a data de aniversário dela participando de assembleia do Movimento 

Indígena e ela reclama bastante, que eu não estou acompanhando o crescimento dela. 

[...] Algumas pessoas que têm esse preconceito [por ela ser liderança mulher]. Fora 

eu não senti ainda, por ser mulher, mas dentro da comunidade eu já senti. Chegou um 
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ponto de eu dizer: “Não gente, se vocês acham que porque eu sou solteira e eu não 

vou dar conta por isso, alguma mulher casada da comunidade que quiser tomar conta, 

pode ficar à disposição.” Já disponibilizei meu cargo para alguma mulher casada, 

porque eu ouvia muito, mas não eram de elas virem me falar, era de boatos, fofocas. 

(Rejane Batista, Serrote de São Bento, abril de 2020). 

 

Rejane Batista exalta a ajuda da mãe nos cuidados com a filha e nos afazeres 

domésticos. Também reflete a respeito do preconceito sofrido por ser solteira. Criticam-na por 

frequentar festas, questionam sua responsabilidade devido ao fato de ser jovem e solteira, e tais 

questionamentos partem inclusive de mulheres da comunidade. Também é vista como uma 

pessoa que tem tempo para se dedicar ao Movimento por ser solteira, o que fica claro quando 

ela diz que as mulheres casadas da comunidade não se disponibilizam a participar dos eventos 

do Movimento Indígena fora do Território Indígena por serem casadas e terem obrigações com 

os afazeres domésticos. Lembra de já ter passado aniversários da filha viajando, em atividades 

do Movimento Indígena, ausência questionada pela menina. Então, ao mesmo tempo que 

existem redes de solidariedades nas comunidades indígenas entre as mulheres, também existe 

certa reprodução do machismo pelas próprias mulheres. Exemplo disso é quando se põe em 

dúvida a responsabilidade da liderança pelo fato de ela ser solteira, o que provavelmente não 

aconteceria se fosse um homem separado e com filho. 

Como as comunidades estão localizadas na área rural, praticamente todas as ações 

realizadas a fim de cobrar o atendimento de suas demandas exigem recursos financeiros. Se há 

uma reunião de lideranças indígenas em Natal – capital do estado do RN –, essas mulheres têm 

que se deslocar primeiro para a sede do seu município (o que já implica em gasto financeiro 

equivalente ou maior do que a passagem da sede da cidade para Natal). Caso cheguem tarde na 

sede do município (à noite), no retorno das atividades, muitas vezes só podem contar com 

alguém da própria comunidade que vá buscá-las. Em virtude das estradas ruins, há riscos nesse 

deslocamento. Algumas lideranças, quando precisam imprimir um ofício, têm que se deslocar 

até a cidade. Muitas vezes se veem sem acesso à internet e/ou com a rede de celular indisponível 

na comunidade. Então, as dificuldades para essas mulheres são ainda mais variadas do que as 

aqui citadas, já que a área rural dos municípios continua à margem do acesso às políticas 

públicas, às tecnologias e à comunicação. 

As lideranças indígenas falaram dos desafios em conciliar o trabalho doméstico com a 

vida social, a atuação política e a formação profissional. Mesmo ocupando os espaços que 

chamamos de “públicos”, as lideranças continuam assumindo e desempenhando todas as tarefas 

do espaço “privado” ou “doméstico”. Nas comunidades indígenas do Território Mendonça, esse 

espaço público nada mais é do que uma extensão do privado, do doméstico. O espaço doméstico 
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também é público. Maria Helena Ortolan Matos (2012) assim define tais espaços nas 

comunidades indígenas: 

 

Nas sociedades indígenas, os espaços identificados como “públicos” não são 

concebidos como esfera exclusiva para tratar de assuntos coletivos relativos à aldeia. 

Estudos etnográficos trazem registros da existência de participação mais intensa de 

mulheres indígenas em discussões coletivas realizadas em outro tipo de espaço social, 

o “doméstico”, considerado por nós como esfera “privada”. No entanto, é preciso 

considerar que, na organização social dos povos indígenas, o espaço doméstico 

também funciona como esfera política, ou seja, decisões e ações nele tomadas podem 

provocar impactos na vida coletiva da unidade social mais ampla (seja a 

“comunidade” ou a “aldeia”) e não somente na unidade familiar.(ORTOLAN 

MATOS, 2012, p. 146). 

 

O doméstico é também definido como “público” por abranger relações, assuntos, 

interesses, decisões e atividades que dizem respeito ao povo e à vida comunitária, de uma 

maneira geral (ORTOLAN MATOS, 2012). O espaço doméstico das mulheres lideranças do 

Território Mendonça se constitui como político porque é nele que essas mulheres 

cotidianamente e gradativamente desconstroem os papéis de gênero e questionam as atribuições 

a elas impostas. É nesse espaço que é (re)pensado e desnaturalizado o papel de homem e o papel 

de mulher, sendo reivindicada a justa divisão das tarefas domésticas. É também onde se discute 

a economia da comunidade e a gestão de alimentos. É no espaço doméstico que essas mulheres 

recebem, diariamente, pessoas com demandas da comunidade sobre os mais diversos temas e 

onde traçam estratégias para resolver os problemas coletivos e individuais. 

Eu arriscaria afirmar que no Território Indígena Mendonça não existe um espaço 

compreendido como privado. Todos eles são públicos, de interesse coletivo, desde as 

residências onde estão concentradas as famílias domésticas até os espaços da comunidade que 

são compartilhados pela família Mendonça. Também não há uma cultura da divisão sexual do 

trabalho entre homens e mulheres. Geralmente, tanto homens como mulheres desempenham os 

mesmos trabalhos, seja no ambiente doméstico, na agricultura, na castanha, no futebol ou na 

religiosidade. 

Sacchi (2003) trata do processo organizativo e político das mulheres indígenas da 

Amazônia, onde estão localizadas a maior parte das organizações de mulheres indígenas do 

Brasil. A criação das organizações de mulheres indígenas desde a década de 1980 tem 

fortalecido essas mulheres nas suas discussões específicas e na sua atuação política nos espaços 

públicos e no Movimento Indígena. As organizações são diversas e têm suas especificidades: 

algumas abrangem um estado, outras uma região, um município ou um povo, e defendem 

diversas pautas. Ela diz: 
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Esse processo organizacional, portanto, é dinâmico e tem sido resultado dos impactos 

promovidos pela ação do Estado e das sociedades não indígenas, além das condições 

individuais e sociais das próprias indígenas. Assim, há níveis distintos de participação 

política influenciados pelas características das organizações, pela situação de gênero 

(casadas, solteiras, com ou sem filhos), elementos de sua trajetória de vida, a vivência 

na cidade, a distância da sede da organização e de uma comunidade a outra para 

participar das reuniões, o interesse em participar etc. (SACCHI, 2003, p. 99). 

 

No contexto do Território Mendonça, podemos destacar dois níveis de participação 

política, sem implicar a inexistência de outros. Esses níveis de espaços são: o fortalecimento 

das mulheres lideranças que estão à frente das organizações indígenas na busca por formação, 

profissionalização, aprendendo a lidar com a burocracia, apropriando-se dos instrumentos da 

sociedade envolvente e do Estado, como, por exemplo, o associativismo, a escolarização etc.; 

e a participação das mulheres nas redes de solidariedade das comunidades para dar suporte a 

essas lideranças. 

Essas mulheres passam cotidianamente por avaliação das “qualidades necessárias” 

estabelecidas pelas comunidades sobre o que um/a líder deve ser. Nas situações de conflitos 

internos nas comunidades, de conflitos com o Estado, de problemas relacionados à ausência de 

políticas públicas, são cobrados posicionamentos das lideranças. Pierre Clastres (1979) recorre 

às três propriedades do chefe ameríndio analisadas por Lowie: o chefe é um “fazedor de paz” 

por excelência, é ele quem apazigua os possíveis conflitos que podem colocar em risco o seu 

grupo; o chefe deve ser generoso com seus bens, não podendo exigir que seus subordinados 

trabalhem para que ele próprio goze do ócio, já que é o chefe quem tem de trabalhar com maior 

afinco na comunidade, pois seu prestígio depende da sua generosidade; e somente um bom 

orador pode ser digno de ser chefe. Das três propriedades de chefe trazidas por Clastres (1979), 

a oralidade é apontada pelas mulheres Mendonça como sendo um critério primordial para ser 

liderança do povo. 

Além disso, as lideranças são também “fazedoras de paz”, conciliadoras – são elas que, 

geralmente, nas comunidades Mendonça, conciliam os conflitos internos (brigas e 

desentendimentos envolvendo famílias da comunidade) e agentes externos. A liderança tem que 

ter boa oratória, saber se expressar bem em público, ter algum estudo (mesmo que seja apenas 

saber ler e escrever, em algumas comunidades), saber lidar com pessoas, ter disponibilidade 

para representar a comunidade, interna e externamente, estando à disposição das demandas da 

comunidade 24 horas por dia, além de conciliar a atuação frente a essas demandas com todas 

as outras necessidades pessoais, familiares etc. 

Talvez, por já terem correspondido a esses critérios, algumas lideranças do Território 

Mendonça não sintam dificuldade em conciliar todas as tarefas: serem mães, donas de casa, 
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empregadas, estudantes e lideranças, como nos diz Neide Campos, quando afirma não sentir 

dificuldades em desempenhar todas as suas atividades domésticas e as do Movimento Indígena. 

Outras lideranças, como Liziane Campos e Rejane Batista, percebem a dificuldade desse papel 

e a injustiça cometida contra as mulheres quando a comunidade exige que elas cumpram, sem 

queixas, todos esses papéis. 

 

A gente tem todos os dias aquela obrigação de fazer um documento, de saber aquela 

informação e passar para a comunidade. E a gente não tem um dia de folga, porque 

todos os dias a gente tem pautas tanto do Movimento como da associação e a gente 

não pode deixar de não fazer uma vez que a gente se responsabilizou de fazer. Às 

vezes eu penso de passar uma semana fora, quando eu chego na casa de um primo 

fora, começa a chegar as ligações, as mensagens: “Fulana, aqui não tem água, resolva 

isso. Faça um documento para a comunidade fazer isso.” Outra família que não tem 

condições de comprar o bojão, porque até isso aqui acontece, aí pede a ajuda da 

Associação e as meninas falam comigo: “Rejane, e aí? A gente vai decidir o quê? E 

eu tenho que votar, pra sentar-se com elas pra resolver. Processos previdenciários é 

diariamente. Não tem um dia que não tenha o que fazer no Movimento Indígena e na 

associação. (Rejane Batista, Serrote de São Bento, abril de 2020). 

 

Só fico bastante cansada. Eu vou dizer que de noite eu vou dormir tarde demais. É 

bem cansativo, mas é gratificante. Como essa semana que entregamos as cestas. Teve 

família que, quando a gente entregou, chega os olhos se encheram de lágrimas, 

dizendo: “obrigado, obrigado”. É bem gratificante. (Kaline Felipe, Assentamento 

Marajó, abril de 2020). 

 

O doméstico, muitas vezes, é compreendido como o cuidado com a casa, com a família 

e a alimentação. Nas comunidades Mendonça, isso se confunde com o público. É no espaço 

doméstico que as mulheres discutem e organizam a política, as estratégias de luta e, 

fundamentalmente, as relações de gênero e os aspectos da divisão sexual do trabalho. 

A agência das mulheres indígenas está nos processos de luta em defesa de seus direitos, 

na capacidade de agirem como mediadoras, conciliadoras de conflitos, na organização feminina 

de se fortalecerem como mulheres indígenas. Também conjuntamente, nas estratégias de 

organização, como nas associações comunitárias, na busca de direitos e nas relações com o 

Estado. Vemos tal agência nas transformações dos papéis de gênero em suas comunidades, 

quando ressignificam o doméstico como espaço público e político. Contudo, sendo acionada 

pelas mulheres, essa agência tem implicações diretas em suas vivências e possibilidades de 

atuar no contexto social. 

Esse papel de liderança está atrelado a quatro condições. A primeira consiste em ouvir 

a comunidade e tomar nota das demandas apontadas por ela; a segunda, em traçar estratégias 

de como resolvê-las; a terceira, em articular/dialogar/negociar com parceiros, com o Estado, 

com organizações não-governamentais (ONG), para tentar resolver os problemas da 

comunidade – e isso implica em elaborar documentos, dar entrada e acompanhar processos 
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burocráticos, realizar atos, protestos, entre outras ações; a quarta, em exigir que se mantenha a 

comunidade a par dos encaminhamentos que foram tomados. Para além de organizar toda essa 

logística de liderança, essas mulheres são cobradas a serem exemplares na sua vida particular, 

como filhas, estudantes, esposas e mães. 

Valle (2016) afirma que a mediação está associada às relações de poder, e estas são 

muito presentes na política indígena. A comunidade delega poder à liderança indígena para que 

ela se coloque como mediadora das situações de conflito. A fim de ilustrar isso, menciono, a 

seguir, um exemplo de conflito entre comunidade indígena e o Estado – que, por sua vez, exerce 

a imposição de poder sobre a comunidade indígena. 

Kaline Felipe, desde que assumiu o cargo de liderança indígena do Assentamento 

Marajó, tenta mediar e resolver uma complicada situação que é a ameaça de reintegração da 

posse do INCRA contra os filhos de assentados nas áreas de assentamentos de reforma agrária. 

Na política do INCRA, cadastra-se um número determinado de famílias, que são assentadas 

nessas áreas sem considerar as perspectivas de reprodução social. Ainda assim, os filhos desses 

assentados construíram casas no assentamento, que o INCRA ameaça derrubar a fim de retirá-

las da área. A liderança Kaline Felipe já acionou a FUNAI, o próprio INCRA, participou de 

várias audiências públicas sobre essa questão e, até os dias atuais, as ameaças do INCRA 

continuam. 

 
De fato, devemos reconhecer que a mediação é um aspecto de uma “tríade” entre 

pessoas, atores, agentes e grupos sociais em sua ampla diversidade, cujas demandas e 

intencionalidades, definidas cultural e socialmente, implicam, muitas vezes, relações 

de força e de poder. Assim, temos pessoas e figuras que estão abarcadas por uma 

hierarquização social de competência, que refletem práticas de mediação: patrões, 

santos, parentes, mas também professores, lideranças políticas, ativistas, profissionais 

de saúde e agentes governamentais. (VALLE, 2016, p. 47). 

 

Nesse conflito com o INCRA, podemos reconhecer a mediação como uma tríade: de 

um lado, encontra-se a comunidade indígena, do outro, o Estado, e como mediadora está a 

liderança indígena, parte defensora da comunidade. É ela quem tenta mediar com o Estado uma 

forma de os indígenas não serem despejados da área de assentamento. 

Então, existem papéis que definem essas mulheres, a partir dos quais as comunidades 

do Território Mendonça projetam suas expectativas sobre elas: devem ser exemplos de mulher 

para a comunidade, por seus dotes e habilidades domésticas, por serem esposas dedicadas que 

cuidam dos maridos e da casa; boas mães, que cuidam de seus filhos e os educam; e boas filhas, 

que ajudam, respeitam e estão sempre presentes para os pais. Além disso, devem ser indígenas 

e defender sua identidade, sua cultura e sua comunidade, bem como desempenhar o papel de 
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“ser liderança”, defendendo os interesses e mediando os conflitos que envolvem a comunidade, 

sejam internos ou externos. 

Na minha pesquisa “Como as mulheres indígenas do Amarelão se organizavam nas 

décadas de 1970 a 1990” (SILVA, 2018), as mulheres indígenas do Amarelão interlocutoras da 

pesquisa declararam: 

 

Começam a trabalhar com a mesma idade, nas mesmas tarefas, desempenhando um 

trabalho com a mesma carga horária que os dos homens. Nas atividades domésticas, 

os homens (crianças, adolescentes, adultos e idosos) também realizavam os mesmos 

afazeres que as mulheres, as tarefas eram divididas por igual, ou por quem está 

disponível naquele momento para executar a tarefa, seja o homem para cozinhar e 

varrer a casa ou a mulher para cuidar dos animais e ir para o roçado. Em pouquíssimos 

relatos, geralmente onde o número de mulheres na família ultrapassava 

significativamente o número de homens, as tarefas domésticas ficavam sob a 

responsabilidade apenas das mulheres, enquanto aos homens cabiam as tarefas nos 

roçados e comunitárias/coletivas. Na maioria dos relatos, as mulheres apontavam a 

participação nas atividades coletivas da comunidade, como escavar cacimbas, 

desmatamento de áreas para plantio, mutirões de limpeza de açudes entre outras 

atividades. Também desempenhavam todas as atividades exercidas pelos homens: 

comércio de produtos locais, trabalho fora da comunidade e etc. (SILVA, 2018, p. 

36). 

 

Isso me leva a considerar o que chamo de “influência” da cultura não-indígena – o 

contato entre Mendonças e não-indígenas que provocou mudanças no modo de vida das 

comunidades indígenas do Território Mendonça – nas relações de gênero e definição de papéis 

do homem e da mulher indígena do Território. A partir do contato mais intenso de trabalho, 

estudo e outras relações entre indígenas e não índios, as relações de gênero foram se 

transformando na comunidade, delimitando principalmente as divisões sexuais do trabalho. 

Todas as comunidades pesquisadas tiveram ou têm a experiência de ser lideradas por 

homens. Os critérios para que esses homens sejam os líderes não são os mesmos exigidos para 

as mulheres, principalmente no quesito escolaridade. Ser um “fazedor de paz”, um conciliador 

de conflitos, saber se posicionar em defesa da comunidade diante dos agentes externos (Estado, 

pessoas não-indígenas, ONGs) são os critérios comuns para lideranças homens e mulheres. Já 

a escolaridade, o interesse em ter uma formação acadêmica, não é uma questão priorizada pelos 

homens. 

Observo que as comunidades Mendonça cobram que a liderança seja uma interlocutora 

entre os indígenas e o Estado, acionando os órgãos representantes do Estado quando a 

comunidade assim demanda, e que esteja preparada para decifrar a linguagem do Estado. As 

lideranças mulheres buscam na formação acadêmica e nas formações promovidas pelo 

Movimento Indígena esses conhecimentos, a fim de repassá-los para a comunidade. Já os 

homens que assumiram papéis de liderança não tiveram o interesse – ou oportunidade – de 
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buscar essa formação, questão que aqui não é respondida, pois não pesquisei a atuação desses 

homens. Posso afirmar que eles não têm formação escolar porque os conheço. À exceção de 

Genildo, que foi presidente da Associação do Amarelão e que já era formado como Técnico 

Agrícola, os demais homens que ocuparam cargos de lideranças nas comunidades Mendonça 

eram analfabetos ou semianalfabetos. 

Oito dos nove homens que desempenham ou desempenharam o papel de lideranças 

nessas comunidades tinham baixa escolaridade (não concluíram o ensino fundamental) e não 

se dedicaram a retomar os estudos (como aconteceu com as mulheres lideranças). Além dessa 

questão, dos homens não é exigido um comportamento social assim como se exige das 

mulheres. Por exemplo, aos homens não é cobrado que desempenhem um papel nas atividades 

domésticas, que sejam bons maridos ou pais. Esses não são critérios obrigatórios para ser uma 

liderança, assim como os homens não são questionados pela comunidade caso sejam solteiros, 

e ninguém os considera irresponsáveis por isso, diferentemente do que aconteceu com a 

liderança Rejane Batista. 

Das seis comunidades do Território Mendonça, quatro tiveram homens como 

primeiras lideranças. Após as mulheres começarem a se destacar pela boa oratória e 

escolaridade (algumas com formação superior), elas passaram a ser reconhecidas pelas 

comunidades como lideranças e mobilizaram outras mulheres para acompanhá-las nesse 

trabalho. Essas mulheres buscaram o fortalecimento principalmente na formação acadêmica e 

política e hoje são referências no Território Mendonça. 

As lideranças mulheres do Território Mendonça discutem nas comunidades suas 

pautas, que geralmente são demandas coletivas, apresentando-as ao Estado, articulando-se com 

a sociedade não-indígena (ONGs, órgãos de Estado, indigenistas) com o objetivo de fazer 

chegar à comunidade o que está sendo cobrado. Mesmo que a pauta principal sejam as 

demandas coletivas, a interação das mulheres indígenas com movimentos feministas também 

tem despertado sua atenção para uma pauta específica de mulheres no seu Território. 

No Território Mendonça, a presença da mulher indígena nos cargos de liderança 

comunitária pode estar relacionada à sua determinação em assumir essa “representatividade”, 

cobrada pela comunidade, fortalecendo-se e se preparando para a luta qualificada. Essa luta 

envolve o entendimento sobre os processos burocráticos atrelados à política indigenista, por 

exemplo, diante do Estado na defesa dos direitos do seu povo. Destaco a importância da 

organização da política indígena, construída e protagonizada pelos próprios indígenas, para 
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participação na formulação e execução das políticas para os povos indígenas. Exemplo disso 

são as conferências sobre temas específicos de interesse das comunidades indígenas18. 

Para além dessas estratégias de formação política acionadas pelas lideranças mulheres, 

o povo Mendonça cria suas regras/caminhos para constituir as lideranças. Em alguns casos, 

numa família (grupo doméstico) há lideranças que se destacam, colocando sucessores nesses 

cargos ou indicando membros de uma outra família para assumirem tais posições. Cito aqui 

dois casos de sucessão de cargo de liderança dentro das mesmas famílias (grupos domésticos): 

Liziane Campos, filha de Neide Campos, que é liderança na comunidade há mais de 20 anos, 

ingressou no Movimento por influência da mãe e foi aceita pela comunidade como uma das 

lideranças. Além de Liziane Campos, Ednete Pedro, liderança sucessora de seu irmão e de seu 

pai. Mesmo sendo a primeira mulher liderança de sua comunidade, ela chegou a esse cargo por 

influência dos homens da família que são seus antecessores. Seu pai foi presidente da 

associação, cargo ocupado posteriormente por seu irmão que, ao deixar o posto, pediu a Ednete 

Pedro que o assumisse.  

José Glebson Vieira (2012), na tese “Amigos e competidores: política faccional e 

feitiçaria nos Potiguara da Paraíba”, assim apresenta a capacidade do “chefe” ou “mestre” em 

conter pessoas: 

 

A associação de chefe à noção de “dono” (ou “mestre”) ocorre se o tomarmos para 

além do pressuposto de que o chefe atua na representação de um Nós em favor do 

coletivo (ou de alguém) e é apresentado enquanto imagem. Com isso, posso afirmar 

que a produção da pessoa do chefe sugere acúmulo, potencialização e canalização das 

subjetividades que se compõem através da apropriação e da contenção de relações, 

pessoas, bens e recursos do exterior. Penso que ao maximizar suas relações com o 

Outro ou com a alteridade, as ações dos líderes explicitam o acionamento de uma 

agência. Enquanto capacidade de conter e agregar relações, tal agência põe em jogo 

uma relacionalidade e ultrapassa a perspectiva de conceber as pessoas como entidades 

individuais – dado o caráter intrínseco das relações sociais em relação à existência 

humana – que dispõem de potencial para se inscrever numa matriz de relações com 

os outros. (VIEIRA, 2012, p. 266). 

 

Aqui, trato da formação de grupos que dão sustentação e legitimidade política ao líder. 

Essa legitimação acontece por meio do parentesco, da amizade, do compartilhamento de 

interesses coletivos comuns que, em alguma medida, coincidem com projetos pessoais. As 

lideranças têm capacidade política, que é expressa principalmente no poder da fala/oralidade e 

convencimento, no caso das mulheres indígenas do Território Mendonça, em captar (envolver 

no seu grupo) e manter essas famílias envolvidas nas relações comunitárias. Como afirmado, 

 
18 Educação, Saúde, Terra e Território, Meio Ambiente, entre outras. 
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isso se expressa em todas as questões que envolvem a comunidade no geral – a luta pela 

demarcação de terras, acesso à saúde e educação diferenciadas, economia e 

etnodesenvolvimento – e as atividades coletivas – as assembleias, reuniões e atos políticos. São 

tais pessoas que conseguem envolver a comunidade nessas ações, conquistando seu respeito, o 

prestígio e, com base nessa aceitação, ocupam espaços fora da comunidade, representando o 

seu grupo. 

 

A relação da mulher com a produção de alimentos e a economia 

 

Quase todas as lideranças já trabalharam ou trabalham com beneficiamento da 

castanha de caju, principal fonte de renda do Território Indígena. As opiniões das lideranças 

entrevistadas se dividem, havendo quem acredite que as mulheres de suas comunidades são 

gestoras de todo o processo de beneficiamento, desde a organização do tempo, a participação 

em todas as etapas do beneficiamento, o cuidado com a casa e os filhos, até a gestão dos recursos 

financeiros advindos da comercialização da castanha. Há também aquelas cuja opinião diz que 

as mulheres ainda não têm essa autonomia financeira do trabalho com a castanha, ao menos não 

como seria o ideal. 

O beneficiamento de castanha de caju no Território Mendonça começou na década de 

1970 como estratégia de sobrevivência para que se conseguisse permanecer no Território. 

Quando os Mendonça tinham acesso a todo o território historicamente ocupado, coletavam 

frutas nativas, pescavam nos reservatórios naturais de água (açudes) e cultivavam seus roçados 

plantando mandioca, milho, feijão, jerimum, entre outros alimentos, tendo acesso às áreas de 

mata onde caçavam. A partir do processo de construção do município de João Câmara, os 

Mendonça tiveram toda essa área produtiva invadida e seu território limitado, o que os 

prejudicou bastante e deixou consequências para a comunidade, principalmente nas formas de 

sustento e no desenvolvimento das práticas agrícolas. 

Segundo Guerra (2011), o quadro histórico desse grupo familiar, na primeira metade 

do século XX, se caracterizou, portanto, pela exploração da mão de obra barata que dinamizava 

os negócios e as plantações de algodão e agave dos fazendeiros locais. Isso custou ao grupo 

também a expropriação de suas terras para ceder lugar ao gado, além das plantações dos 

produtos já referidos, fontes de lucro para os fazendeiros e políticos da antiga Baixa Verde e 

motivos de prejuízos para os Mendonça, que até os dias atuais tentam recuperar as terras 

perdidas (GUERRA, 2011, p. 80). 
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A atividade econômica de beneficiamento da castanha do caju na comunidade do 

Amarelão se iniciou na década de 1980: 

 

Antes de iniciar o trabalho com o beneficiamento da castanha, as mulheres 

trabalhavam nos quintais de casa com criação de animais de pequeno porte e nas 

poucas áreas de roçados que restaram na comunidade, produzindo alimentos, tais 

como feijão, milho, jerimum, macaxeira, entre outros. Algumas mulheres também 

saíam da comunidade para colher algodão e quebrar milho nas fazendas mais 

próximas da comunidade, algumas deixavam os filhos menores com os filhos mais 

velhos, outras levavam os filhos. Os Mendonça passaram a trabalhar com o 

beneficiamento da castanha de caju. Esse trabalho iniciou a partir de um indígena da 

comunidade que resolveu vender a amêndoa da castanha, que já era beneficiada na 

comunidade para a própria alimentação, em Natal. A venda deu certo, esse mesmo 

indígena passou a fazer essa venda semanalmente, outros indígenas a comunidade 

vendo que dava para conseguir dinheiro com a venda também passaram a beneficiar 

e vender em Natal. E, a partir dessa experiência, a maioria das famílias indígenas do 

Amarelão passaram a beneficiar e comercializar a castanha de caju. Nesse período as 

famílias só beneficiavam a castanha coletada nos cajueiros da comunidade, diferente 

da realidade atual, aonde a maior parte da castanha vem de outras cidades do estado, 

e no período de entre safra vem de outros estados. Isto também configurou em 

mudanças na organização da comunidade, as famílias que antes trabalhavam em 

grupos familiares nos roçados, na agricultura, passaram a trabalhar, também em 

grupos familiares, nos quintais das casas beneficiando a castanha, e alguns dos 

membros das famílias saíam para comercializar o produto. Essa atividade de 

beneficiamento da castanha de caju viabilizou a permanência dos homens e das 

mulheres na comunidade, atividade que dura até os dias atuais sendo considerada 

como principal fonte de geração de renda na comunidade e é a maior beneficiadora 

artesanal de castanha de caju do estado [RN]. A comunidade indígena Amarelão 

atribui a esta atividade a única forma de se manter no seu território historicamente 

ocupado. (SILVA, 2018, p. 26). 

 

O beneficiamento da castanha de caju envolve algumas etapas: seleção19, torragem20, 

quebra21,despeliculagem ou despela22, limpeza23, embalagem e comercialização. Esse processo 

é realizado em barracas24 nos quintais das casas, pelo fato de as mulheres conciliarem o trabalho 

na castanha com os cuidados com os filhos e com a casa (afazeres domésticos). O 

beneficiamento envolve toda a família: mulheres, homens, adolescentes e idosos. No 

Assentamento Santa Terezinha e no Amarelão, as famílias trabalham juntas em uma área de 

uso comunitário25, em barracas coletivas onde vários grupos domésticos trabalham juntos. Nas 

 
19 Após a aquisição da matéria-prima, a castanha será selecionada por tamanho para que seja torrada 

separadamente.  

20 É preparada em um “caco”, feito pelas próprias famílias da comunidade, a partir da reutilização de um tambor 

de alumínio ou ferro, com pequenos furos ou buracos. 

21 Retirada da casca da castanha. É realizada em uma mesa de cimento com o auxílio de um pequeno cassetete de 

madeira ou um pedaço de cano de ferro, mesmo material da vara usada para mexer a castanha no caco. 

22 Retirada da segunda casca chamada de pele. 

23 A castanha é passada por uma peneira para retirada de qualquer resíduo de casa ou pele. E, em algumas famílias, 

é feita a separação da castanha inteira e dos pedaços de castanha (os preços são diferentes). 

24 Construídas com madeira retirada na mata e cobertas com telhas de cerâmica, a maioria das barracas hoje tem 

luz elétrica para o trabalho noturno. 

25 A estrutura de organização dos Assentamentos de Reforma Agrária do INCRA reserva uma área no centro dos 

assentamentos para uso coletivo, por todas as famílias, onde são construídas escolas, igrejas, hortas coletivas etc. 
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outras comunidades do Território, as famílias trabalham nas barracas nos quintais de casa, e em 

cada barraca um grupo doméstico beneficia a castanha. Por se tratar de um processo de 

produção familiar, quando um membro da família se ausenta, sua falta repercute em perda 

financeira, o que explica o fato de algumas mulheres das comunidades indígenas, como relatado 

pelas lideranças, não participarem de atividades fora da comunidade. 

Em Açucena, além do trabalho com o beneficiamento de castanha e agricultura, a 

associação da comunidade recebe royalties da energia eólica por ter arrendado uma área da 

comunidade para implantação de torres aerogeradoras. Esse dinheiro dos royalties é usado em 

projetos na comunidade, decididos pelas famílias. Um dos projetos é a instalação de ecofossas26 

nas residências. 

 
Não, são só os homens mesmo. Não, elas não participam não, eles é quem decidem, 

porque eles quem pegam no dinheiro. O que eles disserem é para fazer, eles fazem. 

Agora, o Bolsa Família não. O Bolsa Família, por incrível que pareça, não acontece 

isso, porque eu já vejo mulher dizendo aqui que tem e recebe com o cartão e o marido 

nem sabe. Ela faz o que quer, elas usam com os filhos, compram material… O que os 

filhos estão precisando e para elas mesmas. Não contribuem para a feira, para as coisas 

de casa não. Com o Bolsa Família não. É dela e dos filhos. (Ednete Pedro, Açucena, 

abril de 2020). 

 

Segundo Ednete Pedro, a mulher “faz o que quer” com o dinheiro do Bolsa Família27, 

mas, em seguida, diz que a mulher pode “comprar material escolar para o filho e outras coisas 

para ela e o filho”. Então, essa mulher tem que fazer uma escolha entre comprar o que deseja e 

comprar o que os filhos necessitam. 

Kaline Felipe afirma que as mulheres são gestoras da renda familiar. São elas que 

recebem o dinheiro, decidem como será gasto e fazem a divisão desse recurso de acordo com 

as necessidades. 

 

A visão, pelo Marajó aqui, a maioria é as mulheres. Elas quem vão entregar as 

castanhas, muitas vezes, elas quem recebem o dinheiro, elas “tá aqui”, ficou esse para 

o lazer, esse é para a feira. [...] Elas vão deixar castanhas, elas pegam em dinheiro, 

elas compram as coisas delas, não esperam por ninguém. (Kaline Felipe, Marajó, abril 

de 2020). 

 

 
26 É um sistema ecológico de tratamento de esgoto que maximiza ações de bactérias e não utiliza energia elétrica 

ou quaisquer produtos químicos. A água resultante, rica em nutrientes, pode ter sua infiltração diretamente no solo 

ou ser reutilizada até na irrigação de plantações, complementando a adubação do terreno, tudo isto sem poluir os 

lençóis freáticos, perfazendo o ciclo natural. 

27 O Bolsa Família é um programa que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Ele foi 

criado em outubro de 2003. Informações no site https://www.gov.br/cidadania/pt-br/assuntos/desenvolvimento-

social/bolsa-familia/o-que-e 
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Uma das perguntas que fiz para as interlocutoras foi: “Na questão da castanha, qual o 

papel que as mulheres ocupam do Território Mendonça nesse trabalho da castanha?” As 

respostas foram: 

 
Com certeza é um trabalho de gestão mesmo, porque tem muitas que além de tudo 

isso ainda saem para a comercialização, ainda saem para vender fora e tem todos os 

afazeres. Então, não deixa de ser uma gerência, de dividir as tarefas e deixar alguém 

para fazer as outras tarefas. A questão do tempo e dos dias de trabalho. Quem 

administra também o recurso é quem faz a feira. Então, tudo isso, o papel comunidade, 

são das mulheres, os homens, pouquíssimos, fazem isso. (Neide Campos, Amarelão, 

abril de 2020). 

 

Neide Campos reforça o papel da mulher Mendonça no trabalho com a castanha – 

participando de todo o processo de beneficiamento e comercialização. Ela considera que esse 

gerenciamento passa por uma organização do tempo, das demais atividades domésticas e da 

comercialização. Se essas mulheres já gerenciam seu tempo de forma a conseguir desempenhar 

tantas tarefas, quando essa mulher é também liderança, o gerenciamento do tempo para realizar 

todas as atividades é ainda mais complicado. 

Rejane Batista, por sua vez, afirma: 

 
[...] há quatro anos atrás, era muito o homem que tomava conta do dinheiro. Hoje as 

mulheres têm mais esse olhar e hoje eu acho que está mais dividido. Tem algumas 

famílias aqui que o homem é quem gere o dinheiro, toma conta, a mulher vai para 

feira, mas ele é quem diz quanto é que vai gastar. O dinheiro é no bolso dele. Mas já 

tem casos que a mulher é quem administram o dinheiro. (Rejane Batista, Serrote de 

São Bento, abril de 2020). 

 

A fala de Rejane Batista sobre a gestão da renda da castanha pelas mulheres revela 

uma realidade em que as mulheres são financeiramente dependentes dos homens. É possível 

supor que essa análise, a preocupação com o lugar da mulher no beneficiamento da castanha, 

não fosse pensada e problematizada caso a liderança não fosse também mulher. A atuação de 

Rejane Batista na comunidade pode contribuir para o debate sobre desigualdade de gênero para 

diminuir essa dependência. Claro que, para isso, essas mulheres precisam se perceberem como 

dependentes e ter interesse em sair dessa condição. 

Algumas mulheres indígenas do Território Mendonça trabalham nesse processo de 

beneficiamento da castanha de caju, inclusive no período de gestação e pós-parto. Essas 

mulheres desempenhavam e desempenham várias jornadas de trabalho, com a castanha, com 

os cuidados com os filhos, com os afazeres domésticos e com os roçados. (SILVA, 2018, p. 

41). Até as mulheres que têm outra fonte de renda (aposentadas, professoras, Agentes de Saúde) 

trabalham com o beneficiamento de castanha para completar a renda e/ou ajudar a família no 

beneficiamento. 
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Outras formas de complementação da renda familiar são as aposentadorias como 

trabalhadores rurais, dos idosos e idosas, e o Bolsa Família. As lideranças entrevistadas 

consideram que a gestão do beneficiamento da castanha está relacionada a quem recebe o 

dinheiro e a quem define como gastá-lo. Essa atividade com a castanha, além de ser a principal 

fonte de renda das famílias, também contribui para evidenciar a importância da mulher nesse 

processo. Torna-se um espaço significativo de atuação, nesse contexto, em que as mulheres 

vivenciam e discutem sobre a economia, a produção, a gestão da renda e outros assuntos da 

realidade da comunidade. 

 

O que é ser liderança indígena mulher? 

 

O meu objetivo nesta dissertação é entender como as mulheres indígenas, que são 

lideranças nas suas comunidades, definem e assumem esse papel, sem a pretensão de conceituar 

ou definir um papel de liderança feminina nas comunidades Mendonça. Minhas interlocutoras 

definem o “ser liderança” a partir de algumas esferas de atuação e de determinadas posturas. 

Para elas, tornar-se liderança é ter responsabilidade, é enfrentar dificuldades e assumir 

compromisso com a comunidade, ou seja, doar-se às demandas coletivas. Além disso, segundo 

as mulheres indígenas que contribuíram com este estudo, somam-se àquelas competências 

possuir formação escolar/acadêmica, ter boa oratória, elaborar documentos. Todavia, nada 

disso é tão importante para elas quanto o sentimento de compromisso com a comunidade. 

Segundo Neide Campos, “quem não tem esse sentimento não pode ser uma boa liderança”. 

Quando fiz a pergunta “O que é ser liderança?”, a resposta foi: 

 

É se sentir útil, poder fazer por alguém o que a gente não faz nem por si mesmo, mas 

saber que em algum momento pode ajudar a comunidade de alguma forma e ter o 

reconhecimento de alguns. Nem é tão importante, como é importante se sentir útil e 

saber que fez e que poderia… E ter o respeito da comunidade. A pessoa saber que... 

Quando sente que a comunidade lhe respeita de alguma forma, muitas pessoas têm 

aquele respeito por você, você tem certeza que fez o certo. (Neide Campos, Amarelão, 

abril de 2020). 

 

Neide Campos compreende que ser liderança é agir para outras pessoas e não para si 

mesma, ser útil e ter o reconhecimento por esse trabalho de dedicação que se dá através do 

respeito da comunidade. Esse respeito e o reconhecimento estão ligados ao apoio das famílias 

na permanência dessas lideranças como representantes de sua comunidade. A afirmação mostra 

o comprometimento e a dedicação da liderança com a comunidade e suas demandas. 
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Eu acho que é amor ao próximo e ter solidariedade. Você saber que tudo que você vai 

buscar ali não é para você. Quando a gente foi pedir sacolão, eu tinha comida em casa. 

Então, eu não me preocupei de dizer: “vou pedir quando eu estiver precisando”. A 

gente pensou nos outros. E quem não tiver hoje? Para você entrar no Movimento 

Indígena, movimento de juventude, você vai saber que você vai começar a lutar pelos 

outros, pelo povo, não é só por você. Você não está ali: “ah, minha opinião!”. Já tive 

muitas opiniões contra muitas coisas na associação, mas eu sabia que quem falava era 

a maioria porque a gente vive numa democracia [...] E eu pensava assim: “tem que 

ajudar as outras pessoas”. E muitas vezes eu tinha raiva de algumas ações: “não era 

para fazer desse jeito”, mas a comunidade queria de seu jeito e a gente fazia. E a 

primeira coisa, você tem que pensar que você entregou a sua alma. Você entrou para 

o movimento, a sua alma não é sua, é do povo e vai ser o que o povo quiser. E lutar 

para ver se melhora cada vez mais. Mas se Deus quiser, tudo vai passar! Agora sem 

ter solidariedade e sem pensar no próximo você não adianta entrar. (Liziane Campos, 

Amarelão, abril de 2020). 

 

Liziane Campos percebe a posição de liderança como um ato de doação de si mesma, 

doação do tempo, do trabalho, da dedicação para o coletivo, para o povo: “a sua alma não é sua, 

é do povo e vai ser o que o povo quiser.” Ser liderança não é cobrar direitos para si mesmo, mas 

para a comunidade, independentemente de a liderança ser contemplada com aquilo que buscou 

para o coletivo. Ela também reflete sobre a participação democrática nas decisões da 

comunidade, em que a maioria das pessoas decide o que será feito. Pela experiência e vivência 

nessas pautas na comunidade, é seguro apontar que existem momentos em que a opinião da 

minoria não é considerada, e outros em que essa minoria também é levada em conta.  

A liderança precisa mediar, ou seja, reunir as pessoas da comunidade e discutir sobre 

os interesses postos em questão, ouvir, orientar e tentar construir uma unidade, ainda que 

temporária. Apresento dois exemplos no intuito de demonstrar como acontecem essas situações 

de mediação da liderança: o primeiro diz respeito a um momento em que um pastor evangélico 

do município de João Câmara comprou um terreno de um indígena da comunidade, pretendendo 

construir ali uma igreja evangélica e um centro de reabilitação de usuários de drogas, cujo 

público era de jovens externos ao Território Indígena. A família que vendeu o terreno e os 

evangélicos da comunidade (em torno de 50 pessoas, no ano de 2017) eram a favor dessa 

construção. As demais famílias da comunidade, contudo, eram contrárias à ideia, e a construção 

foi barrada. 

As famílias das comunidades Amarelão e Serrote de São Bento que se opuseram à 

ideia procuraram as lideranças, alegando que aquele projeto da igreja evangélica traria pessoas 

não-indígenas (estranhos) e violência para a comunidade, exigindo uma resolução por parte das 

lideranças para impedir o avanço da construção. As lideranças das comunidades Amarelão e 

Serrote de São Bento se reuniram com o pastor da igreja evangélica para repassar a opinião da 

maioria das famílias das duas comunidades. O pastor, entretanto, mostrou-se irredutível em 

parar o projeto, alegando já ter investido no terreno e em material de construção. Então, as 
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lideranças ameaçaram barrar o projeto na justiça, pois haveria grande impacto social no 

Território Indígena caso a ideia fosse adiante. O pastor, então, recuou e disse que não daria 

continuidade ao projeto no Território. Nesse caso, a opinião da minoria não foi considerada 

pela maioria dos moradores da comunidade. 

O segundo exemplo foi uma discussão na comunidade Amarelão sobre o uso de 

bombas d'água para retirada de água da cisterna comunitária. Um grupo pequeno usava as 

bombas para encher suas caixas d’água, e a maioria das famílias carregava água em baldes, 

alegando que restava pouca água na cisterna após o uso das bombas. Foi solicitado à liderança, 

pelas famílias que pegavam água nos baldes, que identificassem uma forma de impedir a 

instalação de bombas na cisterna comunitária. Como a cisterna é abastecida pela prefeitura, a 

liderança convocou uma reunião na comunidade com o secretário de Recursos Hídricos, a fim 

de resolver o problema junto às famílias. Aquelas que faziam uso das bombas defenderam o 

direito de poder retirar a água dessa forma, sob a alegação de ter feito esforços financeiros para 

adquirir as bombas pela falta de tempo ou limitações de saúde que as impediam de retirar a 

água em baldes. Ficou decidido que a minoria só poderia usar as bombas depois que a maioria 

das famílias retirasse a água que necessitava com os baldes; a liderança, nesse caso, interveio 

para que não houvesse a necessidade de impedir a retirada de água com bombas por essas 

famílias. 

As lideranças mulheres também resistem às dificuldades encontradas fora da 

comunidade quando saem para cobrar que seu povo tenha suas demandas atendidas. 

 

Ser liderança é ser resistência duas vezes. Ao sair da comunidade não vai encontrar 

tantas mulheres na mesma posição, vai cobrar a demanda do seu povo a homens, 

homens, esses que não querem em hipótese alguma ser cobrados por suas obrigações 

por mulheres. (Kaline Cassiano, Amarelão, abril de 2020). 

 
 

Kaline Cassiano entende que “ser liderança mulher” é um ato de resistência feminina, 

principalmente por ter que lidar sempre com homens ao trabalhar com as demandas da 

comunidade, enfatizando que os homens não querem ser cobrados por mulheres. As mulheres 

lideranças lutam não só pelos direitos das comunidades, mas pela desconstrução do machismo. 

 

Principalmente dentro da comunidade [sorriso], eu senti que já bastante. Eu tiro já 

pelo presidente do assentamento, que ele diz: “Ah, vocês vão conseguir o quê? 

Mulher. A gente que é homem vai atrás e não consegue?” e não sei o quê. Essa semana 

ele estava p*** da vida comigo por conta da entrega, porque eu fiz onze cestas para 

entregar ao povo daqui, ele estava p*** de ódio comigo. (Kaline Felipe, Assentamento 

Marajó, abril de 2020). 
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Kaline Felipe relata a situação na qual o presidente do Assentamento Marajó questiona 

o fato dela ser uma liderança por ser mulher. E como o homem que é liderança (presidente do 

assentamento) se sente incomodado pelo fato dela, uma liderança mulher, conseguir atender 

demandas da comunidade enquanto ele não atinge os mesmos objetivos. 

É importante situar, de forma sucinta, o quadro de disputas entre as associações na 

mesma comunidade: 

 

É ter uma responsabilidade muito grande. Às vezes eu penso em passar 15 dias de 

férias, mas não consigo. Meu pai fez uma viagem um dia desses e me chamou, mas 

eu não tinha como. Porque por mais que as pessoas pensem que a gente só participa 

de reunião, o nosso papel é só fazer aquela reunião da associação, reunião quando tem 

em Natal… A gente tem todos os dias aquela obrigação de fazer um documento, de 

saber aquela informação e passar para a comunidade. E a gente não tem um dia de 

folga, porque todos os dias a gente tem pautas tanto do movimento como da 

associação e a gente não pode deixar de não fazer uma vez que a gente se 

responsabilizou de fazer. Às vezes eu penso de passar uma semana fora, quando eu 

chego na casa de um primo fora, começa a chegar as ligações, as mensagens: “Fulana, 

aqui não tem água, resolva isso. Faça um documento para a comunidade fazer isso”. 

Outra família que não tem condições de comprar o bojão [de gás], porque até isso aqui 

acontece, aí pede a ajuda da associação e as meninas falam comigo: “Rejane, e aí? A 

gente vai decidir o quê? E eu tenho que votar, pra sentar com elas pra resolver. 

Processos previdenciários é diariamente. Não tem um dia que não tenha o que fazer 

no Movimento Indígena e na associação. (Rejane Batista, Serrote de São Bento, abril 

de 2020). 

 

Rejane Batista define o papel da liderança como sendo a pessoa responsável por cobrar 

a demanda da comunidade junto ao Estado, ou por articular parcerias com agentes externos 

(ONGs e outros movimentos sociais). Ressalta não haver folga, não tendo tempo para descanso, 

para as questões pessoais. Essa é uma obrigação que tem para com seu povo: ela precisa saber 

elaborar documentos, estar informada sobre as questões que afetam a comunidade e informar a 

comunidade sobre essas questões. Assim como Neide Campos e Liziane Campos, Rejane 

Batista também traz a questão da doação de tempo e de trabalho para a comunidade. 

A liderança assumiu uma dívida: um compromisso com a comunidade, e é cobrada por 

isso. A liderança está sempre sob a avaliação da comunidade, chegando inclusive a ter 

momentos em que é bastante criticada quando não consegue resolver as questões colocadas 

pelo grupo que representa, como aconteceu na comunidade Serrote de São Bento, onde as 

famílias da comunidade alegavam que a liderança não estava atendendo às demandas, não tinha 

mais a disponibilidade de tempo para se dedicar às ações do lugar, entre outras questões. Foi 

realizada, assim, uma assembleia geral extraordinária, antes da data prevista, para destituir a 

liderança e eleger outra. 

Para Weber (1999), há duas maneiras de fazer da política uma profissão: ou se vive 

“para” a política ou, então, “da” política. As lideranças indígenas, através dos seus depoimentos 
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nas entrevistas, colocam-se como pessoas que vivem para a política, dedicando-se 

integralmente ao trabalho comunitário, defendendo uma identidade coletiva e seus interesses. 

 

[...] quem vive “para” a política “faz dela sua vida”, no sentido espiritual: deleita-se 

na mera posse do poder que exerce ou alimenta seu equilíbrio interno e sua autoestima 

com a consciência de conferir um sentido à sua vida, servindo a uma “causa”. Neste 

sentido espiritual, pode-se dizer que toda pessoa séria que vive para uma causa 

também vive dessa causa. A distinção refere-se, portanto, a um aspecto muito mais 

concreto da coisa – a saber, ao económico. Vive “da” política, como profissão, quem 

pretende fazer dela uma fonte de renda permanente, e vive “para” a política aquele 

que não pensa assim. (WEBER, 1999, p. 534). 

 

Ainda segundo o autor, a fim de viver “para” a política, no sentido econômico, a pessoa 

precisa ser abastada ou encontrar-se, em sua vida particular, numa posição que lhe renda 

receitas suficientes, o que não é o caso dessas lideranças, que vivem para a política mesmo, 

tendo que batalhar dia a dia pelo seu sustento e conciliar ambas as atividades. Das minhas 

interlocutoras apenas Neide Campos professora aposentada; Kaline Cassiano faz artesanatos 

para vender na comunidade e é maquiadora; Rejane Batista e Liziane Campos são professoras 

temporárias; Kaline Felipe beneficia castanha de caju; e Ednete Pedro vende cosméticos e 

roupas no território. 

A criação das associações também foi um meio estratégico de garantir recursos para 

participar das atividades fora da comunidade como reuniões, assembleias, conferências, dentre 

outras. Nessas organizações, os associados pagam uma mensalidade, e o principal uso do 

recurso arrecadado é garantir a participação das lideranças nos espaços onde possam cobrar o 

atendimento das demandas apontadas pelas comunidades. Essas lideranças também acionam 

outras estratégias, como solicitar transporte aos órgãos públicos, ONGs e parcerias com outros 

movimentos sociais. Para a manutenção doméstica, as lideranças que não possuem renda fixa 

acabam contando com ajuda dos parentes (pais, irmãos). 

A liderança Neide Campos é professora aposentada e iniciou o processo de 

fortalecimento da identidade indígena e de mobilização da sua comunidade na escola. Rejane 

Batista, Kaline Felipe e Liziane Campos tornaram-se professoras a partir da participação no 

Movimento Indígena. Isso se deu em um momento no qual as unidades escolares não eram 

reconhecidas como escolas indígenas, e sim como escolas do campo. Percebemos a importância 

da educação para essas comunidades e para as lideranças quando elas demonstram ver a escola 

como um centro de articulação comunitária, e não só como uma esfera do Estado. Por exemplo: 

de 2015 a 2019, as reuniões da Associação do Serrote de São Bento aconteceram no prédio da 

escola, onde também aconteceu a reunião de criação dessa associação em 2015. 
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O trabalho de Neide Campos como liderança sempre teve um foco na escola, na 

educação escolar indígena. Sua filha Liziane Campos também dá prosseguimento a esse 

trabalho na educação escolar. A pauta da educação escolar indígena é muito forte nas 

comunidades do Território Mendonça, e as lideranças trabalham nas escolas das comunidades, 

sejam como professoras ou voluntárias nas atividades escolares. É comum que participem das 

atividades escolares, dando palestras, orientando os professores indígenas sobre a história da 

comunidade e do Território Indígena, auxiliando a conseguir materiais para eventos nas 

instituições de ensino, como a comemoração do Dia do Índio, Jogos Indígenas, construção do 

Projeto Político Pedagógico e Currículo da escola. 

Neste trabalho, meu foco são as lideranças políticas, mas acredito ser importante 

destacar que existem outras lideranças nas comunidades desempenhando papéis políticos 

diferentes desse da atuação em Movimento Indígena e mediação com o Estado. Existem 

mulheres que são lideranças religiosas, católicas, de umbanda, curandeiras, benzedeiras, 

parteiras. Há mulheres que são lideranças no futebol, no conhecimento da culinária tradicional, 

da história da comunidade, entre outros inúmeros papéis de lideranças que as mulheres ocupam 

no Território Mendonça. 

Apresentadas as mulheres lideranças indígenas do Território Mendonça, suas 

trajetórias, suas percepções sobre o papel que ocupam, sua participação nos processos 

produtivos da comunidade, conheceremos, no segundo capítulo, as organizações das 

comunidades indígenas Mendonça e o papel que desempenham à frente das associações 

comunitárias. 

Na tentativa de compreender as estratégias de lutas usadas pelas mulheres indígenas 

do Território, busquei registrar as diversas narrativas sobre o cotidiano e as intersecções que 

perpassam suas vidas de lideranças femininas. Essas narrativas possibilitaram-me pensar as 

agências acionadas por essas mulheres para ocupar os lugares de fala, de tomadas de decisão 

sobre seu povo e sobre si mesmas. 

No próximo capítulo, tratarei da atuação dessas mulheres com as demandas de suas 

comunidades a partir das associações indígenas que coordenam, quais são as demandas 

apontadas e quais são as agências acionadas, a partir de suas vivências, para alcançar o que elas 

cobram nos espaços do Movimento Indígena. 
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2 ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS: O PODER DA ARTICULAÇÃO 

 

Neste capítulo, apresento os processos de criação das associações comunitárias, como 

elas funcionam e a atuação das lideranças no Movimento Indígena a partir dessas organizações 

do Território Mendonça. Todas as mulheres lideranças indígenas que entrevistei fazem parte de 

associação comunitária, e é por fazerem parte delas que as mulheres discutem os problemas das 

comunidades, definem estratégias de atuação para a resolutividade dos problemas e demandas 

para as esferas públicas. 

O Território Indígena Mendonça participa do Movimento Indígena do RN desde o 

início dos anos 2000, junto com as comunidades Catu/Canguaretama, Caboclos e Bangue/Assú. 

Antes de existir um Movimento Indígena formado e atuante no estado, o Território Mendonça 

já demonstrava atuação política na luta por direitos, e essa atuação influenciou as lideranças 

que, mais tarde, formaram o Movimento junto a outras comunidades do estado. Antes disso, a 

principal luta do Território Indígena era por acesso à água, seguida de acesso à terra (a exemplo 

da conquista do Assentamento Santa Terezinha) e melhorias na educação. 

O associativismo é parte importante da mobilização e organização política do 

Território, uma vez que, em todas as comunidades indígenas, existem associações comunitárias, 

das quais as atuais lideranças indígenas são fundadoras e por onde atuam. Apesar das 

associações estarem presentes em todas as comunidades indígenas do Território Mendonça, 

nem todas as famílias indígenas são associadas. As demandas das comunidades são discutidas 

dentro das associações e levadas, pelas lideranças, ao Movimento Indígena. As lideranças 

utilizam estrategicamente os espaços das associações para reunir o maior número de famílias 

possíveis e discutir as necessidades das comunidades, pensando em como resolvê-las. Mas 

essas lideranças não representam apenas as famílias associadas, posto que aquelas não 

associadas também se dirigem às lideranças e organizações em busca de ajuda para resolver 

questões coletivas. Todas essas demandas, de sócios e não sócios, são encaminhadas pelas 

lideranças. 

As mulheres que hoje atuam como lideranças representantes das comunidades 

indígenas estão também à frente das associações de suas comunidades. Neste capítulo, pretendo 

identificar com que demandas elas trabalham e de que estratégias fazem uso para atender tais 

necessidades a partir das associações. 

 

Organização das pautas indígenas através do fortalecimento comunitário 
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As associações indígenas e de mulheres indígenas no Brasil começaram a ser criadas 

a partir da década de 1970, com maiores registros na região Norte, a partir da discussão de 

redemocratização do país e da organização de um Movimento Indígena nacional. As lideranças 

indígenas organizaram-se institucional e “burocraticamente” como estratégia de atender às 

demandas das comunidades, fosse para reivindicar oficialmente do Estado as políticas públicas 

específicas para povos indígenas, fosse para concorrer em editais, elaborando projetos 

institucionais e os enviando para possíveis parceiros. 

A Associação Comunitária do Amarelão (ACA) já aprovou e executou diversos 

projetos via editais, tais como duas edições do Prêmio Culturas Indígenas, do Ministério da 

Cultura, nos anos 2008 e 2013. Em 2008, o projeto aprovado era de artesanato indígena e, em 

2013, para realizar oficinas sobre a Lei 11.645 que trata da obrigatoriedade da “História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena” nas escolas. Em 2014, a ACA realizou o projeto de criação 

de uma orquestra na comunidade, financiado pelo Banco do Nordeste. Em 2018, executou o 

projeto de criação de uma Cozinha Comunitária para as mulheres indígenas do Amarelão 

produzirem alimentos e os comercializar no Território, projeto esse financiado pela Cáritas. As 

associações de Serrote de São Bento e Assentamento Santa Terezinha aprovaram e estão 

executando um projeto de criação de grupos de flauta doce nas duas comunidades. Em Açucena, 

a associação executa projetos de Ecofossas28 e criação de animais, financiado com recursos das 

empresas de Energia Eólica. Esses são só alguns dos projetos aprovados pelas associações das 

comunidades indígenas. Sobre as comunidades de Cachoeira e Marajó, não tive informações 

sobre projetos. 

Maria Helena Ortolan Matos (2012) aponta que dados etnográficos têm revelado que 

a criação de organizações formais (com estatuto registrado em cartório, por exemplo) trouxe ao 

Movimento Indígena mais fôlego no protagonismo no campo das relações interétnicas com os 

setores do Estado e da sociedade brasileira. O associativismo das mulheres indígenas, como 

ocorre com as demais organizações indígenas de distintas naturezas, configura-se em 

experiências étnicas de articulação política definidoras de estratégias identitárias. Portanto, 

apesar de ser uma forma de organização exigida pelos padrões de relacionamento não-indígena 

para reivindicar direitos e participações nas esferas públicas, a formalização da articulação 

política indígena não teve efeito engessador da capacidade mobilizadora dos agentes. No caso 

do protagonismo das mulheres indígenas, foi fundamental reuni-las em organizações para 

constituírem uma coletividade específica aos seus interesses e reivindicações. No movimento 

 
28  Um sistema de tratamento de esgoto que permite com que a água tratada possa ser reutilizada. In: 

https://ecofossa.com/fossa-ecologica-como-funciona/. Acessado em 17 de novembro de 2021. 



66 

 

   

 

de mulheres indígenas, o específico não é, necessariamente, suas demandas próprias ao 

universo das mulheres, mas sim a formulação da problemática que diz respeito a todos/as da 

comunidade e/ou do grupo étnico ao qual pertencem. 

As associações do Amarelão, do Serrote de São Bento, do Assentamento Santa 

Terezinha, do Assentamento Marajó e de Cachoeira colocaram a denominação “indígena” nos 

estatutos como forma de demarcar que se tratavam de organizações de povos indígenas, mas 

não foram criadas com o objetivo de fortalecer a identidade indígena, e sim de ser um elo, uma 

ponte, entre o povo Mendonça e as esferas do Estado, para reivindicar o atendimento do Estado 

em políticas públicas e angariar recursos de organizações nacionais e internacionais através de 

editais voltados para projetos em comunidades indígenas, mulheres, jovens etc. A associação 

de Açucena não tem a denominação “indígena” no seu estatuto. 

Porém, a partir da criação das associações e das conquistas trazidas por elas, tais como 

a inclusão da identidade indígena nos cadastros do Programa Bolsa Família, acesso às políticas 

previdenciárias através da FUNAI, direito à consulta por parte da gestão municipal sobre as 

ações do poder público no Território Mendonça, entre outras, as comunidades indígenas 

conseguem fortalecer a identidade etnicamente diferenciada. Exemplo disso foi o aumento do 

número de famílias indígenas associadas cobrando, junto às associações, o direito à política 

indigenista. A Associação do Amarelão, que em 2011 possuía 19 associados, atualmente conta 

com 170 famílias associadas; a Associação do Serrote de São Bento, quando criada, tinha 31 

famílias associadas e, atualmente, possui 89; e a Associação de Marajó, quando foi criada, 

contava com 27 famílias associadas, tendo atualmente 38. 

Participei, na condição de Coordenadora Administrativa da Associação Comunitária 

do Amarelão, de algumas reuniões para criação das associações indígenas das comunidades 

Serrote de São Bento, Assentamento Santa Terezinha, Cachoeira e Assentamento Marajó. As 

famílias indígenas dessas comunidades presentes nas reuniões apontavam para a necessidade 

de criar associações locais que representassem a comunidade diante dos agentes externos/não-

indígenas, governamentais e não governamentais, e que houvesse o pagamento de mensalidades 

por parte dos sócios para garantir o recurso de deslocamento e participação das lideranças nos 

espaços de representação. 

É importante destacar que existem três processos diferentes para a criação dessas 

associações no Território Mendonça. O primeiro diz respeito à criação da Associação do 

Amarelão, que teve a figura do agente externo, não-indígena, como principal incentivador e 

mobilizador para seu surgimento. O segundo trata-se da criação da Associação de Açucena, que 

tinha como principal objetivo a compra de terras para as famílias indígenas e não-indígenas. E 
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o terceiro refere-se à criação das demais associações do Território, em momentos em que as 

comunidades já estavam inseridas em uma luta por direitos diferenciados como povos 

indígenas. Trato desses processos a partir deste momento. 

A primeira comunidade indígena do território Mendonça a iniciar a atuação no 

Movimento Indígena do Estado do Rio Grande do Norte foi a comunidade Amarelão. Segundo 

Neide Campos, liderança que iniciou esse trabalho junto com outras pessoas da comunidade, o 

Amarelão já contava com uma organização política interna, a ACA. Foi a partir dessa 

organização que o povo Mendonça do Amarelão começou a discutir a questão da organização 

política e fortalecimento da comunidade, participando em movimentos sociais como o MST, 

principal aliado do povo Mendonça na retomada do Assentamento Santa Terezinha e do 

Assentamento Marajó, e o movimento social que discute a convivência com o semiárido no 

nordeste brasileiro, organizado pela Articulação no Semiárido Brasileiro – ASA. Este possui, 

como seus militantes, agricultores, indígenas, quilombolas, sindicatos rurais, pastorais da igreja 

católica e ONGs, que se somando às lutas na busca por direitos, como acesso à água, à terra e 

à educação. 

A partir da militância nesses movimentos sociais, o povo Mendonça foi se fortalecendo 

politicamente e enxergando que, para além do não atendimento por parte do Estado das 

demandas da comunidade, existia ainda uma situação mais grave, a negação da identidade 

indígena. As estruturas do Estado – secretarias, governadoria, prefeitura – não reconheciam a 

existência de povos indígenas no Rio Grande do Norte, e os Mendonça passaram a cobrar 

também esse reconhecimento. Foi a partir do contato com outras comunidades indígenas do 

RN, Catu de Canguaretama, Banguê e Caboclos do Assú, que os Mendonça se organizaram 

com outras lideranças indígenas do estado do Rio Grande do Norte e formaram o Movimento 

Indígena do RN, cobrando, principalmente, demarcação de terras, melhorias na educação e 

saúde e acesso à água. Quando as ações da FUNAI, como distribuição de cestas básicas, acesso 

à previdência social, apoio a pequenos projetos de fortalecimento da agricultura, iniciam na 

comunidade Amarelão, a partir de 2012, as demais comunidades indígenas do Território 

começaram a questionar por que os Mendonça do Amarelão eram atendidos pela FUNAI e os 

Mendonça das demais comunidades não o eram. Isso pode ser observado na fala de Rejane 

Batista, da comunidade Serrote de São Bento: 

 

Não tinha aqui no Serrote [atendimento da FUNAI], tinha de vocês do Amarelão. E 

aí a gente sabia que a FUNAI… Só que gente não entendia nem o que danado era a 

FUNAI… Tinha começado a atender vocês. Vocês já recebiam cestas e a questão dos 

processos previdenciários. Não precisava mais pagar o sindicato, precisava ser pelo 

sindicato. E a gente sabia por alto, mas não era uma coisa corriqueira que a gente 
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ficava sabendo. Aí, começou quando a FUNAI veio para cá, fez aquela primeira 

reunião. E, inclusive, eu fico pensando que as coisas só acontecem quando tem que 

acontecer mesmo. Tinha que acontecer, porque essa reunião que foi marcada, você 

também veio, na época era coordenadora da APOINME. (Rejane Batista, Serrote de 

São Bento, abril de 2020). 

 

Nem todas as ações que se realizavam no Amarelão vinham a partir da FUNAI. 

Algumas eram execução de projetos que a associação havia ganhado em editais a partir da 

cobrança da Associação do Amarelão junto ao poder público. Mas, para as demais comunidades 

indígenas do Território, a FUNAI atendia a comunidade Amarelão porque nela existia a 

associação. A partir do ano de 2013, comecei a ser procurada por indígenas das comunidades 

Assentamento Santa Terezinha e Serrote de São Bento que queriam se vincular à Associação 

do Amarelão para serem reconhecidas pelo Estado como Mendonça. Eu explicava que elas não 

precisavam ser associadas à nossa organização para terem esse reconhecimento, que as famílias 

do Amarelão poderiam reconhecê-las e a FUNAI passaria a atuar em suas comunidades. Mesmo 

assim, a cada dia a procura aumentava e a insistência também. 

No início de 2014, em reunião ordinária da Associação do Amarelão, quando eu já 

atuava como Coordenadora Administrativa, expus a situação e perguntei aos quase 100 

Mendonça presentes na reunião se concordavam com uma alteração no estatuto da nossa 

associação para receber as famílias das demais comunidades. Essa alteração no estatuto seria 

necessária porque a nossa associação determinava que só poderia fazer parte dela quem morasse 

na comunidade Amarelão. Para representar e assistir famílias de outras comunidades na 

associação, havia a necessidade de alterar o estatuto. 

Não me recordo exatamente de quantas famílias concordaram, mas me recordo que a 

grande maioria não concordou e apresentaram motivos com os quais, naquele momento, eu 

também concordei. Defenderam que cada comunidade tinha realidades diferentes, demandas 

específicas e poderiam se organizar internamente de formas próprias. Repassei as informações 

dessa reunião para as famílias que me procuravam, e estas me convidaram a ir com a FUNAI 

em suas comunidades realizar reuniões para que elas mesmas reivindicassem o atendimento ao 

órgão indigenista. 

A primeira reunião com a FUNAI foi na comunidade Serrote de São Bento, em 2014. 

No Assentamento Santa Terezinha, a reunião só aconteceu no ano de 2015, porque, segundo a 

FUNAI, era necessário estreitar o diálogo com o INCRA, instituição responsável pela área 

demarcada. Após essas reuniões, as duas comunidades procuraram a Associação do Amarelão 

para pedir apoio na criação de associações com CNPJ em suas comunidades, pois também 
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tinham interesse em concorrer a editais e possuir organizações de representação jurídica local. 

Iniciou-se aí um processo de criação das associações indígenas do Território Mendonça. 

 

Organizações comunitárias 

 

A apresentação que faço das associações das comunidades indígenas do Território 

Mendonça segue uma ordem cronológica, da primeira até a última que foi criada. 

A Associação Comunitária Amarelão – ACA foi fundada em 21 de maio de 1994 pela 

Irmã Terezinha Tessele Galles da Congregação Imaculado Coração de Maria29, do Rio Grande 

do Sul, junto a moradores da comunidade Amarelão. Com a criação da ACA e o apoio da 

religiosa, iniciou-se um processo de formação política das lideranças e de luta por acesso às 

políticas públicas. Inicialmente, o projeto da criação da ACA era voltado para o fortalecimento 

socioeconômico dos indígenas do Amarelão. Nesse projeto, pensava-se também em geração de 

renda para as mulheres indígenas a partir de cursos profissionalizantes e artesanato, bem como 

na construção de uma sede onde funcionaria o projeto. Esse prédio construído é atualmente a 

sede da ACA. Trago, abaixo, um trecho da carta escrita pela Irmã Terezinha endereçada à 

organização católica Manos Unidas da Espanha, na qual ela apresenta as modificações 

necessárias no projeto para a execução dos recursos financeiros. 

  

 

 
29 Essa Congregação Católica, do Rio Grande do Sul, enviava freiras/irmãs para municípios carentes para 

realizarem obras sociais e catequização. A Irmã Terezinha foi enviada para o município de João Câmara. Ela 

relatou por diversas vezes, para muitas pessoas na comunidade, que ao chegar em João Câmara se reuniu com o 

prefeito da cidade que forneceria informações para ela sobre as comunidades carentes. Segunda ela, o prefeito 

apresentou um mapa, falando de todas as comunidades, menos de uma, o Amarelão. Isso despertou a curiosidade 

dela, que perguntou: “Por que você não falou sobre essa comunidade do mapa (apontando o dedo para a localização 

do Amarelão?” e ele respondeu: “Esse povo não sabe nem quem é Jesus, não sabe rezar, são brabos, não vale a 

pena a senhora ir pra lá.” E foi essa resposta que fez a Irmã Terezinha ir para o Amarelão, onde permaneceu até o 

ano de 2016 quando desenvolveu Alzheimer, encontrando-se  hoje recolhida em uma casa de freiras em Natal. 
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FIGURA 4 – Trecho da carta escrita pela Irmã Terezinha Tessele Galles endereçada à organização 

católica Manos Unidas da Espanha em 1994. Fonte: ACA. 

 

A ACA passou por duas reformas no seu estatuto social30. Na sua criação, em 1994, 

tinha como principal objetivo a geração de renda e a promoção de cursos de capacitação, tais 

como artesanato, costura, panificação etc. Em 2004, os objetivos da associação foram 

ampliados, contemplando todas as questões sociais que atingiam a comunidade, como 

educação, saúde, cultura, infraestrutura, demarcação de terras, meio ambiente, questões de 

gênero e geração. E, em 2013, deu-se a última alteração no estatuto, acrescentando a 

denominação “indígena” ao documento. 

Atualmente, a organização tem como principal objetivo ou missão promover o 

desenvolvimento socioeconômico da comunidade com projetos focados na promoção humana, 

social e cultural, de processos participativos e formativos, numa perspectiva emancipadora. A 

diretoria da ACA tem quatro departamentos (Coordenação Administrativa, Departamento de 

Etnodesenvolvimento e Cultura, Departamento de Educação e Lazer e Departamento de Gênero 

e Geração) que são coordenados por 17 indígenas, 8 homens e 9 mulheres. As mulheres que 

fazem parte da diretoria buscaram se capacitar a partir do seu ingresso na associação. Dessas 9 

mulheres, 1 é historiadora, 1 é professora aposentada e educadora popular, 3 são pedagogas, 1 

é piloto de motocross e está se preparando para o ENEM, 1 cursa Música e 2 acabaram de 

concluir o Ensino Médio. 

 
30 Documento obrigatório na abertura de entidades sem fins lucrativos, sendo comumente conhecido como a 

certidão de nascimento dessas instituições. 
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O protagonismo das mulheres está demonstrado no fato delas estarem ocupando 

direção das associações, estando presentes em seus departamentos. Essas mulheres também 

buscam formação acadêmica, são graduadas, pós-graduadas ou estão em formação, cursando 

ensino superior. Existe uma preocupação em capacitar as pessoas que fazem parte da diretoria 

nas mais diversas áreas para atuar na comunidade como lideranças, construir uma expertise nos 

assuntos que afetam a comunidade, para assim promover uma representação qualitativa da 

associação da comunidade. 

Isso não significa que, se essas mulheres não tivessem feito parte da associação, não 

teriam se formado ou conseguido emprego, mas indica que na associação existe o incentivo e a 

cobrança de que elas sejam capacitadas para representar a comunidade. Esse trabalho de 

fortalecimento da participação e capacitação das mulheres na Associação do Amarelão se 

iniciou com a sua criação em 1994, como demonstrado na figura acima, e se intensificou a partir 

de 2011, quando Neide Campos assumiu a Coordenação Administrativa e começou a promover 

formações políticas voltadas para mulheres e jovens, chamando esse público para fazer parte 

da associação e o incentivando a estudar. A partir de 2014, quando eu assumi a Coordenação 

Administrativa da ACA, dei continuidade a essas ações de promoção e fortalecimento de jovens 

e mulheres para atuarem na defesa os direitos do nosso povo. Pelo fato de eu fazer parte da 

ACA, tenho mais informações sobre as formas de organização e atuação desta associação do 

que das outras comunidades. 

A segunda associação criada no Território foi a de Açucena. Ednete Pedro sempre fez 

parte da Associação Proativa da comunidade Açucena, fundada por seu pai, com o objetivo de 

comprar uma terra no ano de 2005 através do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). 

Mas, para formar o grupo de 20 famílias necessárias para enviar o projeto de compra da terra 

para o PNCF, o pai de Ednete Pedro convidou algumas famílias da região que não eram 

indígenas, e que tinham interesse no projeto. Hoje, Ednete Pedro é quem coordena a associação. 

 

Quem fundou ela foi meu pai, né? E eu sempre fiz parte dela, fui uma das primeiras 

moradoras daqui. A segunda moradora. A associação daqui foi criada para comprar 

terreno. Para comprar a terra. [...] Um dos motivos foi que alguns não tinham terra 

suficiente para trabalhar no Serrote [de São Bento], daí surgiu essa oportunidade. Eles 

conversam com o [Banco do Nordeste] e o banco “coisa” com ele… Pediu para ele 

formar um grupo de 20 pessoas. (Ednete Pedro, Açucena, abril de 2020). 

 

Como podemos ver, a Associação de Açucena foi criada por famílias indígenas e não-

indígenas com o objetivo de ter acesso à terra para morar e trabalhar na agricultura. A atual 

liderança, como filha do fundador da associação, foi uma de suas sucessoras. Se considerarmos 

que o irmão de Ednete Pedro foi seu antecessor na presidência da associação, compreenderemos 
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que ela assumiu a associação por ser referência de uma família de lideranças que ocupam esse 

espaço desde que foi criado. Segundo Ednete Pedro, atualmente, a maior participação na 

associação é de mulheres e, provavelmente, como nas demais associações do Território, isso se 

dá pelo fato de nela existir uma liderança mulher. 

A terceira associação criada no Território foi a Associação Comunitária Indígena do 

Serrote de São Bento, em 05 de fevereiro de 2015. Seu primeiro Coordenador Administrativo 

foi um homem, também liderança na comunidade à época. Atualmente, a liderança eleita 

coordenadora geral da associação é Rejane Batista. A seguir, ela explica sobre o que levou a 

comunidade a criar a associação e as dificuldades que têm, como liderança, à frente da 

associação: 

 

[...] eu comecei a participar e tinha momentos, tinha situações que eu não tinha 

dinheiro para participar dos eventos. E eu falava para a comunidade: “Olha, gente, eu 

não tenho condições de ir para esse evento”. Foi até um da saúde, que era para cobrar 

a saúde indígena e eu não tinha dinheiro nenhum. Eu conversei para algumas famílias, 

fui para a escola e expliquei a situação. Aí, eles fizeram uma cotinha e deu 80 reais, 

parece. Daí, foi com esse dinheiro que eu comecei, que eu fui para a reunião. Daí a 

gente começou uma discussão para se fazer uma associação dentro da comunidade, 

porque não tinha condição de todo o evento eu reunir a comunidade e fazer uma 

cotinha para mim ir. Daí, dois anos depois a gente fez a associação [...] Nossas 

reuniões eram na escola, porque não tínhamos outro espaço. Hoje são na casa de 

Dayane (membro da diretoria da associação), no terreno dela, para a gente fazer. 

Porque a gente passou quatro anos fazendo na escola e eu sentia que as merendeiras 

não gostavam. Porque era no final de semana e elas não tinha obrigação de trabalhar. 

E as crianças e as pessoas que usavam o banheiro não tinham como limpar porque não 

tinha água. E na segunda-feira, elas iam trabalhar, quando estava sujo elas vinham 

reclamar comigo. E também quando a gente emprestava as cadeiras, chegavam sujas 

e eu não via nem quem era que ia deixar, para conferir. Acabei deixando as cadeiras 

lá em Dayane. Mas, sobre a minha atuação na escola, nessa época eu não trabalhava 

ainda não (na escola). [...] Só Felipe, que entrou agora (único homem na diretoria). 

Mas Felipe quase não ajuda. Ele sempre tem outras coisas para fazer. Mas só sobra 

pra mim. A maioria das coisas sobra para mim. Tem a secretária, mas ela só faz a ata 

para passar para o livro se a ata estiver pronta, então eu faço a ata. Tem a tesoureira 

que eu precisei mostrar tudo a ela como seria e, depois, agora ela está fazendo só. As 

pautas eu faço. As reuniões, se eu não puder participar nenhuma vai, nenhuma pode. 

Porque elas priorizam a vida delas, são casadas e os maridos às vezes não deixam. 

Elas sempre falam isso: “Rejane, você é solteira, você pode ir”. Eu disse: “Sim, gente, 

eu sou solteira, mas tenho outras coisas para fazer também e vocês tem que 

acompanhar também, porque vai ter um momento que eu vou ter que me afastar, não 

vai ser para sempre. E vocês vão ter que saber de tudo que tá passando? Como é que 

vocês vão saber?”. E ela: “Não, mas quando você sair, minha filha, acaba”. Eu digo: 

“acaba não, vocês vão ter que começar, porque é uma luta que foi conquistada com 

muito sacrifício”. A gente sabe que não é nada. Não é muita coisa você organizar uma 

comunidade, mas antes não se tinha isso aqui no Serrote. (Rejane Batista, Serrote de 

São Bento, abril de 2020). 

 

Na fala de Rejane Batista, há várias questões que envolvem a associação e que 

implicam diretamente em sua representação como liderança. O fato de criar uma associação 

onde as famílias paguem mensalidades, para que a comunidade destine recursos à participação 
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da liderança em atividades fora da aldeia, mostra-nos que as famílias indígenas pagantes de tal 

mensalidade compreendem ser importante a participação da liderança nas atividades externas. 

A quarta associação criada foi a Associação Comunitária do Assentamento Santa 

Terezinha – Povo indígena Mendonça Potiguara, em 09 de setembro de 2016. No Assentamento 

Santa Terezinha também existe outra associação, cujo presidente também é indígena, mas esta 

não se envolve nas discussões do Movimento Indígena. Essa associação funciona quase como 

uma extensão do INCRA no assentamento, talvez pelo fato de que não tenha sido criada com 

objetivos específicos para o público que contempla. Na regularização dos assentamentos de 

reforma agrária, criam-se associações como órgãos internos para receber recursos do INCRA 

destinados ao desenvolvimento do assentamento. O presidente tem que ser assentado 

(registrado no INCRA como beneficiário da terra) e é eleito pelas famílias assentadas, ou seja, 

também cadastradas no INCRA. 

Pelo que pude entender, os presidentes de associações dos dois assentamentos, Santa 

Terezinha e Marajó, são pessoas que só se envolvem em ações do INCRA ou da prefeitura, na 

defesa de questões ligadas diretamente a quem é assentado. Também nos dois casos existem 

famílias de moradores que são filhos de assentados, mas que não possuem registro nem 

autorização do INCRA para morar na área de assentamento.Talvez essa situação aconteça por 

disputa de poder nas áreas em questão. 

No caso do Assentamento Santa Terezinha, o atual presidente da Associação do 

Assentamento é um indígena que lutou junto a seus parentes e ao MST para conquistar essa 

área na década de 1990, quando não havia nenhum contato com a FUNAI. Então, quando uma 

liderança jovem, o atual cacique, levanta a questão do direito à demarcação do Território 

Indígena, algo que transferiria a competência da terra já demarcada pelo INCRA para a 

competência da FUNAI, o presidente da associação do assentamento a compreende como uma 

afronta, um desmerecimento de sua luta e da conquista da terra demarcada pelo INCRA. No 

caso do Assentamento Marajó, ocorre quase a mesma situação, mas com dois agravantes: o 

presidente da associação do assentamento não é indígena, e existe a desconfiança de que, se a 

terra for demarcada, as famílias não-indígenas serão retiradas da área. 

A quinta associação criada foi a Associação Indígena de Marajó – AIM, em 07 de 

fevereiro de 2018. No Assentamento Marajó, também existe outra associação, mais ligada a 

questões com o INCRA; o presidente não é indígena e há uma relação conflituosa entre as duas 

associações, tensionadas pelas supostas expulsões de famílias não-indígenas do assentamento, 

caso as terras que compõem o referido assentamento sejam demarcadas como Terra Indígena. 
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Como as famílias indígenas e não-indígenas da comunidade mantêm bom relacionamento, esses 

conflitos não têm se agravado. 

 

Até hoje a maioria é a mulher. [Os homens] acham chato estar em reunião, dizem que 

só falam besteira, que nada vai para a frente e a aqui a maioria é de mulheres que 

participam. São bem participativas as mulheres. O único participativo bastante, que é 

homem e que participa é Josenilton. Ele diz, quando chega e só vê mulher, chega a 

ficar constrangido por só ver mulher. [...] Fui já para a reunião sobre o assentamento 

daqui que também colocaram eu… Naquela situação que iam derrubar as casas dos 

assentados e eu fiquei participando das reuniões. Eu fui para a FETARN31, eu acho, 

pro INCRA, participei de algumas reuniões em defesa dos povos assentados aqui. [...] 

quando eu ouço falar de como se formou, de como se fundou o assentamento Marajó, 

a gente só vê mais os nomes de homens. As mulheres, Tipo alí, ficavam… Só nas 

barracas ou então quando a polícia vinha, os homens colocavam as mulheres e os 

meninos para não apanhar. Essas coisas, mas não que as mulheres lutaram. [...] Já ouvi 

depoimento de algumas mulheres daqui, de uma pesquisa que teve, eu acho que foi 

em 2001, com as mulheres. Tinha mãe, tinha bastante gente que falaram. Que sempre 

as mulheres falavam que elas eram de dentro de casa, de cuidar da casa, de cuidar dos 

filhos… E o marido que eram de empreitada, participar de reuniões, que até elas falam 

isso. Se elas tinham vez e voto nas reuniões e elas falavam que não participava, que 

era o marido, o companheiro, que sempre participava das reuniões e elas sempre 

ficavam em casa. Começou as mulheres aqui para participar das reuniões, quando 

começou, alguns maridos, a falecer e as mulheres iam participar, mas… (Kaline 

Felipe, Marajó, abril de 2020). 

 

Percebe-se, no comentário de Kaline Felipe, que as mulheres atuaram nesse processo 

de ocupação e luta pela terra, mas não participavam das discussões políticas, reuniões e tomadas 

de decisão. Com o passar dos anos, as mulheres passaram a se envolver mais nas ações políticas 

do assentamento e hoje são maioria na associação indígena. Podemos considerar isso como uma 

trajetória de empoderamento das mulheres, pois o fato de existir uma mulher à frente da 

associação indígena, atuando como liderança, encoraja outras mulheres a também participar. 

Segundo Ortolan Matos (2012), assim como ocorre com lideranças masculinas do 

Movimento Indígena, as indígenas que atuam em organizações de mulheres indígenas estão 

orientadas: por sua vivência étnica e pela sua trajetória pessoal no espaço urbano (trajetória 

constituída pelo seu status social e profissional na cidade; por sua capacidade de constituir redes 

e alianças locais, regionais, nacionais e internacionais; por suas relações em instâncias 

governamentais etc.). Talvez o fato de as mulheres que hoje são lideranças indígenas do 

Território Mendonça terem formação acadêmica, ocuparem espaços de trabalho que não só o 

beneficiamento da castanha e se mostrarem capazes de mediar os conflitos na comunidade e 

entre comunidade e Estado, coloque-as à frente desses papéis de liderança e de coordenadoras 

das associações. 

 
31 Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado RN. 
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A sexta e última associação a ser criada foi a Associação Comunitária de Cachoeira – 

Povo indígena Mendonça Potiguara, em 05 de novembro de 2018. Participei das duas reuniões 

na comunidade em 2018, a convite de algumas famílias, para dar esclarecimentos sobre a 

criação e funcionamento de associações indígenas. Contudo, por ser uma comunidade que 

raramente frequento e por não ter conseguido entrevistar Betânia Soares, liderança e 

coordenadora da associação, não possuo informações sobre o funcionamento atual da 

organização. 

Participei de pelo menos quatro reuniões com a comunidade antes da criação da 

associação, uma delas com a presença de Yuri Vasconcelos, chefe da Coordenação Técnica da 

FUNAI de Natal/RN à época. O objetivo das famílias Mendonça de Cachoeira era o mesmo das 

outras comunidades do Território Mendonça: serem assistidas pela FUNAI assim como as 

demais famílias do Território. As principais reivindicações de Cachoeira eram acesso à água, 

aos benefícios da Previdência Social (Salário Maternidade, Aposentadoria Rural Indígena) e a 

cestas básicas. 

A realidade socioeconômica das famílias de Cachoeira não é diferente das demais 

comunidades indígenas do Território Mendonça. O interesse dessas famílias em criar uma 

associação se dava pelo fato de atribuírem as conquistas políticas e sociais das outras 

comunidades do Território à existência de suas associações. Estive também na reunião em que 

Betânia Soares foi eleita como liderança indígena da comunidade, quando as mais de 30 

famílias presentes na reunião a apontaram como a pessoa mais indicada para ser a representante 

deles por saber ler e saber procurar “melhoras para a comunidade”. Na ocasião, usaram como 

exemplo o fato de ter sido Betânia Soares a reivindicar a vinda da FUNAI na comunidade e o 

apoio das lideranças Mendonça. 

As associações indígenas do Serrote de São Bento, Cachoeira, Assentamento Santa 

Terezinha e Assentamento Marajó seguem o estatuto muito parecido com o da ACA, pelo fato 

de a diretoria da ACA ter dado apoio na criação dessas associações. Todas têm um calendário 

fixo de reunião com a comunidade e de reuniões das diretorias. Nestas, as lideranças definem a 

pauta da reunião com a comunidade, ações, estratégias de atuação, atividades, participação no 

Movimento Indígena, em conselhos e demais espaços fora da comunidade. 

Nem todas as famílias Mendonça são associadas nas organizações de suas 

comunidades. De acordo com as lideranças, as famílias que não são sócias dizem não gostar de 

reuniões e afirmam não precisar ser associadas para receber benefícios, como cestas básicas da 

FUNAI ou de outros órgãos do Governo, nem para acessar a Previdência Social ou às políticas 

públicas que lhes garantem sementes para plantio, entre outras. Já algumas ações realizadas 
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através de projetos aprovados em editais, ou com ajuda de parceiros, são realizados com as 

famílias que são associadas. Mas toda a discussão da política e direitos indígenas giram em 

torno das associações e, com exceção do Assentamento Santa Terezinha e do Assentamento 

Marajó, que possuem outras associações além da indígena, as demais comunidades não têm 

nenhum movimento político que não esteja diretamente ligado às associações indígenas. 

As reuniões32 das associações com a comunidade têm como pauta receber as demandas 

das famílias, informar sobre qualquer tipo de assunto que atinja de alguma forma a comunidade, 

dar retorno sobre resolução de problemas e sobre a atuação das lideranças como seus 

representantes. Segundo as lideranças Neide Campos (Amarelão), Rejane Batista (Serrote de 

São Bento), Kaline Felipe (Assentamento Marajó), Dioclécio Bezerra (Assentamento Santa 

Terezinha) e Ednete Pedro (Açucena), mais de 90% dos participantes das diretorias das 

associações e das reuniões com a comunidade são mulheres. Todas essas associações são a 

principal representação política das comunidades indígenas do Território. É delas que saem as 

demandas, as reivindicações, onde são traçadas as estratégias de atuação e por onde a 

comunidade encontra retorno de seus interesses. Funcionam também como interlocutoras entre 

comunidade e agentes externos – órgãos de Estado, ONGs e movimentos sociais. 

No caso do Amarelão, a associação se reúne entre os meses de outubro e novembro 

com pelo menos cinco representantes de cada Setor Familiar para realizar o Planejamento Anual 

para o ano seguinte, e essa atividade tem duração de um dia. Divide-se esse público em quatro 

grupos (Saúde, Demarcação de Terras e Infraestrutura; Etnodesenvolvimento e Cultura; 

Educação e Lazer; e Gênero e Geração). Acompanhado da diretoria da associação, cada grupo 

vai propondo demandas que atendam toda a comunidade, como políticas públicas, e sugestões 

de ações que a associação deve realizar com apoio de parceiros, como palestras, formações e 

festas. Ao final, os grupos apresentam seu planejamento para os demais participantes. A 

diretoria tem um prazo de aproximadamente vinte dias para organizar esse planejamento 

detalhando as ações que serão realizadas para buscar atender a demanda, se se trata de uma 

campanha, uma reunião com alguma secretaria determinada, um ato político etc. Passado esse 

prazo, é realizada uma assembleia geral com a comunidade para apresentar o planejamento e 

proceder a correções. 

 
32 As reuniões das associações indígenas de Serrote de São Bento e Assentamento Santa Terezinha ocorrem aos 

sábados pelo fato de as famílias trabalharem de segunda a sexta no beneficiamento da castanha de caju. A ACA 

negociou com as famílias para realizar suas reuniões às segundas-feiras, no período da tarde, para contar com 

participações de instituições públicas, como secretarias, FUNAI e outros órgãos, que não trabalham no fim de 

semana. Quando convidadas a participar dessas reuniões, tais entidades só teriam disponibilidade em dias úteis. A 

participação dessas instituições nas reuniões ocorre para que prestem esclarecimentos sobre políticas públicas para 

a comunidade. Todas as lideranças que atuam nas diretorias das associações indígenas trabalham voluntariamente. 
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A criação dessas associações foi e é importante na organização política das 

comunidades. Atualmente, não só reivindicam direitos, enviam documentos e cobram respostas 

do poder público, mas também acessam editais e executam projetos33 nas comunidades com 

recursos advindos de organizações não governamentais. 

Contudo, com a criação das associações no Território Indígena Mendonça, também 

surgiram conflitos e divergências entre famílias e lideranças indígenas, e mesmo com órgãos 

governamentais. Um dos conflitos envolvendo as famílias está relacionado ao fato de que 

pessoas não-indígenas que residem nas comunidades podem se associar às organizações 

indígenas, algo que os estatutos não proíbem, mas as pessoas não-indígenas não têm direito a 

acessar as políticas destinadas aos indígenas. Geralmente esses não-indígenas são cônjuges de 

indígenas, e alguns são parentes desses cônjuges que vêm morar nas comunidades. Esses 

associados não-indígenas podem participar de ações pontuais das associações como cursos que 

são ofertados, palestras, reuniões, atividades festivas e, no caso de cônjuges, são contemplados 

com as cestas básicas entregues pelos órgãos do Estado para as famílias indígenas, mas não 

podem acessar os benefícios da Previdência Social apenas por estarem dentro do Território 

Indígena. 

A FUNAI também não emite a Certidão de Agricultor Indígena para cônjuges não-

indígenas, pois esses benefícios não dependem das associações, ainda que sejam discutidos 

dentro das associações, uma vez que elas reivindicam benefícios às comunidades. As famílias 

não-indígenas, apesar de estarem no mesmo contexto socioeconômico de vulnerabilidade que 

os indígenas, também não recebem as cestas básicas. Essas situações dividem opiniões entre as 

famílias indígenas associadas e as não associadas. Algumas famílias defendem que as famílias 

não-indígenas sejam assistidas com as políticas específicas para povos indígenas, outras 

defendem que não. 

O exemplo mais recente dessa situação foi a vacinação contra Covid-19, durante a qual 

todos os indígenas acima de 18 anos foram vacinados com a 1ª dose em março de 2021 e com 

a 2ª dose em junho de 2021. Os não-indígenas que residem nas comunidades entraram no 

calendário de imunização de acordo com o cronograma do município, não sendo contemplados 

na vacinação específica para indígenas. É importante reforçar que, mesmo que a execução das 

políticas públicas e indigenistas não sejam competência das associações indígenas do Território 

Mendonça, todas são discutidas e reivindicadas nessas associações. 

 
33 Podemos mencionar os seguintes projetos: projeto Cozinha Comunitária, Orquestra e Grupo de Flauta no 

Amarelão, Projeto de Flauta no Serrote de São Bento e Assentamento Santa Terezinha, entre outros. 
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Outra situação que criou conflitos a partir da criação das associações até os dias atuais 

é a comparação das atuações e ações das lideranças que estão à frente das entidades. Apesar de 

seguirem um modelo de estatuto muito parecido, com os mesmos departamentos e objetivos, 

as associações funcionam de acordo com as especificidades de cada contexto. Existem ações 

realizadas da mesma forma, como as reuniões mensais, planejamentos anuais e eleições trienais. 

Mas as demandas são trabalhadas de acordo com o que as famílias de cada comunidade 

reivindicam e com o quantitativo de lideranças indígenas que fazem parte da diretoria. 

Cito aqui três exemplos: o primeiro é a distribuição de cestas básicas da FUNAI, que 

geralmente chega em quatro remessas anuais. Essas remessas chegam na mesma semana em 

todas as comunidades do Território Mendonça. Se a entrega for feita em uma segunda-feira e 

uma das comunidades distribuir na terça-feira, as comunidades que ainda não tenham recebido 

começam a questionar suas associações e lideranças pela demora na distribuição das cestas, por 

já terem conhecimento de que em outras comunidades foram distribuídas. As lideranças que 

têm menos pessoas na diretoria da associação alegam o excesso de funções que acumulam e o 

curto tempo que têm para organizar a distribuição. No ato da entrega da cesta básica, a família 

beneficiária preenche e assina uma lista de prestação de contas, porém, como são muitas 

famílias, as lideranças nem sempre têm condições de dar conta de tudo. 

O segundo exemplo é sobre o acesso aos programas municipais, tais como reposição 

de lâmpadas de postes das comunidades, corte de terra para plantio, abastecimento com carro 

pipa da prefeitura e atendimento do serviço de carro limpa fossa. Esses serviços são 

demandados pelas associações indígenas, mas, em algumas comunidades, as lideranças 

acompanham o serviço para garantir que todas as famílias que dele precisem sejam assistidas. 

Já em outras comunidades, as lideranças não têm tempo para acompanhar as ações. O que gera 

conflitos entre as famílias que falam que o atendimento é “por cara”, ou seja, quem mora em 

comunidade “x” tem mais privilégio no atendimento do que quem mora em comunidade “y”. 

O terceiro exemplo, sobre dois fatos de que me recordo mais detalhadamente. Em 

2018, uma ONG entrou em contato com a ACA para elaborarmos um projeto de construção de 

casas populares para famílias do Amarelão, que seria submetido ao Programa Nacional de 

Habitação Rural - PNHR do Governo Federal e executado pela Caixa Econômica Federal. Para 

elaborar esse projeto, precisávamos da documentação das famílias e das coordenadas de 

Sistema de Posicionamento Global - GPS dos locais onde as casas seriam construídas. Como 

sou liderança do Amarelão e Coordenadora Administrativa da ACA, comecei a mobilizar as 

famílias da comunidade para que organizassem a documentação. Nesse período, várias famílias 

das comunidades Serrote de São Bento e Assentamento Santa Terezinha começaram a procurar 
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suas lideranças para saber por que não seriam contempladas, e as lideranças me procuraram 

para entender a razão de eu não as ter informado sobre o projeto, para que suas associações 

também concorressem. Então, a partir de diálogo com a ONG, foi-nos informado que poderiam 

fazer o projeto para contemplar a comunidade Serrote de São Bento, mas isso não ocorreria 

com o Assentamento Santa Terezinha, situado em uma área de dominialidade do INCRA. Para 

que este fosse contemplado, necessitaria de autorização desse órgão, e tal exigência poderia 

demorar muito e inviabilizar o envio do projeto. Para nossa tristeza, o projeto não foi aprovado. 

O segundo fato foi uma demanda apontada por jovens mães do Amarelão em reunião 

da ACA. Elas requisitavam a criação de uma creche-berçário para crianças de 0 a 3 anos na 

comunidade. Fizemos o levantamento das informações e concluímos que a creche teria que 

atender inicialmente 33 crianças. Ao apresentarmos a proposta para a Secretaria de Educação 

do município, algumas mães de outras comunidades do Território Mendonça nos procuraram 

perguntando por que suas comunidades não foram incluídas na demanda da creche. Nós, 

lideranças do Amarelão, informamos que só podemos trabalhar com as demandas do Amarelão 

e procuramos as lideranças das outras comunidades para falar sobre a situação. Essas lideranças 

responderam que não haviam reivindicado tal equipamento social porque a necessidade nunca 

havia sido mencionada pelas famílias em suas comunidades. 

Para o último exemplo, menciono que os conflitos entre as associações indígenas do 

Território Mendonça e os órgãos do poder público municipal, estão relacionados ao direito à 

consulta prévia, livre e informada, garantido aos povos indígenas a partir da Convenção 169 da 

OIT34 e da Constituição Federal Brasileira de 198835. As associações indígenas do Território 

Mendonça exigem ser consultadas a respeito de todas as ações do município nas comunidades 

indígenas e cobram que os indígenas sejam contratados para os serviços ofertados pelo poder 

 
34 Artigo 6º da Convenção 169 da OIT diz o seguinte: 1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os 

governos deverão: a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, 

através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas 

suscetíveis de afetá-los diretamente; b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam 

participar livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da população e em todos os níveis, na 

adoção de decisões em instituições efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas 

políticas e programas que lhes sejam concernentes; c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das 

instituições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos necessários para esse fim. 2. As 

consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às 

circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas 

propostas. BRASIL. Decreto Nº 5.051, DE 19 DE ABRIL DE 2004. Promulga a Convenção no 169 da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais. 

35 Artigo 231 da Constituição Federal de 1988 assegura que “São reconhecidos aos índios sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.” BRASIL. Constituição Federal 

Brasileira de 1988. (Brasil, 1988). 
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público nas comunidades. Isso gerou e gera muita discussão entre as secretarias municipais e 

as associações indígenas, pois nem todas realizam tais consultas. 

Destaco que, no caso das comunidades Amarelão, Serrote de São Bento, Açucena, 

Assentamento Marajó e Cachoeira, quem media todas essas questões e conflitos são as 

lideranças mulheres, sendo também mulheres aquelas que trazem as situações para que sejam 

resolvidas no âmbito das associações, uma vez que são a maioria dos participantes das reuniões 

dessas organizações indígenas. 

 

O Fórum de Lideranças Mendonça 

 

Em 23 de outubro de 2016, na sede da ACA, na comunidade Amarelão, foi criado o 

Fórum de Lideranças Mendonça (FLM), por lideranças representantes de 3 comunidades do 

Território Indígena Mendonça: Amarelão, Assentamento Santa Terezinha e Serrote de São 

Bento. Hoje participam do FLM também as comunidades Açucena, Assentamento Marajó, 

Cachoeira e a liderança do povo Mendonça que reside em Natal. As lideranças Mendonça que 

criaram o FLM, entre as quais me incluo, tinham como principal objetivo a unificação das 

demandas do povo Mendonça Potiguara do RN, maior Território Indígena no estado. 

O FLM é uma organização que busca demarcar um Movimento Indígena 

local/territorial, através das ações conjuntas das comunidades, e ser uma representação que 

defenda as demandas do povo Mendonça Potiguara junto aos órgãos de Estado. Inicialmente, o 

FLM tinha como participantes as lideranças indígenas das comunidades localizadas no 

Território, mas lideranças do povo Mendonça que residem em outras localidades passaram a 

fazer parte desse espaço como forma de unir a luta desse povo. 

Peres (2003) descreve a criação da Federação das Organizações Indígenas do Rio 

Negro (FOIRN) como um elo entre governo, comunidades e Movimento Indígena. A autoria 

da ideia de criação da FOIRN é disputada pelo “grupo do CIMI”, para quem a proposta de 

formar uma organização para “articular os vários povos, os vários rios” foi formulada em 

Manaus e levada para a Assembleia onde foi aprovada. Por isso, segundo essa disputa, a 

entidade deveria chamar-se Federação: 

 

Deste ângulo a assembleia é o cenário da apropriação indígena dos emblemas da 

modernidade para conquistar direitos territoriais originários, legitimados pelo recurso 

a uma ancestralidade indígena cuja encenação constitui demonstração de fragilidade 

e não de força. Ao contrário das concepções predominantes posteriormente em que a 

assembleia será um palco privilegiado de representação da tradição, principalmente 

através do uso dos idiomas nativos, à língua portuguesa é conferida a propriedade de 
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equilibrar a correlação de forças de tal cenário comunicativo. O domínio, mesmo 

precário, da linguagem do Outro relevante (nos seus planos diversos: língua, 

vestuário, tecnologias, conhecimentos etc.) é uma demonstração da capacidade e da 

inteligência indígenas para gerir seus próprios assuntos e determinar seu destino em 

um mundo irremediavelmente transformado pela civilização. Ato de re-interpretação 

reflexiva, invertendo alguns sinais e deixando outros intactos, do imaginário 

interétnico local no qual a indianidade e a modernidade são reconciliadas. (PERES, 

2003, p. 147). 

 

Tomando como exemplo a criação da FOIRN, explicitada por Peres (2003), o FLM é 

uma estratégia política das lideranças do povo Mendonça que seguiu a linha do “juntos somos 

mais fortes”. As lideranças Mendonça criaram uma organização que representa as associações 

comunitárias e tem uma força política maior nas cobranças e reivindicações junto ao Estado. A 

coordenação do FLM, inicialmente, foi escolhida em eleições anuais, nas quais uma liderança 

de cada comunidade do Território ficaria à frente do FLM, a cada ano, representando as demais. 

No Regimento Interno do FLM, está registrado que se trata de: 

 
órgão colegiado consultivo e deliberativo restrito as lideranças do povo 

Mendonça, responsável pela articulação e mobilização das lideranças 

Mendonça. 

Art. 2º, I. Se reunir ordinariamente a cada dois meses e extraordinariamente 

sempre que necessário quando convocada pelas lideranças ou pela 

coordenação do fórum; 

II. Receber, formalizar e dá encaminhamentos a demandas apontadas por mais 

de uma comunidade do povo Mendonça;  

III. Dar retorno às lideranças sobre demandas apresentadas no âmbito do 

Fórum de Lideranças Mendonça; 

§ 2º - a coordenação do Fórum de Lideranças Mendonça terá mandato de 1 

ano, podendo ser reeleitos e não serão remunerados. Essa coordenação do 

FLM é composta por 2 coordenadores e 2 secretários, que se revezam entre 

representantes das comunidades que fazem parte do FLM.  

(REGIMENTO DO FÓRUM DE LIDERANÇAS MENDONÇA, 2016). 
 

No final do ano de 2019, as lideranças que compõem o FLM começaram a discutir a 

realização de uma Assembleia Indígena local, apenas com a participação do povo Mendonça, 

para traçar estratégias e planejar ações específicas para o Território. Houve, então, a 

transformação do FLM em Organização do Povo Indígena Mendonça (OPIM), registrada em 

cartório, para que a organização pudesse concorrer em editais nacionais e internacionais e 

executar recursos e projetos nas comunidades do Território Mendonça. Chegou-se a essa 

discussão a partir de debates das pautas das comunidades indígenas Mendonça dentro dos 

espaços do Movimento Indígena do RN, já que as pautas específicas das comunidades 

Mendonça  como, o acesso à água e fortalecimento do beneficiamento da castanha de caju, por 

exemplo, poderiam ser discutidas e reivindicadas independentemente das pautas do Movimento 

Indígena estadual. 
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No Planejamento Anual do Fórum de Lideranças Mendonça para o ano de 2020, 

previam-se as seguintes ações: elaboração de um estatuto e regimento da OPIM para serem 

aprovados pelas lideranças Mendonça; levantamento de recursos financeiros pelas associações 

indígenas do Território Mendonça para registrar a OPIM em cartório; e realização da 1ª 

Assembleia Indígena do Povo Mendonça em agosto de 2020, para não coincidir com a 

realização da Assembleia dos Povos Indígenas do Rio Grande do Norte – AIRN, que acontece 

bienalmente em novembro/dezembro. 

Em virtude da pandemia do Covid-19, o FLM adiou essas pautas para o ano de 2021. 

Em fevereiro de 2021, em reunião do FLM realizada na comunidade Serrote de São Bento, 

aprovou-se o estatuto e regimento da OPIM, que se encontra pronto para ser registrado em 

cartório. Na ocasião, estabeleceu-se o mês de novembro de 2021 para a realização da 1ª 

Assembleia Indígena do Povo Mendonça. Entre os objetivos descritos no estatuto da OPIM está 

“XII - Promover a organização e participação social, bem como a autonomia e empoderamento 

das mulheres, jovens, idosos e LGBTQIA+”, o que representa um compromisso das lideranças 

com as ações voltadas para um público indígena que sofre violências de gênero para além de 

todas as demais violências sofridas pela questão étnica. 

A partir do FLM, também foram criadas mais duas organizações indígenas 

coordenadas por lideranças Mendonça que fazem parte do Fórum e que defendem pautas 

específicas para os jovens indígenas e os indígenas LGBTQIA+, que são: a Organização de 

Juventude Indígena Mendonça, criada em dezembro de 2019, coordenada por Kaline Cassiano 

e Anderson Barbosa; e, mais recentemente, o Movimento LGBTQIA+ do Território Mendonça, 

que teve seu primeiro encontro denominado Roda de Diálogo LGBTQIA+ do Território 

Mendonça, realizado no dia 23 de julho de 2021 na sede da ACA, com participação de indígenas 

das comunidades Amarelão, Assentamento Santa Terezinha e Serrote de São Bento. A Roda de 

Diálogo teve depoimentos de indígenas sobre assumir a sexualidade, aceitação da família e 

homofobia. 

Abaixo, a fim de facilitar a sistematização das informações, apresentamos uma tabela, 

linha do tempo, sobre a criação das organizações indígenas. 

 

TABELA 1 - Linha do tempo da criação das organizações indígenas 

Associação Sigla Comunidade Data de 

Fundação 
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Associação Comunitária 

Amarelão  

ACA Amarelão 21 de maio de 

1994 

Associação Proativa da 

comunidade Açucena 

- Açucena 2005 

Associação Comunitária 

Indígena do Serrote de São 

Bento  

ACS Serrote de São Bento 05 de fevereiro de 

2015 

Associação Comunitária do 

Assentamento Santa 

Terezinha – Povo indígena 

Mendonça Potiguara  

AST Assentamento Santa 

Terezinha 

09 de setembro de 

2016 

Fórum de Lideranças 

Mendonça 

FLM Território Indígena 

Mendonça 

23 de outubro de 

2016 

Associação Indígena de 

Marajó 

AIM Assentamento 

Marajó 

07 de fevereiro de 

2018 

Associação Comunitária de 

Cachoeira – Povo indígena 

Mendonça Potiguara 

- Comunidade 

Cachoeira 

05 de novembro 

de 2018 

Organização de Juventude 

Indígena Mendonça 

OJIM Território Mendonça Dezembro de 

2019 

Movimento LGBTQIA+ do 

Território Mendonça 

- Território Mendonça 23 de julho de 

2021 

 

 

As pautas das mulheres nas organizações indígenas Mendonça 

 

Não existem associações especificamente de mulheres no Território, mas das seis 

associações comunitárias existentes, cinco são coordenadas por mulheres, e em todas elas, 

existem departamentos de gênero. A Associação Comunitária do Amarelão criou em 2011 um 

Departamento de Gênero e Geração dentro da estrutura da diretoria para atuar em ações voltadas 

para os seguintes públicos: meninas e mulheres, crianças, jovens e idosas. As demais 

associações do Território Indígena, acredito que em razão do apoio recebido da ACA na criação 

de suas associações, seguiram o estatuto com o Departamento de Gênero e Geração incluídos. 
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Para as mulheres, esse departamento desenvolve ações de formação (cursos, palestras, oficinas) 

sobre direitos da mulher, violência contra a mulher, alfabetização, agricultura familiar e 

agroecologia, entre outros temas. Realiza, ainda, atividades de Dia Internacional da Mulher, 

Dia das Mães e projetos para geração de renda para mulheres da comunidade. A ação de Dias 

das Mães é realizada anualmente pelas associações do Amarelão, Serrote de São Bento e 

Marajó. Nessa atividade, as associações oferecem lanches, bolo e distribuem presentes 

(produtos de beleza, utensílios domésticos). 

Em julho de 2019, foram realizadas duas oficinas36 sobre violência contra a mulher 

indígena37, uma na comunidade Amarelão, envolvendo mulheres do Amarelão e de Santa 

Terezinha, e outra em Açucena, envolvendo mulheres de Açucena, Marajó e Serrote de São 

Bento. Cerca de 20 mulheres participaram em cada oficina, que tinha como proposta de 

programação (realizada em dois dias em cada comunidade) discutir os seguintes temas: 

violência contra as mulheres e meninas indígenas: O que é violência para as mulheres e meninas 

indígenas?; Tipos de violência: psicológica, moral, sexual, institucional, patrimonial, física e 

institucional; Mapa da violência: elaboração de mapa local (comunidade/aldeia) sobre os tipos 

de violência sofridos por meninas e mulheres indígenas; Lei Maria da Penha38: Contexto da 

criação da Lei Maria da Penha, Tipos de violência, Assistência às mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar, Atendimento pela autoridade policial e mecanismos de 

denúncia; Masculinidade e Feminilidade no combate à violência de gênero; Mulheres: 

comunidade e organização (os vários papéis da mulher e sua importância na manutenção do 

modo vida indígena, atividades socioprodutivas e organizativas); e Teatro síntese sobre os tipos 

de violência que acontecem na comunidade/aldeia. 

Na metodologia das oficinas, realizamos dinâmicas, exposições dialogadas, vídeos 

curtos sobre os temas, trabalhos em grupo, apresentação de teatro e debates. As narrativas das 

mulheres traziam as dificuldades no acesso à informação. Segundo elas, por estarem em 

contexto rural, as informações chegam a elas de forma incompleta, limitada, e algumas 

mulheres não conheciam os serviços e programas de proteção à mulher em situação de 

violência. Por terem poucas ou nenhuma informação, não acreditam na lei. Algumas das 

 
36 As oficinas foram facilitadas por Tayse Michelle Campos da Silva, indígena Potiguara dos Mendonça do 

Amarelão, historiadora e mestranda em Antropologia Social, e Taisa Lewitzki, antropóloga e doutoranda em 

Antropologia Social, com acompanhamento do servidor da FUNAI Yuri Vasconcelos da Silva, da CTL de Natal. 

37 A realização das “Oficinas de combate à violência contra a mulher indígena” resultou da ação da Fundação 

Nacional do Indígena (FUNAI) através da Coordenação Regional Nordeste II e a Coordenação Técnica Local de 

Natal - RN em resposta parcial a demanda por formação das mulheres indígenas sobre a temática da violência 

doméstica. Tal demanda foi um dos encaminhamentos da III Assembleia de Mulheres Indígenas do Rio Grande 

do Norte que aconteceu na cidade de Apodi - RN, nos dias 22 e 23 de maio do ano de 2018 

38 Lei 11.340/2011. 
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dificuldades enfrentadas por essas mulheres no enfrentamento à violência doméstica, são: a 

falta de informações mais claras sobre a Lei Maria da Penha; o desconhecimento, por parte de 

algumas mulheres, da violência moral, patrimonial, psicológica etc.; e a inexistência de uma 

delegacia da mulher no município de João Câmara. Por tais dificuldades, elas não sentem 

segurança em procurar as delegacias comuns. 

Há também a dificuldade em conseguir acompanhamento psicológico pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). Quanto ao serviço 180, número destinado a denúncias, identificamos 

mulheres que não possuem telefones (nem fixos, nem celulares), algumas das quais nunca 

tiveram um aparelho e sequer sabem usá-lo. Outro empecilho é a distância das comunidades até 

as sedes dos municípios, a falta de transporte público e os altos preços dos transportes 

alternativos. Ser mulher indígena em um estado onde predomina a invisibilidade dos povos 

indígenas é ter sua identidade indígena também questionada, sendo esse mais um elemento de 

violência contra as mulheres no momento de formalizar denúncias de abuso e violência. 

Constatamos que a violência sofrida pelas mulheres perpassa várias formas de 

opressão que fragilizam as vítimas. Nas comunidades indígenas, os vínculos familiares são 

constitutivos de todas as relações comunitárias. Os casamentos acontecem entre pessoas da 

mesma família (entre primos), o que fortalece ainda mais esses laços familiares. Quando uma 

mulher indígena decide denunciar uma violência doméstica, mesmo que a denúncia são seja 

contra o pai/irmão/primo, e sim contra o marido/namorado/ex-companheiro, ela tem que 

enfrentar também as diversas opiniões de praticamente todas as pessoas da comunidade, que 

são parentes dela (vítima) e do agressor. 

Em alguns casos, essas opiniões, que são formas de julgamento, fazem com que a 

vítima desista de denunciar a violência sofrida, pois o que está em jogo ao denunciar é não só 

o afastamento do agressor, mas a relação da vítima com a família e a comunidade. As opressões 

que as mulheres sofrem, cotidianamente, na família e em outras estruturas, se dão tanto de forma 

individual como coletiva. Notadamente, a relação familiar e comunitária é colocada à frente da 

situação de vítima dessas mulheres. O sentimento de pertença à comunidade, a imposição da 

ideia, por parte das famílias, de que é preciso priorizar as questões coletivas para o bem da 

coletividade, todas essas pressões pesam consideravelmente na hora dessas mulheres 

assumirem uma posição de enfrentamento à violência doméstica. 

As indígenas que enfrentam situações de violência doméstica, apesar de todos os 

obstáculos diários que enfrentam, lutam nas suas comunidades por mudanças culturais a fim de 

que as mulheres não sofram mais violências. A atuação de mulheres indígenas lideranças 

também é muito importante para a comunidade, pois elas buscam trazer informações para suas 
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comunidades, tentando identificar as mulheres que sofrem violência doméstica, buscando 

atendimento nos serviços públicos e, acima de tudo, buscando conscientizar essas mulheres da 

importância de denunciar a violência. Os espaços comunitários – igreja, grupo de mulheres, 

associação, conselho comunitário – são referências onde as mulheres indígenas em situação de 

violência podem buscar ajuda. 

As associações indígenas do Território Mendonça realizam planejamento anual entre 

os meses de outubro e dezembro, quando se reúnem as diretorias e as famílias associadas e não 

associadas para apontarem demandas e planejarem ações para o ano seguinte. Após os 

planejamentos anuais das associações, as demandas que dizem respeito a mais de uma 

comunidade do Território seguem para o planejamento anual do FLM, que acontece entre os 

meses de dezembro a fevereiro. Essa reunião segue a mesma linha de planejamento das 

associações, mas com o foco territorial ampliado. 

Com o planejamento pronto, a Associação do Amarelão o leva para ser apresentado 

no Planejamento Anual do FLM. É lá que são definidas as ações que o Fórum irá unificar, com 

foco nas políticas públicas, e quais não serão inseridas. Por exemplo: política pública de acesso 

à água, demarcação de terras e criação de Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) são 

demandas de todas as comunidades Mendonça e, por isso, são inseridas no Planejamento do 

FLM; já uma ação de Dia das Crianças para distribuição de presentes não é demanda a ser 

representada pelo FLM. Mas, antes da criação do FLM, as associações já faziam planejamentos 

anuais, mas não eram unificados ou discutidos pelas lideranças do Território. Fiz a análise 

desses planejamentos (2018, 2019, 2020 e 2021) a partir de duas questões: “o que as 

comunidades demandam nesses planejamentos e quais as estratégias de atuação” e “quais as 

demandas específicas para as mulheres”. Trago o Planejamento Anual do FLM de 2021, por 

ser o mais atual, para explicar a forma como é organizado39. Ressalto que, segundo as lideranças 

entrevistadas, a maioria das pessoas que participam desses planejamentos são mulheres e as 

lideranças que os organizam, realizam, sistematizam e representam também são mulheres. 

Desde que o FLM foi criado, em 2016, ele tem seguido seu cronograma de reuniões 

ordinárias bimestrais e muitas reuniões extraordinárias; arrisco afirmar que participei de 90% 

dessas reuniões. De 2016 até os dias atuais, o número de pessoas que participam dessas reuniões 

varia entre 6 e 20 indígenas, que são as lideranças do povo Mendonça e outros indígenas que 

fazem parte das diretorias das associações do Território Mendonça. Embora seja repetitivo 

 
39 Os demais documentos analisados podem ser consultados nos anexos. 
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mencionar que a maioria é composta por mulheres, uma vez que desde o início desta dissertação 

venho demonstrando tal realidade, é importante reforçar tal informação. 

 

As propostas inseridas no planejamento do FLM se voltam à implementação ou 

melhoramento de políticas públicas, demandas mais gerais das comunidades, que são 

encaminhadas a partir de reuniões, documentos e cobranças ao poder público. Outras 

reivindicações são as formações políticas, o fortalecimento das organizações das comunidades 

e a atuação no Movimento Indígena. Quanto às demandas específicas para mulheres, estas 

quase não aparecem atualmente: em 2018, o FLM propunha oficinas sobre violência contra a 

mulher indígena e projetos de geração de renda; em 2021, não são apontadas ações específicas 

para mulheres no planejamento do FLM, embora se encontrem, inseridas no planejamento das 

comunidades Amarelão, Serrote de São Bento e Marajó, ações como formação política para 

mulheres, ações voltadas para o Dia Internacional da Mulher em março e palestras sobre 

violência de gênero. Mesmo havendo mulheres lideranças indígenas à frente das associações e 

nos cargos de lideranças, a pauta específica de mulheres ainda não é uma prioridade. 

Como mulher e liderança indígena, reconheço essa falha, concordando com as 

respostas das minhas interlocutoras quando as questionei sobre as pautas específicas para 

mulheres nas nossas comunidades: convivemos diariamente com problemas sociais que afetam 

toda a população indígena, incluindo as mulheres, e que são sentidas e sofridas pelo todo, pela 

comunidade, tais como falta de água, de terra, de moradia, de acesso à saúde, insegurança 

alimentar. Essas pautas são reivindicadas quase diariamente pelas famílias Mendonça e nós, 

lideranças do Território, nos vemos envolvidas nessas demandas, até hoje sem resolutividade. 

Em razão disso, não somos cobradas especificamente pelas mulheres das nossas comunidades 

e nem reforçamos, como deveríamos, as pautas específicas para mulheres indígenas. 

Isso me faz (re)pensar o papel das mulheres na representação política e na elaboração 

de pauta e ação política com foco na mulher. Essa agência acionada por nós, mulheres 

indígenas, nesses espaços, não significa que estamos pensando e pautando questões específicas 

para as mulheres, ou pelo menos não estamos priorizando essas questões. É uma participação 

feminina, com o poder de fala, de atuação, de mediação com o Estado. Mas não é uma 

participação feminina que representa as mulheres, é uma participação que representa o todo, o 

coletivo, a comunidade e suas carências. 

 Segundo a noção de agência (ORTNER, 2007, p. 10), podemos ver o controle das 

associações por essas mulheres como uma estratégia e como uma prática de agência. A atuação 

dessas mulheres se dirige para a luta pela garantia de direitos para o seu povo, seu território. 
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Talvez, a partir daí, quando garantidos e devidamente acessados esses direitos, essas lideranças 

se fortaleçam na luta pelos direitos específicos para as mulheres. 

Tentei mostrar neste capítulo como o Território Indígena Mendonça se organizou 

politicamente a partir das associações indígenas, organização iniciada com a vinda da 

missionária Irmã Terezinha Tesselle Galles, que ajudou a criar a ACA com o objetivo de captar 

recursos internacionais para fortalecer a geração de renda na comunidade, no início da década 

de 1990, a partir de projetos para mulheres indígenas. Como primeira associação criada no 

Território, a ACA contribuiu para a organização social e política dessas mulheres, formou 

lideranças e serviu de exemplo para a criação de outras associações indígenas no Território, que 

também tiveram como lideranças outras mulheres. 

Essas mulheres lideranças indígenas do Território Mendonça começaram a criar 

associações em suas comunidades já com atuação no Movimento Indígena do estado como 

estratégia de busca por direitos e permanência no Território, a exemplo da comunidade 

Açucena, que foi criada a partir de uma associação. Apesar da maioria dos participantes dessas 

associações serem mulheres, as demandas apontadas por elas, e por elas levadas ao Movimento 

Indígena, não são específicas para mulheres, mas sim coletivas, pensando as pautas gerais que 

atendem todo o povo Mendonça. 

No terceiro capítulo, demonstraremos como se dá a participação política do Território 

Indígena Mendonça no Movimento Indígena e sua relação com o Estado. Também 

discorreremos sobre o feminismo como entendido nas comunidades Mendonça, buscando 

compreender como essas mulheres veem o feminismo e se elas se entendem fazendo parte das 

redes feministas. 
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3 A REPRESENTATIVIDADE DAS MULHERES INDÍGENAS 

 

Neste capítulo, apresento a forma de atuação e participação das lideranças Mendonça 

no Movimento Indígena e a relação das comunidades Mendonça com o Estado. A partir das 

entrevistas, procuro entender como as ações do Estado chegam – ou não chegam – nas 

comunidades indígenas. Também pretendo analisar os documentos e relatórios finais de 

Assembleias Indígenas e Assembleias de Mulheres Indígenas, com o objetivo de identificar se 

as lideranças estão apontando, nesses documentos, as demandas específicas para as mulheres 

indígenas. Além disso, discutirei o tema do feminismo nas comunidades Mendonça, como essas 

mulheres veem o feminismo e se elas se entendem fazendo parte das redes feministas. 

A indígena Pankararu Cristiane Julião, na sua pesquisa de mestrado intitulada “Os 

povos indígenas e o Estado brasileiro: a luta pelo território e o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado a partir das leis” (JULIÃO, 2018), faz uma linha do tempo dos marcos do contato 

dos povos indígenas com o Estado brasileiro na cobrança por direitos. Segundo a autora, a 

Constituição Federal de 1988 sinalizou novos tempos para os povos indígenas ao proclamar sua 

autodeterminação e autonomia, garantindo aos povos indígenas o direito de autogoverno, de 

decidir sobre o que é importante para seus territórios e, o mais importante, a garantia da 

demarcação das terras indígenas. Para além dos artigos 231 e 232, partindo do pressuposto que 

os povos indígenas usufruem dos mesmos direitos civis e políticos de todos os cidadãos 

brasileiros, sem deixar de renunciar a suas próprias culturas e tradições, a Constituição oferece 

um significado de pertencimento a nós indígenas enquanto cidadãos brasileiros. 

Foi nesse contexto pós-constitucional que surgiram com maior ímpeto demandas por 

educação, saúde, segurança, alimentação, meio ambiente e regularização territorial, bem como 

se ampliou nossa participação em espaços políticos, ao intensificarmos uma busca pela 

capacitação para esses debates. Cresceu também o número de associações indígenas, começou-

se a construir um modelo – ou modelos específicos e diferenciados – de autossustentabilidade 

para as comunidades indígenas 

A década de 1970 é um marco para a ascensão da coletividade indígena no âmbito 

nacional. Desde então, os povos indígenas estão decididos a reivindicar seus direitos, e suas 

organizações têm se empoderado cada vez mais em temas que vão desde a proteção dos direitos 

territoriais até a questão do acesso ao patrimônio genético em terras indígenas, os 

conhecimentos tradicionais a eles associados e a repartição de benefícios (JULIÃO, 2018). 

No campo da articulação nacional pelos direitos das populações indígenas, a 

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), dada sua importância no cenário nacional e 
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internacional, é composta pelas organizações regionais e representa o Movimento Indígena 

nacional no sentido de atuar no campo de defesa dos direitos desses povos. Assim sendo, agrega 

as organizações regionais, entre elas a APOINME. No dia 8 de março de 2021, em uma live 

com a participação de mais de 200 mulheres indígenas do Brasil, entre elas mulheres indígenas 

do RN, foi lançada oficialmente a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da 

Ancestralidade (ANMIGA), iniciativa que mobiliza as mulheres indígenas de todas as regiões 

do país na luta pela garantia dos direitos dos povos. 

Partindo do contexto nacional para a região Nordeste do Brasil, a criação da 

Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo 

(APOINME), em março de 1995, marca o Movimento Indígena dessa região. A APOINME 

surge como uma organização informal, com o objetivo de articular as lideranças da região para 

a defesa dos direitos indígenas, direitos humanos e, principalmente, direitos territoriais. Sua 

área de abrangência inclui as organizações de base nos estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Minas Gerais e Espírito Santo. Em termos 

de população, representa mais de 78 povos e uma população de mais de 213 mil indígenas. São 

chamadas organizações de base devido a cada estado se fazer representado por meio de suas 

lideranças, que no quadro organizacional são denominadas coordenadores ou coordenadoras 

das microrregiões. A APOINME atua na sistematização das demandas de suas organizações de 

base, a partir das lideranças nos estados de sua área de abrangência, e leva essas demandas 

coletivas para discussão em instâncias e níveis estaduais, nacionais e até internacionais. 

Segundo Elisa Urbano Ramos (2019): 

 

Nos aspectos das questões indígenas em termos de lutas pelos direitos sociais dessas 

populações, a APOINME se faz presente enquanto representação de uma organização 

maior nesses espaços, sempre explicitado a questão da terra como mais importante. E 

dessa forma que essa bandeira de luta é ampliada para defender a saúde, a educação e 

a sustentabilidade nesses territórios bem como a gestão ambiental. (RAMOS, 2019, 

p. 61). 

 

Ainda segundo a autora, a APOINME, embora seja majoritariamente composta por 

homens, é a segunda organização regional no Brasil a instituir um departamento com o mesmo 

status da coordenação executiva, oficialmente chamada de Departamento de Mulheres 

Indígenas, que se propõe a articular as mulheres em sua área de abrangência e estar presente 

nos espaços que demandam os assuntos referentes às mulheres e seus povos. Essa foi uma forma 

das mulheres, através de suas vozes, demonstrarem que possuem demandas próprias e estão 

presentes no caminhar do Movimento. O movimento de mulheres indígenas foi provocado pela 
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APOINME e o momento que marca esse início foi um encontro com representantes dos povos 

indígenas ocorrido em Salvador, no ano de 2011. A organização do movimento de mulheres 

indígenas foi a realização de um sonho da grande guerreira Maninha Xucuru Kariri, que por 

muito tempo esteve à frente dessa organização. 

No contexto estadual, o Movimento Indígena do Rio Grande do Norte iniciou-se 

oficialmente no ano 2005 com a realização da 1ª Audiência Pública dos Povos Indígenas do 

Rio Grande do Norte, ocorrida na Assembleia Legislativa do estado. Uso a palavra 

“oficialmente”, aqui, pelo fato de todas as comunidades indígenas organizadas em movimento 

político no estado do RN relatarem a memória das lutas locais, anterior a seu ingresso no 

Movimento Indígena, pela autoafirmação de uma identidade etnicamente diferenciada, pelos 

enfrentamentos de violências, como preconceito e discriminação, e a luta por acesso a direitos 

sociais. Considero essas lutas históricas como movimento político indígena local, anterior à 

criação de um movimento político organizado a partir da união dessas comunidades. 

A antropóloga Jussara Galhardo foi uma importante articuladora na criação do 

Movimento Indígena do estado, desempenhando papel de mobilizadora das comunidades 

indígenas que se uniram em 2005 para realizar a audiência citada acima. Junto com o então 

deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores, Jussara Galhardo 

conseguiu articular duas audiências públicas. E, posteriormente, junto às lideranças indígenas 

e com recurso da FUNAI, a antropóloga conseguiu articular a realização da 1ª Assembleia 

Indígena do Rio Grande do Norte (AIRN), em 2009. 

Atualmente, quatro povos fazem parte do Movimento Indígena do RN: Potiguara, 

Tapuia Tarairiú, Tapuia Paiacú, Caboclos, distribuídos em dezesseis comunidades/aldeias 

indígenas, sendo quinze localizadas em área rural do estado do RN e uma localizada em área 

urbana, que são os Mendonça de Natal. Trago abaixo uma tabela da população indígena do 

RN40. 

 

TABELA 2 – População Indígena do RN41 

Nº Etnia Aldeia/Comuni

dade 

Município Nº de 

Famílias42 

01 Potiguara-

Mendonça 

Assentamento 

Santa Terezinha 

João Câmara 240 

02 Potiguara-

Mendonça 

Amarelão João Câmara 340 

 
40 Dados fornecidos pela Coordenação técnica Local da FUNAI de Natal/RN, em 25 de outubro de 2021. 

41 Organizados em Movimento Político – Movimento Indígena. 
42 Não consegui dados atualizados do número de pessoas de todas as comunidades, por isso resolvi não colocar 

incompletos. 
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03 Potiguara-

Mendonça 

Serrote de São 

Bento 

João Câmara 110 

04 Potiguara-

Mendonça 

Açucena João Câmara 23 

05 Potiguara-

Mendonça 

Cachoeira Jardim de 

Angicos 

66 

Nº de 

Mendonça que 

residem no 

Território 

01 05 02 713 

06 Potiguara-

Mendonça 

Assentamento 

Marajó 

João Câmara 38 

07 Potiguara-

Mendonça 

Mendonça de 

Natal 

Natal 57 

Nº de 

Mendonça que 

residem fora 

do Território 

01 02 02 95 

Nº de 

Mendonça no 

RN43 

01 07 03 808 

08 

 

 

Potiguara Sagi - Aldeia 

Trabanda 

Baía Formosa 226 

09 Potiguara Sagi - Aldeia 

Jacu 

Baía Formosa 40 

 

 

10 Potiguara Catu Canguaretama e 

Goianinha 

226 

11 Tapuia-

Tarairiús 

Tapará Macaíba e São 

Gonçalo do 

Amarante 

258 

12 Tapuia-

Tarairiús 

Ladeira Grande Macaíba e São 

Gonçalo do 

Amarante 

97 

13 Tapuia-

Tarairiús 

Lagoa do Mato Macaíba 110 

14 

 

 

Caboclos Caboclos de 

Assú 

Assú 44 

15 Tapuia-Paiacú Tapuia-Paiacú Apodi 60 

16 Potiguara Rio dos Índios Ceará-Mirim 243 

Nº de povos 

indígenas do 

RN que não 

são Mendonça 

04 09 08 1.304 

 
43 Organizados em movimento político. Existem diversas famílias indígenas que migraram do Território Mendonça 

para vários municípios, tanto do RN quanto de outros estados do Brasil, e não se organizadas politicamente. 
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Nº total de 

povos 

indígenas do 

RN 

04 16 11 2.112 

17 Warao Warao em Natal Natal 31 

18 Warao Warao em 

Mossoró 

Mossoró 18 

Nº de povos 

indígenas que 

não são do RN, 

mas residem 

no RN 

01 01 02 49 

Nº total de 

povos e aldeias 

indígenas no 

RN 

05 02 12 2.161 

 

Como demonstrado na tabela acima, o povo Mendonça Potiguara ocupa o maior 

Território Indígena do RN, em número de aldeias e de famílias.  Abaixo, vê-se uma tabela que 

representa a linha do tempo do Movimento Indígena do RN, com seus principais eventos, anos 

em que foram realizados, e o ano em que cada comunidade passou a fazer parte do MI, bem 

como sua etnia. 

 

TABELA 3 – Linha do tempo do Movimento Indígena do RN 

Ano Evento  Comunidades/Muni

cípio que passaram 

a fazer parte do 

Movimento 

Indígena do RN 

Povo  

2005 1ª Audiência Pública 

realizada na 

Assembleia 

Legislativa do 

Estado do Rio 

Grande do Norte 

Amarelão/João 

Câmara 

Mendonça Potiguara 

Caboclos/Assú Caboclo  

Catu/Canguaretama 

e Goianinha 

Potiguara 

2008 2ª Audiência Pública 

realizada na 

Assembleia 

Legislativa do 

Estado do Rio 

Grande do Norte 

Sagi Trabanda/Baía 

Formosa 

Potiguara  

2009 1ª AIRN – 

Assembleia Indígena 

do RN realizada em 

Natal 
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2011 2ª AIRN – 

Assembleia Indígena 

do RN realizada em 

Goianinha  

Tapará/Macaíba e 

São Gonçalo do 

Amarante 

Tapuia Tarairiú  

2012 I Assembleia de 

Mulheres Indígenas 

do RN realizada em 

Assú 

 

 

 

 

I Encontro de Jovens 

Indígenas do RN 

realizado em João 

Câmara 

 

 

 

 

2013 1ª Assembleia 

Microrregional da 

APOINME no RN 

realizada em Natal 

Apodi  Tapuia Paiacú 

Protesto no IBGE e 

MPF realizado em 

Natal 

 

 

 

 

1º Seminário sobre 

Direitos Indígenas 

realizado em Natal 

 

 

 

 

3ª AIRN – 

Assembleia Indígena 

do RN realizada em 

Sagi Trabanda/Baía 

Formosa 

 

 

 

 

I Conferência de 

ATER- específica 

para Povos 

Indígenas realizada 

no Amarelão/João 

Câmara 

 

 

 

 

2014 I Seminário sobre 

Educação Escolar 

Indígena realizado 

em Canguaretama 

 

 

 

 

2015 4ª AIRN – 

Assembleia Indígena 

do RN realizada em  

Caboclos/Assú 

Assentamento Santa 

Terezinha/João 

Câmara44 

Mendonça Potiguara 

Açucena/João 

Câmara 

Mendonça Potiguara  

I Conferência 

Nacional de Política 

Indigenista - I CNPI 

– Etapa local do RN 

realizada no 

 

 

 

 

 
44O Assentamento Santa Terezinha participou das Audiências Públicas em 2005 e 2008, depois pararam de 

participar das atividades do Movimento Indígena e só voltaram a participar em 2015. 
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Amarelão/João 

Câmara 

A SESAI começa a 

atender 6 aldeias 

indígenas do RN 

com equipe do 

DSEI-PB (Amarelão 

e Serrote de São 

Bento/João Câmara; 

Caboclos/Assú; 

Catu/Canguaretama; 

Sagi/Baía Formosa; 

Tapará/Macaíba) 

 

 

 

 

2016 II Assembleia de 

Mulheres Indígenas 

do RN realizada em 

Serrote de São 

Bento/João Câmara 

 

 

 

 

I Encontro de Jovens 

Indígenas do RN 

realizado em 

Tapará/Macaíba 

 

 

 

 

Criação do Fórum de 

Lideranças Indígenas 

do RN-FLIRN 

 

 

 

 

2017 5ª AIRN – 

Assembleia Indígena 

do RN realizada em 

Catu/Canguaretama 

Cachoeira/Jardim de 

Angicos 

Mendonça Potiguara 

Encontro de 

Formação de 

Lideranças em 

Política  

Indigenista e 

Direitos Indígenas 

realizado em Natal 

 

 

 

 

Ocupa FUNAI-RN 

contra o fechamento 

da CTL de Natal 

pelo Governo Temer 

realizado em Natal 

 

 

 

 

Ato de fechamento 

de acesso ao 

Aeroporto 

Internacional de São 

Gonçalo do 

Amarante contra o 

fechamento da CTL 
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de Natal pelo 

Governo Temer  

Participação no 

Acampamento Terra 

Livre em Brasília  

 

 

 

 

2018 III Assembleia de 

Mulheres Indígenas 

do RN realizada em 

Apodi 

Assentamento 

Marajó/João Câmara  

Mendonça Potiguara  

I Encontro de Jovens 

Indígenas do RN 

realizado em 

Assentamento Santa 

Terezinha/João 

Câmara 

 

 

 

 

Participação no 

Acampamento Terra 

Livre em Brasília 

 

 

 

 

O Fórum de 

Lideranças Indígenas 

do RN-FLIRN passa 

a se chamar 

Articulação dos 

Povos Indígenas do 

RN - APIRN 

 

 

 

 

A SESAI para de 

atender as aldeias 

indígenas do RN  

 

 

 

 

2019 6ª AIRN – 

Assembleia Indígena 

do RN realizada em 

Amarelão/João 

Câmara 

Ladeira 

Grande/Macaíba e 

São Gonçalo do 

Amarante 

Tapuia taraíriu 

Jacú/Baía Formosa Potiguara  

Participação no 

Acampamento Terra 

Livre em Brasília 

 

 

 

 

2020 Encontro 

Microrregional da 

APOINME realizado 

em Amarelão/João 

Câmara 

Lagoa do 

Mato/Macaíba 

Tapuia Tarairiú 

Rio dos 

Índios/Ceará-mirim 

Potiguara  

Mendonça de Natal  Mendonça Potiguara 

2021 Participação no 

Acampamento Terra 

Livre – Levante pela 

Terra, em Brasília 

 

 

 

 

Participação no 

Acampamento Terra 

Livre – Levante pela 

Vida, em Brasília 
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Participação na 

Marcha Nacional das 

Mulheres Indígenas, 

em Brasília 

 

 

 

 

 

A principal pauta do Movimento Indígena do Rio Grande do Norte é a demarcação das 

terras, seguida por educação diferenciada, acesso à água, saúde, empreendimentos que afetam 

diretamente as comunidades indígenas, etnodesenvolvimento, moradia e formação política para 

lideranças. Mesmo tendo participado de quase todos os eventos citados acima na linha do 

tempo, estando ausente apenas nas duas audiências públicas, em 2005 e 2008, e não confiando 

na minha memória, reli todos os documentos das Assembleias Indígenas do Rio Grande 

(AIRNs) e das Assembleias de Mulheres Indígenas do RN (AMIRNs). 

As assembleias são momentos construídos pelo Movimento Indígena que representam 

o que chamo de culminância das ações internas das comunidades e Territórios. Para além de 

serem momentos de reivindicações e cobranças do Movimento Indígena frente ao Estado 

(poderes legislativo, executivo e judiciário), são momentos de rituais, união das lutas, formação 

política, fortalecimento e construção de alianças com parceiros (pessoa física, ONGs, outros 

movimentos sociais). Essas assembleias são construídas pelas próprias lideranças, colocadas 

como prioridade na agenda do Movimento Indígena, e são nesses espaços que as lideranças 

indígenas representam o papel de “aldeia” ou “comunidade”, pois estão lá defendendo os 

interesses do seu povo, do seu território. 

Como liderança indígena, percebo as assembleias indígenas como momentos de 

fortalecimento e visibilidade da identidade indígena explicitado por meio do cocar, da tiara, do 

colar, da lança ou borduna, da pintura e do toré. Quando uma assembleia chega ao fim, tem-se 

a sensação de uma batalha vencida, mas a luta segue. 

No Movimento Indígena do Rio Grande do Norte, essas assembleias têm participação 

de mulheres de todas as comunidades indígenas. De algumas comunidades, apenas mulheres 

participam. Em razão disso, todas as informações aqui apresentadas correspondem à 

participação, à organização e à reivindicação das mulheres indígenas do RN e, mais 

especificamente, das minhas interlocutoras. A partir deste momento, buscarei fazer um 

apanhado do resultado das principais reivindicações do Movimento Indígena do RN desde 2005 

e indicar, em meio a tais reivindicações, quais são as pautas específicas das mulheres indígenas. 
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Sobre a regularização das terras, avançou-se apenas na qualificação de reivindicação 

de terras indígenas45. Em junho de 2013, foram qualificadas as comunidades Amarelão/João 

Câmara, Caboclos/Assú, Catu/Canguartema e Sagi/Baía Formosa. Nos anos seguintes, foram 

qualificadas as comunidades Tapará/Macaíba e Apodi. Em 2014, a comunidade Caboclos, 

através de reivindicação à prefeitura de Assú e contando com apoio da FUNAI, conseguiu o 

direito à terra que habitam. Na ocasião, a prefeitura comprou a área que corresponde a 12 

hectares e a doou para a Associação Indígena dos Caboclos. Em 2015, foi instalado o primeiro 

Grupo Técnico para demarcação de terras na aldeia Sagi, mas até o momento a área não foi 

demarcada. 

Com relação à educação, existem hoje 2 escolas indígenas regularizadas, 1 escola 

municipal no Catu e 1 escola estadual no Amarelão. Há 12 escolas reconhecidas no MEC como 

indígenas, localizadas nas comunidades Sagi (1), Catu (1), Tapará (1), Amarelão (2), 

Assentamento Santa Terezinha (2) e Serrote de São Bento (2). Houve a construção de 1 escola 

estadual que oferta da educação infantil ao Ensino Médio e EJA na comunidade Amarelão, 

atendendo o Território Indígena Mendonça. No período, ocorreram 3 etapas do Curso Saberes 

Indígenas na Escola/MEC, formação específica para professores indígenas. Tem ocorrido 

também a construção de diagnóstico e projeto de uma Licenciatura Intercultural Indígena junto 

à UFRN, cujo projeto aguarda a abertura de edital do PROLIND. 

Sobre a saúde, deve-se registrar que a SESAI iniciou o atendimento aos povos 

indígenas do RN em 2015, atendendo apenas 6 aldeias indígenas do estado com uma equipe do 

DSEI-PB (Amarelão e Serrote de São Bento/João Câmara; Caboclos/Assú; 

Catu/Canguaretama; Sagi/Baía Formosa; Tapará/Macaíba). A alegação para o limite das aldeias 

atendidas era de que havia apenas uma equipe multidisciplinar disponível (que contava com 1 

médico, 1 enfermeiro, 1 técnico de enfermagem, 1 dentista e 1 auxiliar de dentista). Essa mesma 

equipe também atendia o povo Tabajara, na Paraíba. Nunca houve contratação de uma segunda 

equipe e, em 2018, o atendimento pela SESAI ao RN foi suspenso, segundo eles, até que se 

contratassem equipes para atender especificamente o RN, o que não ocorreu até hoje. 

Com relação ao etnodesenvolvimento, para além das produções das comunidades na 

agricultura familiar, a FUNAI tem assistido os povos, de forma emergencial, com cestas 

 
45 Trata-se de um procedimento de carácter administrativo realizado pela FUNAI que faz parte do processo de 

Demarcação e Identificação de Terra Indígena. Nessa etapa a FUNAI envia um profissional de antropologia para 

a Qualificação da Demanda, ou seja, a execução de um relatório de caracterização prévia do território reivindicado, 

do contexto social, político e econômico que dinamizam a demanda e informações gerais sobre o povo indígena 

que apresentou o pleito. In: https://cimi.org.br/terras-indigenas/demarcacao/. Acessado em 26 de julho de 2021. 

https://cimi.org.br/terras-indigenas/demarcacao/
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básicas, mas de distribuição irregular, e alguns pequenos projetos de fortalecimento da 

agricultura e da pesca. 

No que tange ao avanço do agronegócio e grandes empreendimentos em Territórios 

Indígenas, há inúmeras denúncias na FUNAI, em órgãos ambientais e no MPF, mas não 

considero que haja avanços. Em algumas situações, empreendimentos são impedidos de 

avançar, mas não são retirados das terras indígenas, a exemplo da cana-de-açúcar no Catu e 

Sagi, das pousadas e condomínios no Sagi e das pedreiras e energia eólica no Território 

Mendonça. 

Quase não aparecem demandas específicas para mulheres nas AIRNs, mesmo com a 

maioria das lideranças sendo composta por elas. Apenas em um ou outro documento, vemos 

uma solicitação de realização de oficinas sobre a lei Maria da Penha, além de formações/cursos 

voltados para capacitar as mulheres e gerar renda. Tal fato provoca-nos a repensar nossa atuação 

e nossas pautas no Movimento Indígena enquanto lideranças femininas. 

As demandas que aparecem nos documentos das Assembleias de Mulheres Indígenas 

do RN são, por ordem de prioridade, as mesmas apresentadas nas AIRNs. Mas nesses 

documentos surgem mais demandas específicas, provavelmente pelo fato de terem as mulheres 

das comunidades participando em maior número, e não só as mulheres que ocupam os cargos 

de liderança. Como demandas específicas das mulheres, temos: oferta de educação de jovens e 

adultos para as mulheres que pararam de estudar; cursos de associativismo; produção de doces 

com as frutas nativas; corte e costura; artesanato; entendimento da legislação que garanta às 

mulheres os seus direitos sociais; formação política; prevenção da violência contra a mulher; 

criação de uma associação de mulheres indígenas no RN; cooperativas de produção; cadastro 

as famílias no Programa Bolsa Família como indígena. 

As mulheres indígenas do RN estão demandando formação política e acesso a emprego 

e renda, o que me leva a refletir sobre a necessidade da conquista de autonomia, política e 

financeira, por essas mulheres. Essa autonomia política, a formação continuada, o 

conhecimento sobre as políticas públicas e os processos legislativos do Estado estão 

diretamente relacionados ao fortalecimento da participação das mulheres nesses espaços do 

Movimento Indígena, garantindo uma participação qualificada, uma expertise nos assuntos que 

são debatidos dentro e fora das comunidades indígenas nessa luta por acesso a direitos. Esse 

avanço tem sido observado ao longo do tempo. 
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Atuação das mulheres Mendonça no Movimento Indígena: luta por direitos 

 

A organização das mulheres lideranças do Território Mendonça se dá através do 

fortalecimento das associações, da participação no Movimento Indígena do RN, em conselhos, 

fóruns e espaços de debate, além da realização de oficinas de formação de novas lideranças que 

visam capacitar jovens para atuar juntos nesses espaços, jovens dentre os quais se incluem as 

jovens mulheres. Nesses eventos do Movimento Indígena do RN, a principal pauta do Território 

Indígena Mendonça é a demarcação de terras. Em segundo lugar, o acesso à água, já que esse 

é um dos maiores problemas que o Território enfrenta. Em seguida, a pauta da educação, da 

formação política, da saúde e demais demandas apontadas pelas comunidades. 

Desde 2005, as mulheres Mendonça ocupam espaços importantes à frente da 

representação não só do seu Território, mas do Movimento Indígena estadual. Participam desde 

o ano de 2005 de ações do Movimento Indígena do RN, Movimento Indígena da região 

Nordeste, através da APOINME, e Movimento Indígena nacional, a exemplo do ATL, da 

Marcha Nacional de Mulheres Indígenas e do Coletivo Voz das Mulheres Indígenas. Abaixo, 

vemos outra tabela com informações sobre os espaços de representação do Movimento Indígena 

ocupados por mulheres Mendonça. 

 

TABELA 4 – Espaços onde lideranças Mendonça representaram o Movimento Indígena do RN 

Espaço  Período  Liderança 

Mendonça 

Comunidade  

1ª Audiência Pública 

realizada na 

Assembleia 

Legislativa do 

Estado do Rio 

Grande do Norte 

2005 Neide Campos Amarelão 

Coordenação da 

Microrregional da 

APOINME no RN 

2009 a 2013 Tayse Campos46 Amarelão 

Comissão Nacional 

de Educação Escolar 

Indígena/Conselho 

Nacional de 

Educação 

2010 a 2012 Tayse Campos Amarelão 

Conselho Nacional 

de Cultura Indígena 

2010 a 2014 Neide Campos Amarelão 

 
46 A, agora, pesquisadora. 
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Conselho Estadual 

de Segurança 

Alimentar e 

Nutricional/RN 

2012 a 2014 Neide Campos Amarelão 

Comitê Gestor de 

Educação – 

COGEC/SEEC/RN 

2012 a 2016 Neide Campos Amarelão 

Coordenação da 

Microrregional da 

APOINME no RN 

2013 a 2015 Rozania Barbosa Amarelão 

Conselho Distrital de 

Saúde Indígena 

RN/PB 

2014 e 2016 Tayse Campos Amarelão 

Coordenação de 

Mulheres da 

Microrregional da 

APOINME no RN 

2015 a 2018 Liziane Campos Amarelão 

Comitê de Equidade 

em 

Saúde/SESAP/RN 

2019 Tayse Campos Amarelão 

Coordenação do 

Fórum de Lideranças 

Indígenas do RN 

2016 a 2018 Tayse Campos Amarelão 

Coordenação da 

Articulação dos 

Povos Indígenas do 

RN 

2018 a 2019 Tayse Campos Amarelão 

Coordenação da 

Articulação dos 

Povos Indígenas do 

RN 

2021 Kaline Cassiano Serrote de São Bento 

 

Percebo que a atuação das lideranças, na maioria das vezes, tem como prioridade uma 

pauta coletiva, do bem comum para a comunidade, e não uma pauta específica das mulheres. 

Segundo Sacchi (2003), nos eventos e atividades que as organizações indígenas femininas 

participam, pode-se perceber o olhar diferenciado para os problemas das comunidades, 

pensando como esses problemas afetam as mulheres (alcoolismo, prostituição, violência 

doméstica) e como afetam a própria organização interna dos povos. Essas mulheres traçam 

estratégias para tentar resolver esses problemas e avançar nas demandas coletivas. E, nisso, 

contam com o apoio de organizações nacionais e internacionais, governamentais e não 

governamentais, para realizar os encontros, fazer planejamentos e executar as atividades. O 

poder de articulação das mulheres indígenas ampliou-se a partir da criação das organizações 

femininas, como demonstra a fala de Neide Campos, ao relatar sua atuação no Movimento 

Indígena e em conselhos: 
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Eu fiquei quatro anos na Comissão Nacional de Cultura Indígena, dois anos como 

suplente e dois anos como titular dessa comissão. No Conselho Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional, como ainda permaneço acho que há uns seis anos. No Comitê 

Gestor de Educação Escolar, Comitê estadual dentro do NECAD47 e, no município, 

tem o Conselho Municipal de Educação, no qual eu participava como representante 

da associação. [...] Um dos resultados, principalmente na comunidade, e que eu acho 

mais importante, mesmo vendo outras questões, é o envolvimento dos jovens. De dar 

continuidade na luta, não parar e estar sempre tendo a participação dessas pessoas 

mais jovens. Eu acho que isso foi o mais positivo. O envolvimento de pessoas, a partir 

da participação na associação, começaram a participar no Movimento. A partir daí 

também ingressar nas universidades. Muitos jovens formandos e formados já. Além 

de outras conquistas, como escola, como a questão da tecnologia chegando na 

comunidade e a questão da internet. Foi via Movimento, a questão da educação escolar 

indígena, políticas públicas… Então, são muitos conhecimentos, muitos avanços, 

principalmente envolvendo essas pessoas que, muitas delas, nem tinham 

conhecimento da própria origem, da história de vida das famílias, a partir do 

Movimento. Acho que isso foi uma conquista. [...] Eu tenho o respeito de toda a 

comunidade, do público masculino também em relação às mulheres. A participação 

das mulheres sempre foi vista pela comunidade com respeito, no estado também. [...] 

Na questão, a principal pauta era o acesso às políticas públicas, como essa do 

semiárido: da questão das cisternas, de como conviver com a questão do semiárido, 

com a seca, com a falta de água e sempre bem acolhida. Teve casos de… Não lembro 

de situações de não ser tratada com respeito e não discutir a pauta. Eu sempre 

apresentei as demandas indígena e sempre respeitada, acolhida. [...] Nem todas 

chegam, né? Principalmente aqui a questão de acesso à terra… Voltando atrás, assim, 

por exemplo… A escola, que a gente levou muitos anos para conseguir, porque uma 

das negativas era não ter terra demarcada. Então, existe essa falta de conhecimento 

das instituições, por essa parte. Até eles entenderem que não precisa ter terra 

demarcada para acessar as políticas. Mas às vezes não é a instituição. Às vezes dentro 

da instituição que tem pessoas que tem o pensamento diferente, que entende que não 

deve ser, mas tem outros que desconhecem a legislação, desconhecem como deve ser 

e termina não chegando na comunidade como deveria ser. Mas devido com quem está 

nas instituições da ponta, que falta o conhecimento. (Neide Campos, Amarelão, abril 

de 2020). 

 

Neide Campos, precursora do Movimento Indígena do RN, teve a preocupação de não 

só representar sua comunidade e suas demandas, mas também de formar jovens da comunidade 

para ocupar esses espaços. Ela atribui o avanço nas conquistas da comunidade, com destaque 

para a educação, ao fato de envolver mais pessoas nessa atuação política. Talvez pelo fato de 

Neide Campos ter começado um movimento político no estado junto com outras lideranças 

indígenas, em um momento de total invisibilidade da questão indígena, ela reforça os avanços 

e conquistas resultantes dessa luta. Ela, como mulher indígena, que ocupou um papel importante 

de representatividade e conquista de espaço e respeito perante sua comunidade e o Movimento 

Indígena, é referência e exemplo para outras mulheres que assumiram esses espaços 

posteriormente. Eu sou uma dessas mulheres que tem Neide Campos como maior exemplo de 

luta feminina indígena. 

 

 
47 Núcleo da Educação do Campo e Diversidade/Secretaria de Estado da Educação e Cultura/RN. 
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Eu estive na Marcha Mundial das Mulheres, com a organização. O pessoal da Rede 

Xique-xique48, que era lá em Mossoró, a gente sempre ia para as atividades. E o 

Levante Popular da Juventude49, que eu estou um pouco afastada agora, quero dizer, 

muito afastada, mas que eles são bem atuantes no estado. [...] Todas coletivas. É isso 

que eu acho engraçado, porque eu já participei desses eventos só de mulheres e 

eventos onde a maior parte é homem. As mulheres reivindicam tudo de sua 

comunidade: saúde, educação, moradia, segurança, tudo. E todas as propostas são 

voltadas para homens, mulheres e todos… Mas na maioria dos eventos que eu vou e 

que as falas são de homens, eles pautam mais as outras coisas, não falam da saúde da 

mulher, segurança da mulher, nada específico para as mulheres. Só que quando são 

nos eventos delas, elas pautam muito no geral e voltado para outras realidades como 

desemprego dos jovens, trabalho… É sempre voltado para todo mundo, para a 

comunidade no geral. Mas os homens não têm uma pauta específica para as mulheres. 

Dizer: “vamos lá, segurança das mulheres, lei Maria da Penha”, “Vamos se preocupar 

com saúde das mulheres”. Eu não vejo isso dentro dos eventos onde a fala é dos 

homens, na maior parte, né? [...] É isso, porque elas nunca olham só para o que elas 

pensam, em mim, nelas, nos filhos, nos maridos e do outro lado eu realmente não vejo 

isso. Não é preconceito com os homens, mas eu não vejo muito essa parte, de pedido 

de falar em nome das mulheres, já que elas falam no nome de todo mundo. Muitas 

comunidades não têm organização, né? E o Amarelão é muito bem organizada 

politicamente. Em questão de políticas sociais as pessoas participam e outras 

comunidades não. Eu via, principalmente as mulheres… Quem ia mais para os cursos 

eram os homens, as mulheres ficavam em casa, porque tinha que cuidar da casa. E que 

a maioria era para a produção, né? Eles tinham os quintais produtivos. E se o homem 

sai de casa, a mulher consegue cuidar da casa, cuidar dos meninos e cuidar dos bichos 

que tem em casa. Se a mulher sair de casa, ele não consegue fazer isso, ele só cuida 

dos bichos e não consegue fazer o resto. Ele não cuida dos meninos, ele não cuida de 

almoço e essas coisas. Então, quem ia mais eram os homens. Eu via muito isso. E não 

tinha, assim, organização de ter aquela comunidade, de ter uma associação que 

estivesse à frente e que tinha aquelas pessoas que estivesse à frente da comunidade. 

Eram só eles. Quem organizava era o pessoal da ONG AACC-Associação de Apoio 

às Comunidades do Campo, que a gente chegava e eles saiam de casa em casa falando. 

Era uma política que chegava até as comunidades, mas não foi porque as comunidades 

iam todas buscar, era porque a instituição ia para dentro das comunidades mesmo, ver 

a realidade das pessoas. (Liziane Campos, Amarelão, abril de 2020). 
 

Na fala de Liziane Campos, observamos várias questões importantes na garantia da 

participação da mulher indígena nos espaços de luta política. Primeiramente, ela passou por um 

processo de formação política promovido pela ACA, e isso lhe garantiu a participação 

qualificada nos espaços. Em segundo lugar, a sensibilidade que a mulher indígena tem para 

abordar todas as questões e demandas da sua comunidade, por estar inserida em todos esses 

contextos, educação, saúde, alimentação, agricultura. Terceiro, o fato de as mulheres indígenas 

não reivindicarem apenas demandas específicas para o público feminino, mas demandas 

coletivas, pensando na melhoria da qualidade de vida da comunidade onde está inserida. E, por 

fim, a inserção dessa mulher indígena em outros movimentos sociais e populares, como o 

 
48 A Rede de Comercialização Solidária é fruto de um amplo processo de construção coletiva, com a contribuição 

de um conjunto de organizações da sociedade civil que atuando em diferentes áreas, luta pela autonomia e melhoria 

da qualidade de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e da cidade. In: 

http://redexiquexique.resf.com.br/quem-somos/. Acessado em 25 de outubro de 2021. 
49 Movimento social organizado e coordenador por jovens urbanos, da zona rural, negros, MST, indígena etc. 

http://redexiquexique.resf.com.br/quem-somos/
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Levante de Popular de Juventude e a Marcha Mundial das Mulheres a partir da sua participação 

no Movimento Indígena. 

 

Eu defendo muito a questão da saúde, em relação à saúde, porque aqui, como você 

sabe, a gente não tem atendimento, não tem assistência social, não tem agente de 

saúde, não tem nada. Eu vejo que a minha comunidade tem muitos idosos, crianças, 

mulheres grávidas e hipertensos, a maioria é hipertenso e diabetes. E muitas 

dificuldades. [...] Tem não, demanda específica não, a gente defende pela comunidade 

mesmo. A demanda maior é a questão da saúde. [...] Eu vejo que as mulheres 

defendem pautas para mulheres. Depois que eu comecei a participar, eu vejo que tem 

mulheres muito guerreiras, ativas nas reuniões que a gente faz. Elas defendem muito 

os direitos das mulheres mesmo. (Ednete Pedro, Açucena, abril de 2020). 

 

As nossas principais reivindicações era ter mais acesso às políticas públicas, que a 

gente não tem aqui. Ter uma escola de qualidade com um ensino melhor, porque 

realmente aqui também não tem, até o momento. [...] Vai simbora de 9 horas e pronto, 

os professores. Ter uma educação melhor, como eu já falei. Ter saúde, porque 

realmente aqui a gente não tem. Para vir dar a vacina aos idosos aqui era uma briga 

da gente. Vinham em tal dia e “não, só vai tal dia” e foi uma briga agora para dar essa 

vacina. Estão dando agora, aplicando. A briga da gente também aqui tá grande pra os 

indígenas daqui tomar vacina que não querem dar de jeito nenhum, os agentes não 

querem vacinar nós. E da melhoria mesmo da comunidade, porque não tem ninguém 

de frente pra… Não tinha, né, até o momento. Agora... [...] Nesse ano eu tive uma 

surpresa com uma pessoa que colocou, que foi Micarla, minha irmã. Disse: “Kaline, 

aquele curso que a gente fez…”. Foi uma oficina que a gente fez, que teve em 

Açucena, que foi sobre a violência contra as mulheres. Ela disse: “Kaline, eu queria 

que viesse aqui para o Marajó”. Mas as outras mulheres nenhuma se posicionaram. E 

tanto que quando a gente bota… [...] Que até elas até dizem: “Kaline, teria como a 

gente ver se consegue alguém pra fazer curso aqui para a gente. Pelo menos que a 

gente não consegue sair pra fora”. Porque tem umas que têm 4 ou 5 filhos pequenos. 

“A gente fazer alguma coisa dentro da comunidade, ver se ganha uma renda e tal”. 

Elas sempre pontuam que elas têm dificuldade. (Kaline Felipe, Marajó, abril de 2020). 
 

A gente cobra muito a questão da educação. A nossa escola é muito precária. A 

estrutura da escola é muito precária. Acho que faz uns 30 anos que a escola foi 

construída e nunca teve uma reforma, nunca teve uma ampliação. A escola só tem as 

duas salas e a creche. Não tem uma pessoa que fique à frente da escola da comunidade. 

Porque eu acho que começa tudo daí. Porque quando tem um diretor que mora na 

comunidade, que sabe as dificuldades, ele vai tentar ajeitar. Agora quando é uma 

pessoa de fora, que pouco vem na escola, que se a comunidade. A gente faz três dias 

que não tem aula porque não tem água na comunidade e ele não tá nem aí, porque ele 

tem outras escolas resolver os problemas... Eles colocam logo: “são 17 escolas, não 

posso resolver tudo”. Eu acho que daí a gente já perde muito. (…) Eu acho que ainda 

tem uma dificuldade de elas defenderem essas pautas mais específicas. Eu acho que… 

Como as próprias lideranças são as mulheres que estão a frente, acho que elas não 

têm. E também não tem apoio do governo, para estarem fazendo mais ações. Tipo 

assim, as mulheres que estão à frente do movimento das mulheres querem fazer uma 

ação, mas elas não têm permissão para chegar nas comunidades. Elas até têm vontade 

de fazer, mas não conseguem por falta de recursos. (Rejane Batista, Serrote de São 

Bento, abril de 2020). 

 

Podemos observar também nas falas de Ednete Pedro, Kaline Felipe e Rejane Batista 

que a questão da demanda se configura como sendo coletiva, do povo, e não como demandas 

específicas para a mulher indígena nos espaços ocupados pelas mulheres lideranças do 

Território Mendonça. E como outras mulheres que defendem seus direitos específicos inspiram 
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essas lideranças, mesmo elas estando defendendo uma pauta coletiva, sabem que existem 

reivindicações que são mais específicas para o público feminino e tão importantes quanto as 

coletivas. Mas pelo seu envolvimento nas questões que afetam toda a comunidade, e não só as 

mulheres, acabam por não priorizar as pautas específicas. 

Elas falam das pautas das mulheres colocando-as na terceira pessoa, como se elas 

próprias, como lideranças, não pudessem cobrar ações específicas para mulheres sem serem 

demandadas nas suas bases. Nos Documentos Finais da I (Assú, 2012), II (Serrote de São Bento, 

2016) e III (Apodi, 2018) AMIRN – Assembleia de Mulheres Indígenas do RN, pude identificar 

que a maioria das demandas é coletiva, com algumas demandas específicas para mulheres 

estando relacionadas à geração de emprego e renda, além de saúde da mulher. Temas como 

violência doméstica, por exemplo, quando surgem nos documentos, foram demandados pelas 

coordenadoras de mulheres e pelas lideranças, quase nunca pelas outras mulheres das 

comunidades que participam das assembleias. 

Percebo, nos eventos do Movimento Indígena de que participei e participo, que em 

suas lutas as minhas interlocutoras pautam demandas relacionadas ao seu povo, contra a 

violência e outras práticas de opressão das mulheres que chegam às comunidades a partir da 

colonização. A antropóloga Kaingang Ana Torres (2018) traz uma discussão sobre a 

desigualdade de gênero colocada como questão cultural das comunidades, que existe desde 

antes da colonização, e que as mulheres indígenas atualmente questionam. Se para o feminismo 

comunitário indígena a pauta é coletiva, é pensada no bem comum da comunidade, as relações 

de gênero têm que ser pautadas interna e externamente. A autonomia da comunidade e a das 

mulheres indígenas estão relacionadas não só com o que é imposto à comunidade pelos agentes 

externos, mas também pelo que está imposto às mulheres pela comunidade. Elas defendem o 

que a comunidade cobra, demanda, independentemente de serem ações específicas para a 

mulher indígena, o que quase nunca são. 

Praticamente todas essas reivindicações feitas pelas comunidades a suas lideranças são 

consequências de uma omissão do Estado brasileiro, e as lideranças são as principais 

mediadoras entre povo indígena e Estado. Como “falta tudo” nas comunidades indígenas, torna-

se quase impossível pensar nas especificidades em detrimento das demandas gerais/coletivas. 

 

 

 

Relação do Território Indígena Mendonça com o Estado 
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Tendo em vista a participação política do Território Indígena Mendonça no 

Movimento Indígena, quis entender a relação das comunidades com o Estado. Como elas veem 

a atuação do Estado nas suas comunidades? E como as políticas públicas chegam nas 

comunidades?  A demarcação de terras, que é a principal demanda do Território, ainda não foi 

concretizada. Até 2021, a FUNAI havia procedido apenas à qualificação da reivindicação de 

terras50 no Amarelão, o que se deu ainda em 2013. Em 07 de maio de 2020, a Deputada Federal 

Natalia Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, a pedido do Movimento Indígena do RN, 

encaminhou à FUNAI um Requerimento de Informação Parlamentar51 solicitando informações 

sobre o processo civil pública do MPF/RN nº 0800430-49.2017.4.05.8405, que determina o 

início do procedimento de identificação e delimitação do Território Indígena do Amarelão. Esse 

requerimento foi respondido pela FUNAI no dia 16 de abril de 2021, com a seguinte conclusão: 

 

15. Para todo o exposto, torna-se essencial para o funcionamento e 

cumprimento dos deveres institucionais desta Fundação Nacional do Índio 

aguardar o julgamento do recurso especial 1.017.365, para que possa dar 

prosseguimento ao processo de demarcação em tela, garantindo a efetividade, 

segurança e aplicação isonômica do Direito. (Ofício 

571/2021/PRES/FUNAI52). 

 

O Recurso Extraordinário com repercussão geral (RE-RG) 1.017.365, que tramita no 

Supremo Tribunal Federal (STF), é um pedido de reintegração de posse movido pelo Instituto 

do Meio a Ambiente de Santa Catarina (IMA) contra a FUNAI e indígenas do povo Xokleng, 

envolvendo uma área reivindicada – e já identificada – como parte de seu território tradicional. 

A terra em disputa, onde vivem também indígenas dos povos Guarani e Kaingang, é parte do 

território Ibirama-Laklanõ, que foi reduzido ao longo do século XX. Os indígenas nunca 

deixaram de reivindicar a área, que foi identificada pelos estudos antropológicos da FUNAI e 

declarada pelo Ministério da Justiça como parte da sua terra tradicional. 

Em decisão publicada no dia 11 de abril de 2019, o plenário do STF reconheceu por 

unanimidade a repercussão geral do julgamento do RE 1.017.365. Isso significa que o que for 

julgado nesse caso servirá para fixar uma tese de referência a todos os casos envolvendo terras 

indígenas, em todas as instâncias do judiciário. Há muitos casos de demarcação de terras e 

disputas possessórias sobre terras tradicionais que se encontram, atualmente, judicializados. 

 
50 Trata-se de atividade realizada pela FUNAI após o recebimento de uma demanda por reconhecimento fundiário 

indígena, com o intuito de levantar informações que venham a subsidiar a preparação para a criação do Grupo 

Técnico de Identificação e Delimitação, previsto no Decreto nº 1775/96. 
51 Trago o requerimento em anexo no final deste trabalho. 
52 Trago o requerimento em anexo no final deste trabalho.  
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Também há muitas medidas legislativas que visam retirar ou relativizar os direitos 

constitucionais dos povos indígenas. Ao admitir a repercussão geral, o STF reconhece, também, 

que há necessidade de uma definição sobre o tema. O julgamento foi marcado para ocorrer no 

dia 25 de agosto de 2021, em sessão telepresencial – ou seja, uma sessão realizada em tempo 

real, mas a distância. No dia 11 de junho, o julgamento chegou a ser iniciado no plenário virtual, 

com os ministros tendo uma semana para depositar seus votos no sistema digital do Supremo, 

mas a votação foi interrompida por um destaque do ministro Alexandre de Moraes. 

Após mobilização dos povos indígenas pedindo urgência na análise do caso, o 

processo foi incluído na pauta do dia 30 de junho pelo presidente da Corte, Luiz Fux, mas não 

houve tempo para que o julgamento fosse iniciado. Assim, ele foi remarcado para o dia 25 de 

agosto.53 O julgamento foi, então, reiniciado no dia 26 de agosto de 2021, com ampla 

participação da sociedade. O Ministro Relator, Edson Fachin, apresentou voto no sentido de 

que a Constituição não limitou no tempo o direito territorial indígena, nem que se poderia onerar 

os povos indígenas a comprovarem disputa pela posse na data de 05 de outubro de 1988, 

garantindo que o esbulho é inadmissível e que os crimes cometidos para nos expulsar das nossas 

terras não podem ser anistiados, legalizados pela tese do marco temporal, além de garantir a 

obrigação da União em demarcar e fazer proteger os direitos originários. O segundo voto foi 

apresentado na sessão do dia 8 de setembro, quando o Ministro Nunes Marques trouxe um voto 

divergente, no qual confere ao texto da Constituição o marco temporal, associado ao renitente 

esbulho, onerando os grupos étnicos a comprovarem a posse ou disputa pela posse da terra em 

05 de outubro de 1988, além de impedir reestudo para redefinição de terras indígenas já 

demarcadas. 

No dia 15 de setembro, logo após a conclusão do voto de Nunes Marques, Alexandre 

de Moraes apresentou seu pedido de vista, suspendendo o julgamento por tempo indefinido. “O 

regimento interno do STF estabelece um prazo de 30 dias para a devolução do processo sob 

vista, prorrogável por mais 30. A Corte, contudo, não prevê sanções em caso de 

descumprimento do prazo, e é comum que ele seja estendido para além desse período.”54 O 

ministro Alexandre de Moraes devolveu, no dia 11 de outubro, o pedido de vista do recurso 

onde a Corte deve definir a validade do chamado marco temporal" de terras indígenas. Com 

 
53  Fonte: https://cimi.org.br/2020/10/entenda-repercussao-geral-stf-futuro-terras-indigenas/. Acessado em 27 de 

julho de 2021. 
54 https://cimi.org.br/2021/09/povos-indigenas-moraes-carta-stf-marco-temporal/. Acessado em 26 de outubro 

de 2021. 

https://cimi.org.br/2020/10/entenda-repercussao-geral-stf-futuro-terras-indigenas/
https://cimi.org.br/2021/09/povos-indigenas-moraes-carta-stf-marco-temporal/
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isso, o STF pode voltar a deliberar a questão. A matéria, no entanto, ainda não tem data para 

ser julgada. A decisão de recolocar o caso na pauta é do presidente do Supremo, Luiz Fux. 

As demais comunidades do Território se encontram da seguinte forma: Serrote de São 

Bento e Cachoeira, sem qualificação da reivindicação de terras; Assentamento Santa Terezinha 

e Assentamento Marajó, com suas terras administradas pelo INCRA como assentamento de 

Reforma Agrária; e Açucena, com títulos individuais das terras em nome dos indígenas que 

compraram e pagaram por ela. 

Também existe uma forte cobrança das comunidades frente ao poder municipal, que é 

a instância de poder do Estado mais próxima dos povos indígenas. Muitas vezes, aliás, a gestão 

do município é responsabilizada por demandas que competem ao Governo do Estado ou ao 

Governo Federal. A partir de intensa mobilização dos indígenas Mendonça na luta por 

reconhecimento de direitos como povo etnicamente diferenciado, começaram a surgir os frutos 

da luta no âmbito do município, por exemplo a Lei Orgânica do município de João Câmara55, 

aprovada em 2015, que reconhece o Território Indígena Mendonça, sendo o único do estado do 

RN a ter incluído a questão indígena na lei mais importante do município, dando a entender que 

o município já reconhece, minimamente, os direitos indígenas. 

Isso, para as comunidades indígenas do Território Mendonça que estão localizadas em 

João Câmara, significa o direito garantido, em âmbito municipal, do respeito à questão indígena 

e do direito a serem atendidos de forma específica e diferenciada pelas políticas e programas 

do governo municipal. A partir dessa inclusão na Lei Orgânica do município, tem sido 

considerado que todos os funcionários e professores das escolas do Território sejam indígenas, 

bem como seja priorizada, para os demais serviços públicos executados no Território, a mão de 

obra indígena. O governo municipal também passou a consultar as lideranças indígenas sobre 

as ações do município realizadas no Território Mendonça.  

Nesta pesquisa, um dos meus questionamentos foi como se dá essa relação do 

Território Indígena com o Estado, como chegam, e se chegam, as políticas públicas até as 

comunidades, e como ocorre a cobrança e as mediações com o Estado. Em todas as entrevistas, 

surgiram relatos de envolvimento de lideranças indígenas na política partidária como uma parte 

da relação entre indígenas e o Estado. Em se tratando de política partidária e democracia 

(presente em outros contextos da política), as lideranças relatam um envolvimento grande das 

comunidades, das mulheres indígenas, nas eleições municipais, sendo este um “evento de 

diversão” para a maioria dos indígenas. Costumam se envolver politicamente, como cabos 

 
55 Lei Municipal nº 487/2014. 
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eleitorais ou torcendo pelo seu candidato, algumas vezes brigando com o vizinho que vota em 

candidatos diferentes. Falta, contudo, a cobrança das políticas públicas nesses momentos de 

eleições. Quanto às eleições estaduais e nacionais (governador, deputados, senadores e 

presidentes), os indígenas não se envolvem muito, por parecer uma situação da qual estão 

distantes.  

 

Aqui a gente tem formação política. A gente tem o repasse, a associação que vai 

repassando para os jovens tudo que tem: “tem edital tal”, “abriu vaga para não sei 

onde”. Ter esse incentivo. E noutras comunidades, pelo menos as que eu conheço 

daqui, não tem isso. Então, muitos jovens não sabem que tem esses recursos para estar 

lá participando. Essas mulheres que… Alguns sabem da cota, porque passa na 

televisão, mas questão de Bolsa Permanência56 não passa, você não vê passando na 

televisão “Oh, indígenas e quilombolas…”. Não, passa. Então, essas pessoas não têm, 

principalmente as mulheres mais velhas, não têm tanto acesso à internet. Isso só 

aparece mais na internet, poucas pessoas sabem e não é uma coisa que fica passando 

na mídia para incentivar os jovens: “olha, você vai ter direito à bolsa.” Eu nunca vi 

um comercial do Bolsa Permanência na televisão e das bolsas estudantis. Não vejo. 

(Liziane Campos, Amarelão, abril de 2020). 

 

As lideranças indígenas do Território Mendonça promovem, algumas vezes por ano, 

formações (cursos e palestras) sobre Políticas Públicas, Legislação Indígena e estrutura política 

do Estado brasileiro nas suas esferas municipal, estadual e federal, bem como sobre o papel do 

Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Essas formações são voltadas para as lideranças 

mulheres e jovens indígenas, e os ministrantes dessas formações são, geralmente, advogados, 

acadêmicos de área e outras pessoas militantes de movimentos sociais, inclusive do Movimento 

Indígena. Entendem-se essas atividades como oportunidades de conhecer a estrutura do Estado, 

para que se tenha mais domínio de seu funcionamento e seja possível alcançar maior resultado 

nas cobranças. Isso não deixa de ser, também, uma garantia de participação democrática na 

esfera política, pois todos nas comunidades podem ter acesso às informações e se inserir na luta 

pela garantia de direitos. 

 

Acho que o Estado não chega na comunidade com as políticas públicas como deveria, 

a comunidade não entende o que é o Estado. Faz suas próprias regras de convivência, 

na maioria das vezes ignorando as regras do Estado. (Kaline Cassiano, Amarelão, abril 

de 2020). 

 

A fala de Kaline Cassiano revela uma perspectiva bastante relevante ao dizer que se 

desconhece o Estado. Ele, o Estado, é uma entidade abstrata. Efetivamente, o que se conhece 

são os governos, as pessoas. Essa é uma concepção nativa de política. As regras sociais se 

constituem na convivência diária.  

 

 
56 É um Programa criado pelo Ministério da Educação destinado à concessão de bolsas de permanência a 

estudantes de graduação de instituições federais de ensino superior. Informações no site http://sisbp.mec.gov.br/faq 
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Porque aqui, nem estadual, nem municipal, na minha comunidade. Eu vou ser bem 

sincera, viu? Eu só vejo o povo diz aqui: “Fulano está ajudando Sicrano e Sicrano 

ajudando comunidade tal.” Eu digo hoje, desde a época que eu vim moro aqui, que já 

faz… O meu menino está com 13… 11 anos, porque ele estava com dois. Faz 11 anos 

que eu moro aqui e sempre teve dificuldade, mas agora principalmente. Nem do 

estado, nem do município, nada. [...] Mas ainda nem… Eu estou até estranhando que 

umas pessoas não chegaram ainda para oferecer ajuda. Porque esse ano é eleição. Eu 

digo: “Meu Deus do céu, o que será que tem aqui, hein?” [...] Tem umas [mulheres] 

que se envolvem nas eleições pra prefeito. Tem umas que não, mas tem umas que se 

envolvem. Quando querem ir, né? Você sabe, quando tem um carguinho ali… Para 

presidente, o pessoal daqui se envolvem muito nas discussões e tal... Não, não dão 

muita importância. (Ednete Pedro, Açucena, abril de 2020). 

 

Uma preocupação das lideranças Mendonça é que, independentemente do trabalho de 

formação e organização promovido pelas associações, em períodos de campanha eleitoral, os 

Mendonça continuam se unindo à política partidária, na maioria das vezes não por uma causa 

coletiva, comunitária, mas em troca de favores particulares. A velha política do voto em troca 

de remédio, telha, tijolos. 

 
Porque a eleição com deputado, prefeito, vereador, os políticos estão sempre nas 

comunidades. Quando não tem um tem outro. Quando não tem um vereador tem outro. 

Esse ano aqui eu já fiquei até incrível de no início do ano, dentro Marajó, já está 

político andando nessa semana dentro. Quase toda semana tem um político aqui 

dentro. Agora quando é um deputado, essas coisas, já não vem. Já vem um vereador, 

senta na casa de uma pessoa, conversa e tal, mas é uma vez perdida. Não é que nem 

quando é um municipal que quase todos os dias estão dentro da comunidade. E o 

pessoal se envolve bastante. Vixe! Aqui eu acho que as mulheres se envolvem mais 

que homens na política. Política para elas é só partidária aqui. Por mais que você fale. 

Algumas já tem um entendimento. Digo… Já tem a minha irmã Michele. Ela disse: 

“Eu não sabia que existia esse negócio de política pública. Vim saber depois que nós 

entramos nesse negócio de Movimento”. Até eu quando o povo falava: “política 

pública”, eu ficava: “política pública?” Aí sempre eu gostava de pesquisar algumas 

coisas na internet, sempre gosto de estar pesquisando quando eu tenho uma dúvida. 

Foi quando eu fui entender. Mas aqui dentro da comunidade eles entendem mais como 

política quando eu digo: “gente, vamos tratar sobre uma política pública” e eles dizem: 

“qual política que vem?”. Eles já pensam que é algum político-partidário que vai 

participar. (Kaline Felipe, Marajó, abril de 2020). 

 

A concepção de política, para as comunidades, envolve a possibilidade do acesso às 

ações governamentais executadas por um “político partidário”, e os que estão mais próximos 

são os políticos municipais, ou seja, o prefeito e os vereadores. Tal concepção possui coerência 

com o fato de que, diante da necessidade de alguma política pública, mesmo que o indígena não 

tenha conhecimento de que aquilo é um direito que está sendo negado ou negligenciado, o 

simples fato de ele cobrar algo do político em quem votou já é uma ação política; se essa 

cobrança não for de responsabilidade do município, também cabe aos políticos do município 

cobrar do estado ou do governo federal. 

Michel Foucault (1979), em “Microfísica do Poder”, discorre sobre saber e poder, e 

por essa reflexão entendo que o saber é uma forma de poder. Desse modo, podemos considerar 
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que “saber é poder”, e nessa relação existem saberes reconhecidos, legitimados pela ciência e 

que, por isso, exercem maior influência social. A relação entre mulheres indígenas e o Estado 

pode ser identificada especialmente na atuação dessas mulheres em movimentos sociais, em 

conselhos de controle social, na implementação de políticas públicas, na participação em ONGs 

etc. Considero tais atuações como práticas sociais de poder construídas e transformadas 

cotidianamente para cobrar do Estado as demandas de suas comunidades. 

É interessante notar que as comunidades Mendonça não compreendem o Estado como 

um conjunto de regras que tem o poder de determinar como a comunidade deve viver, já que o 

próprio povo indígena cria e segue suas regras. Mesmo que as normas do Estado estejam 

atreladas às relações sociais, as comunidades indígenas não se veem na obrigação de cumpri-

las, mas sim de viver de acordo com suas regras culturais. As associações comunitárias 

indígenas e as lideranças desempenham importante papel na relação comunidade-Estado, como 

mediadoras de conflitos, interlocutoras e intermediadoras. 

 

O que é ser feminista para as lideranças Mendonça 

 

Não pretendo desenvolver uma discussão ou análise sobre uma prática feminista no 

Território Mendonça. O que despertou minha curiosidade sobre essa questão, a partir das 

entrevistas, foi o fato de que eu, como liderança indígena nesse Território, me assumo feminista 

indígena. Apesar disso, não presenciei nenhuma referência ao feminismo nas reuniões de 

lideranças no Território, mesmo que essas lideranças sejam mulheres que lutam diariamente 

por direitos. Tais lideranças, como se percebe, não se baseiam no que os movimentos feministas 

pautam na maioria dos eventos de que participo, como o direito ao corpo, melhores condições 

de trabalho, combate ao feminicídio, classismo. 

Quando olho as mulheres lideranças Mendonça, vejo-as como feministas no sentido 

mais amplo que essa palavra pode ter, pela força da mulher indígena, sua organização política, 

envolvida na luta por direitos sociais, na defesa dos direitos humanos. Mas e elas, se dizem 

feministas? A maioria das mulheres lideranças indígenas não tem nem nunca teve contato com 

o movimento feminista, porém participa do movimento de mulheres do RN, de suas assembleias 

e das reuniões de mulheres indígenas. Elas se assumem feministas, pela atuação na luta e pela 

força como liderança indígena. 

 
E é um foco assim, feminista muito grande. [...], Mas as mulheres indígenas, não. Ela 

não pensa que, para ela estar bem, a comunidade inteira tem que estar bem. Então, 

elas não pedem só para elas. Porque elas só vão estar bem se a comunidade toda 
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estiver. E as outras lá, da Marcha das Mulheres, eu não via isso. Era muito voltado 

para elas. Elas faziam: “homens não podem participar do movimento feminista” e as 

mulheres indígenas já dizem o contrário: “o homem tem que participar que é para eles 

verem como é e entenderem”. E se participar vai ser muito melhor. Então, é totalmente 

diferente… Quero dizer, é muito diferente. Não é totalmente porque elas reivindicam 

direito de mulheres também. Mas as mulheres indígenas reivindicam para toda a 

comunidade e elas só para um grupo específico. […] Eu não vi abrir tanto a brecha 

para as outras falarem. Falavam assim... Tinha os GTs [grupos de trabalho realizados 

durantes as atividades/eventos de mulheres], elas falavam ali, mas quando era para a 

linha de frente em alguma manifestação, alguma coisa, eram sempre aquelas mesmas 

mulheres. Eram sempre aquelas mesmas direto. Eu só via aqueles mesmos rostos 

falando aquelas coisas. Que sabiam da realidade, mas não passam a realidade 

completamente igual se eu fosse falar de mim, de minha comunidade. […] Eu acho 

que seria a luta igualitária, onde a participação da gente fosse exatamente igual à do 

homem sem tirar nem pôr. Vamos defender os direitos. Vamos defender todo mundo 

um direito só e que não tivesse essa divisão: “ah, você defende os direitos das 

mulheres e você vai defender os direitos dos homens”. Não, que fosse uma coisa só! 

Se o homem fosse falar, falasse pelos direitos unicamente e não tivesse questão de 

gênero envolvido. Para mim, o feminismo era se a gente fosse tratado assim. Se é um 

direito, é um direito de todos, se é um dever, é um dever de todos, sem questão de 

gênero. […] Me considero feminista sim, mas agora não aquela feminista que… dos 

conceitos. É num conceito diferente. […] Elas não definem, assim: “ah, feminismo é 

isso”. Mas elas são feministas [as mulheres indígenas]. Elas falam por elas, elas 

respondem por elas, elas que organizam a comunidade, porque a nossa comunidade é 

uma organização feminina. As lideranças de base, que estão na frente, são mulheres. 

São muito respeitadas, o povo sempre ouve mais elas. Na reunião que a gente faz, 

mensal, sempre tem mais mulheres. Se a gente vai fazer qualquer coisa... Uma 

pesquisa e você chegar numa casa, é sobre a saúde do homem. “Ah, mulher vem aqui 

ver o que eu estou sentindo”. É tipo assim aqui no Amarelão. Então, elas são 

feministas sim. Elas só não tiveram um conceito formado sobre o feminismo, mas elas 

são feministas. (Liziane Campos, Amarelão, abril de 2020). 
 

Eu acho o feminismo bem interessante. Eu gostaria de participar e eu pretendo 

participar. [...] Assim, não nessa questão que eu falei, para sair, mas aqui elas ajudam 

muito umas às outras. Quando adoecem, que vem uma e diz: “Fulana, você está 

precisando de alguma coisa?” São muito solidárias umas com as outras. Pra mim isso 

é feminismo. (Ednete Pedro, Açucena, abril de 2020). 
 

Me sinto bastante feminista. Assim, eu não sou daquelas pessoas que diz: “as mulheres 

têm direito a isso os homens não”. Eu acredito que todos têm direitos iguais, deveres 

iguais e tudo isso. Agora cada um tem que buscar os seus direitos. E fazer valer 

também, né, o que a gente busca. É mais ou menos isso. (Kaline Felipe, Marajó, abril 

de 2020). 
 

Me considero feminista, mas não concordo com discursos feministas que pregam que  

a mulher tem que ser bem sucedida financeiramente sem considerar que isso pode 

acontecer quando a mulher escolhe ser dona de casa, porque a mulher tem o direito de 

escolher o que ela quer pra vida dela sem pressão social [...] Tem muitas mulheres na 

comunidade que são feministas nos seus afazeres, na sororidade com as companheiras, 

na solidariedade sem nunca ter ouvido a palavra feminista [...] Feminismo é muita 

coisa, principalmente o direito de escolha da mulher. (Kaline Cassiano, Amarelão, 

abril de 2020). 
 

As interlocutoras fazem algumas diferenciações entre pautas defendidas pelas 

mulheres indígenas e discursos predominantes nas agendas dos movimentos feministas que elas 

conhecem. Na fala de Liziane Campos, ela destaca que as mulheres indígenas têm uma pauta 

coletiva de demandas que envolve o povo e não só as mulheres, o que provavelmente vai de 
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encontro com alguns discursos feministas que são contrários a discutir demandas relacionadas 

a homens. Também podemos observar essa distinção de discursos na fala de Kaline Cassiano, 

quando diz que não se deve impor às mulheres um modo de ser ou o que deve fazer para ser 

empoderada, o que difere de discursos feministas que generalizam um modelo de “liberdade 

feminina” relacionado a emprego e renda. 

O feminismo branco hegemônico não contempla a diversidade de realidades de todas 

as mulheres. Por exemplo, não considera qual realidade está por trás da mulher branca, de classe 

média, que tem acesso à educação, ao emprego, ao espaço público. Essas são reivindicações do 

movimento feminista branco, que muitas vezes estão pautadas no combate ao machismo e ao 

patriarcado, e no sexismo. As mulheres que não se veem representadas dentro dessas discussões 

do feminismo branco hegemônico têm outras pautas como o racismo, o classismo e a 

interseccionalidade desses temas em suas vidas. 

Sobre o feminismo comunitário, Torres (2018) diz: 

 

estou interessada em focar no feminismo comunitário, elaborado 

principalmente pelas mulheres Xikas, Maia (Guatemala) e Aymara (Bolívia) 

como uma proposta experimental que desenvolveu um quadro de suas próprias 

categorias e conceitos – e, nesse sentido, apresenta um desapego 

epistemológico – entender a configuração dos sistemas de opressão que 

atravessam a vida de certas mulheres indígenas e colocar resistência e rebelião 

com seu próprio significado. (TORRES, 2018, p. 248). 

 

Prefiro chamar de “feminismos comunitários” as linhas feministas indígenas que 

atuam nos movimentos políticos e movimentos feministas pelo bem viver da sua comunidade.  

Feminismo comunitário é um projeto de descolonização baseado em feminismos. No caso das 

mulheres indígenas, que não são contempladas dentro dos debates feministas ocidentais, o 

debate feminista tem base na autonomia coletiva. 

A participação das mulheres lideranças do Território Indígena Mendonça no 

Movimento Indígena, suas reivindicações e o que elas defendem nas cobranças que fazem ao 

Estado são elementos diretamente relacionados a suas vivências cotidianas, ao que é 

considerado necessário e urgente nas diferentes situações. As demandas oscilam com relação 

ao que é prioridade nas comunidades: em dada época, a situação mais grave é a falta de água; 

em outra, é a educação e a saúde. A pauta principal é a demarcação de terras, mas o que está 

sendo defendido em cada atividade do Movimento Indígena, ou em cada reunião com o Estado, 

é qualquer tópico que estiver afetando mais violentamente o cotidiano da comunidade. Hoje 

pode ser a questão da água, daqui a um mês a pauta principal será a educação ou a saúde. E as 
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mulheres lideranças indígenas vão se reprogramando nas suas estratégias de cobrança, 

ocupando todos os espaços que conseguem para defender os direitos de suas comunidades.  



115 

 

   

 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho procurou evidenciar os processos estruturais e as dinâmicas das mulheres 

indígenas no Território Mendonça, os espaços que ocupam como lideranças indígenas e as 

várias atribuições que desempenham na condição de mulher e de indígena. Não tive a intenção 

de focar, ou ser repetitiva, nos discursos das atuações e lutas no Movimento Indígena, mas de 

mostrar o que está por trás da atuação dessas mulheres nesses movimentos políticos, seu 

cotidiano, quais as dificuldades que enfrentam e as consequências dessa atuação como liderança 

em suas vidas. A pesquisa tampouco pretendeu expor os conflitos, as fragilidades e as disputas 

que acontecem nesses processos de organização política dentro do Território Indígena, mas sim 

contribuir e dar visibilidade ao trabalho dessas mulheres que já são nomes importantes da 

história do Território Mendonça e do Movimento Indígena do RN. 

Para isso, foi necessário acionar mais do que nunca minha memória de liderança 

indígena que acompanha essas mulheres desde que começaram a fazer parte do Movimento no 

estado, mas que as conhece desde muitos anos, antes de nos inserirmos nesses espaços.  Por 

vários momentos, durante esta pesquisa, me perguntei se não estava fugindo do meu objetivo, 

porém compreendi que, para chegar a esse objetivo, era necessário transitar por várias questões 

que envolviam o cotidiano dessas mulheres: suas comunidades, seus trabalhos, educação, 

contexto econômico, relações de gênero, feminismo, espaços domésticos e públicos, mesmo 

que não tenha me detido tanto quanto seria necessário em alguns desses temas. 

Nesse contexto, do ponto de vista analítico, desenhou-se uma transversalidade do 

papel das mulheres lideranças indígenas do Território Mendonça. Ter um Território liderado 

por mulheres, acadêmicas, inseridas no mercado de trabalho e que são tão atuantes nos espaços 

de discussão e de tomada de decisão do Movimento Indígena significa um avanço na questão 

de igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. 

 

A simples aproximação do movimento de mulheres indígenas com o 

feminismo não pode ser feita sem que se incorra no risco de distorções por 

estarmos nos referindo a culturas diferentes, com valores, práticas e 

representações sobre o corpo, sobre a sexualidade e sobre a condição feminina 

não necessariamente convergentes. (SANTOS, 2012, p. 96). 

 

Ainda há muito que avançar, e isso é perceptível pelo fato de não existir atualmente 

organização específica de mulheres indígenas do RN (associação, conselho, grupos), nem no 

Território Mendonça, e as pautas específicas de mulheres, como saúde da mulher indígena, 
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violência doméstica, geração de renda e violência institucional, ainda não serem prioridade 

diante das tantas violências e omissões do Estado brasileiro que afetam o povo Mendonça. 

No campo pessoal, esta pesquisa me fez pensar e repensar várias vezes meu papel 

como mulher indígena, liderança, mãe, acadêmica, e as dificuldades que enfrentei e enfrento 

diariamente para assumir essas atribuições sem conseguir separá-las, sem conseguir me dedicar 

a uma única coisa de cada vez. Ela fez com que eu pensasse, também, sobre como é necessário 

termos cada vez mais mulheres indígenas na academia, assumindo espaços, construindo esses 

saberes e conhecimentos científicos a partir das suas vivências.  

Quando escolhi esse tema e ingressei no mestrado, em 2018, não fazia ideia de tudo 

que aconteceria durante esse percurso. Realizei esta pesquisa durante a maior pandemia e crise 

econômica que já presenciei. Quando realizei as entrevistas (entre os dias 10 e 13 de abril de 

2020), a pandemia do Covid-19 era uma preocupação no tocante ầ renda do Território 

Mendonça, ainda que não houvesse casos suspeitos ou confirmados no município onde o 

Território está localizado. No estado do RN, o boletim informava 2.430 suspeitos, 376 

confirmados e 18 óbitos. Como a maioria das famílias tiram seu sustento exclusivamente do 

beneficiamento da castanha de caju, com a pandemia elas não conseguiram mais comercializar 

seus produtos. Diante da pandemia, nós, lideranças indígenas do Território Mendonça, 

passamos a nos dedicar única e exclusivamente a criar estratégias para conseguir repassar as 

informações nas comunidades e realizar campanhas para arrecadação de alimentos que 

ajudassem as famílias cuja renda fora atingida pela pandemia.  

Por fim, a perspectiva desta pesquisa é contribuir para o fortalecimento e visibilidade 

da luta das mulheres indígenas. Que essa luta continue, que venham as conquistas que lhes são 

de direito e que existam cada vez mais pesquisas sobre o tema, agora realizadas pelas mulheres 

indígenas. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Planejamento Anual do FLM para o ano de 2021 

 
N° Data  Ação  Detalhamento da ação  Possíveis 

parceiros 
Comunidades  

1.  

 
O ano 

inteiro 

LGBTQI+ Indígena Motivar e incentivar o 

Movimento LGBT no 

Território Mendonça 

 

 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
2. Março  Formação política p/ os 

jovens da comunidade 
Violência de gênero 
- Palestra sobre o tema 
- Lanche 
- 15 pessoas 
- Dinâmicas 
- Brinde para sorteio entre 

os jovens 

 

 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 

3. Junho  Formação política p/ os 

jovens da comunidade 
Drogas 
- Palestra sobre o tema 
- Lanche 
- 15 pessoas 
- Dinâmicas 
- Brinde para sorteio entre 

os jovens 

 

 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 

4. Julho  Formação política p/ os 

jovens da comunidade 
Raça e etnia 
- Palestra sobre o tema 
- Lanche 
- 15 pessoas 
- Dinâmicas 
- Brinde para sorteio entre 

os jovens 

 

 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 

5. Setembro  Palestra sobre suicídio, 

depressão e 

preconceito 

Para a comunidade 
- Palestra, vídeos, 

depoimentos, dinâmicas 

 

 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
6. O ano 

inteiro 
Microrregional da ASA Participar das reuniões  

 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
7. O ano 

inteiro  
Conselho municipal de 

educação  
Participar das reuniões   

 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
8. O ano 

inteiro  
CMDS – Conselho 

Municipal de 

Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário 

Participar das reuniões  

 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
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9. O ano 

inteiro 
Cadeia de Valores da 
Castanha do Caju 

Visita de engenheiro civil 

da FUNAI à comunidade 

para fazer projeto de 
barraca de beneficiamento 

de castanha 
- Construção de 30 

barracas no Amarelão 

(projeto piloto); orçamento 

será 
feito pelo engenheiro civil 

da FUNAI 
- Aquisição e distribuição 

de EPI’s para as famílias 

do Amarelão que 
beneficiam castanha 

(5.000 pares de luvas 

cirúrgicas tamanho M; 100 

pares 
de luvas, tipo das que 

usam em construção civil; 

50 máscaras apropriadas 
para quem trabalha com 

queima da castanha; 50 

calças e 50 casacos 
apropriados para quem 

trabalha com queima de 

castanha; 50 óculos de 
proteção contra impactos, 

respingos, contra 

luminosidade intensa e 
proteção contra raios UVA 

e UVB) 

EPI’s/Air 

Liquide 
Barracas de 

castanha 
(30) /FUNAI 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 

10. Fevereiro

, abril, 
Junho, 

agosto, 
Outubro, 
Dezembr

o 

Formação de guias Oficinas bimestrais sobre 

os pontos de memória da 

comunidade 
- Visita a pontos turísticos 

externos 

Prefeitura; 

Secretaria de 
Transportes 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 

11. Outubro  Garantia safra  Buscar informações sobre 

cadastramento com a 

EMATER e solicitar dia 
para cadastramento no 

Amarelão 

 

 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
12. Novembr

o  
Colóquio Internacional 

de 
Turismo em Terras 
Indígenas 

- Piauí ou Maranhão 
- 5 indígenas do Amarelão 

PAT/FUNAI 
- Prefeitura 
- SEEC 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
13. 2ª 

quinzena 

de 
novembr

o  

Feira Cultural Na ACA 
- Mostrar a produção 

artesanal local e arte da 

comunidade 
- Para quem quiser dançar, 

tocar, cantar 

- Prefeitura, 

ACA, 
Natalia 

Bonavides, 
SEMTHAS e 

SMEC 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
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- Exposição com os 

artesãos do Território 

Mendonça 
- Fazer 1 vez por ano 

14. O ano 

inteiro 
Melhoramento e 
manutenção das 

estradas  

Buscar apoio para 

pavimentação 
Governo do 

Estado; 
Emendas 

parlamentares 

Amarelão  

15. O ano 

inteiro  
Acesso a água para 
consumo humano e 
produção de alimentos 

Buscar dessalinizador com 

Governo do Estado 
Governo do 

Estado 
Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
16. O ano 

inteiro  
Melhoramentos das 

estradas  
 

 

Prefeitura  Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
17. O ano 

inteiro  
Acesso a água para 
consumo humano e 
produção de alimentos 

Implantação de adutora Emendas 

parlamentares 
Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
18. O ano 

inteiro 
Acesso a água para 
consumo humano e 
produção de alimentos 

Perfuração de poços - Prefeitura,  
Natalia 

Bonavides, 
Governo do 

estado  

Assentamento 

santa Terezinha  

19. O ano 

inteiro 
Cisternas para 

residências 
Programa de Governo do 

Estado 
- Acompanhar se sair 

edital 

Editais Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
20. O ano 

inteiro 
DSEI Continuar cobrando a 

implantação aqui no RN 
- SESAI 
- SESAP/RN 
- MPF 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
21. O ano 

inteiro 
Habitação Rural Demanda para construção 

de 65 casas populares no 

Amarelão 
- 30 de taipa 
- 35 agregados (obs. Esta 

demanda é do Amarelão, 

falta das demais 

comunidades) 

Emendas 

parlamentares; 
editais; 

emendas 
propositivas da 

Câmara 

Municipal de 

Vereadores 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 

22. O ano 

inteiro 
Ação de documentação Realizar ação de emissão 

de documentos (RG, CPF, 

Registro de 
nascimento, carteira de 

trabalho, título de eleitor) 

FUNAI; 

DPE/RN; 
Secretaria de 

Direitos 
Humanos do 

Estado; 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
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- Muitos indígenas na 

comunidade sem 

documentos 

SETHAS; 

SEMTHAS 

23. O ano 

inteiro 
Palestras durante as 
reuniões mensais 

Previdência Social e 

Direitos Trabalhista 
- Sugerir outros temas 

 

 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
24. O ano 

inteiro  
Banco Comunitário Implementação de um 

banco comunitário no 

Amarelão 
Moeda: castanha 

SAR/Oasis-

UFRN/moeda 
Mendonça 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
25. O ano 

inteiro  
Censo Comunitário Realizar Censo na 

comunidade para 

identificar demandas 

Realizar ainda 

em 2021 
Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
26. O ano 

inteiro  
Carteira do Idoso Cobrar que a Secretaria 

entregue as carteiras aos 

idosos do Amarelão 

Secretaria de 

Saúde de 
João Câmara 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
27. O ano 

inteiro  
Segurança Ronda policial na 

comunidade diariamente 
Polícia Militar Santa Terezinha  

Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
28. O ano 

inteiro  
DAP Jurídica Renovar; conferir data  

 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
29. O ano 

inteiro  
Assembleia Mendonça As lideranças se 

organizarem para fazer no 

Território Mendonça 

Marcar com o 

Prefeito 
para conseguir 

apoio 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
30 O ano 

inteiro  
Ficha A e Cartão de 

vacina 
Inserir na ficha A e no 

cartão de vacina que a 

pessoa é indígena 

Secretaria de 

Saúde de 
João Câmara 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
31 Ano 

inteiro  
Oca comunitária   

 

 

 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
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32 Ano 

inteiro  
Seletivo, concurso 

público para o território  
 

 

 

 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
33 O ano 

inteiro 
Espaço recreativo 

parquinho para 

crianças nas escolas   

 

 

 

 

Santa Terezinha  
Serrote e 

Amarelão  
 

 
34 O ano 

inteiro 
Posto de saúde  Funcionar das 7 às 17 

horas  
Secretaria de 

Saúde de 
João Câmara 

Santa Terezinha  
Serrote, 

Açucena 

Amarelão  
 

 
35 O ano 

inteiro 
Placas nas 

comunidades  
Instalação de placas nas 

comunidades  
Prefeitura  Santa Terezinha  

Serrote, 

Açucena  
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ANEXO B – Documento Final da I AMIRN 
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ANEXO C – Documento Final da III AMIRN 
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ANEXO D – Documento Final da IV AIRN
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ANEXO E – Documento Final da V AIRN
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ANEXO F – Documento Final do I Encontro de Jovens Indígenas do RN 
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ANEXO G – Memorando 23/FUNAI: Relatório Técnico do Assentamento Santa Terezinha e 

da comunidade Açucena
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ANEXO H – Memor. 84/FUNAI: Relatório Técnico do Assentamento Marajó
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ANEXO I – Memor. 100/FUNAI: Relatório Técnico de Cachoeira
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ANEXO J - Minuta do Regimento do FLM
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ANEXO K – Ofício 01/91 da Comunidade Amarelão para a Manos Unidas 
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ANEXO L – Ofício 571/2021/PRES/FUNAI
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ANEXO M – Ofício 677/2021/AFEPAR/MJ
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ANEXO N – Planejamento Anual da ACS
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ANEXO O – Representação do MI do RN contra Bolsonaro 
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