
pauta nacional das mulheres indígenas
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 censo da população indígena – 2010

MULHERES INDÍGENAS

POVOS INDÍGENAS

LÍNGUAS

448 mil

305

274
POVOS ALCANÇADOS 

ATÉ O MOMENTO

104
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LIDERANÇAS DO
GRUPO DE REFERÊNCIA

LIDERANÇAS
MULTIPLICADORAS

POVOS DAS CINCO
REGIÕES DO PAÍS

ESTADOS DO PAÍS

5  19  23  16

 multiplicadoras da Voz das Mulheres Indígenas
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 voz das mulheres indígenas

Andréia Lourenço, Povo Guarani Ñandeva

Maria da Conceição Feitosa, Povo Pitaguari

Ro’otsitsina Juruna, Povo Xavante

Sonia Bone, Povo Guajajara

Suzie Vito, Povo Guarani Kaiowá

Telma Marques, Povo Taurepang

Maria Leonice Tupari, Povo Tupari

Priscila Freitas Barbosa, Povo Karipuna

Maria Alice, Povo Umutina

Valdenira Batista, Povo Kaxynawa

Raimunda Lima, Povo Apurinã

Francinara Soares, Povo Baré

Ana Patté, Povo Xoklen

Simone Eloy Amado, Povo Terena

Ana Clecia, Povo Pitaguari

Cremilda, Povo Wassu Cocal

Gricelia da Silva, Povo Tupinambá

Cristiane Julião, Povo Pankararu

Josiane Felício, Povo Tupiniquim

Puyr Tembé, Povo Tembé

Angela Amanakwa, Povo Kaxuyana

Rosane Cruz, Povo Piratapuia

Claudeci da Silva, Povo Potyguara

Rayane Máximo, Povo Baré

GRUPO DE REFERÊNCIA MULTIPLICADORAS
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 multiplicadoras da voz das mulheres indígenas .01

Maranhão

Piauí

Bahia
Tocantins

Mato Grosso

Goiás

Distrito
Federal

Minas Gerais

Espírito Santo

Rio de JaneiroSão Paulo

Paraná

Santa
Catarina

Rio Grande
do Sul

Mato Grosso
do Sul

Rondônia

Acre

Amazonas

Roraima
Amapá

Ceará
Rio Grande do Norte

Paraíba

Pernanbuco

Alagoas

Sergipe

São Luis

Teresina

Pará

Palmas

Fortaleza

Natal

João Pessoa

Recife

Maceió

Aracaju

Salvador

Vitória

Rio de Janeiro
São Paulo

Curitiba

Campo Grande

Goiânia

Cuiabá

Porto Velho

Manaus

Boa Vista

Macapá

Belém

Rio Branco

Brasília

Belo Horizonte

Florianópolis

Porto Alegre

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

1  Priscila Freitas Barbosa, Povo Karipuna – AP

2  Raimunda Lima, Povo Apurinã – AM, Madeira

3  Maria Alice, Povo Umutina – MT, Cuiabá

4  Francinara Soares, Povo Baré – AM, Manaus

5  Simone Eloy, Povo Terena – MS, Campo Grande

6  Rosane Cruz, Povo Piratapuia – AM, Rio Negro

7  Valdenira Batista, Povo Kaxynawa – AC

8  Maria Leonice, Povo Tupari – RO

9  Eliana Potiguara, Povo Karajá – TO, DF, GO

10  Ro’otsitsina Juruna, Povo Xavante – MT – Grupo de Referência: REJUIND

11  Andreia Lourenço, Povo Guarani Ñandeva – PA – Grupo de Referência – SU

12  Suzie Vito, Povo Guarani Kaiowá – Grupo de Referência – MS
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 multiplicadoras da voz das mulheres indígenas .02

Maranhão

Piauí

Bahia
Tocantins

Mato Grosso

Goiás

Distrito
Federal

Minas Gerais

Espírito Santo

Rio de JaneiroSão Paulo

Paraná

Santa
Catarina

Rio Grande
do Sul

Mato Grosso
do Sul

Rondônia

Acre

Amazonas

Roraima
Amapá

Ceará
Rio Grande do Norte

Paraíba

Pernanbuco

Alagoas

Sergipe

São Luis

Teresina

Pará

Palmas

Fortaleza

Natal

João Pessoa

Recife

Maceió

Aracaju

Salvador

Vitória

Rio de Janeiro
São Paulo

Curitiba

Campo Grande

Goiânia

Cuiabá

Porto Velho

Manaus

Boa Vista

Macapá

Belém

Rio Branco

Brasília

Belo Horizonte

Florianópolis

Porto Alegre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1  Cremilda Erminia Maximo, Povo Wassu Cocal – AL,SE

2  Puyr Tembé, Povo Tembé – PA, Altamira

3  Gliceria da Silva, Povo Tupinambá – BA

4  Cristiane Julião, Povo Pankararu – PE

5  Ana Clécia, Povo Pitaguari – CE, PI, RN

6  Josiane Felício, Povo Tupiniquim – MG, ES

7  Rayane Máximo, Povo Baré – DF

8  Angela Amanakwa, Povo Kaxuyana – PA, Belém, Santarém

9  Telma Marques, Povo Taurepang – RR, Grupo de Referência NO/MA, MT

10  Maria Conceição, Povo Pitaguari – Grupo de Referência NE/MG,ES

11  Sonia Bone, Povo Guajajara – Grupo Referência APIB

12  Ana Patté, Povo Xoklen – RS, SC, PR
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Fabiana Kaingang | Gilda Kaingang | Marielene Kaingang | Suzana Xoklen | Adriana Kaingang | Iraci 

Xokleng | Josiane Xokleng | Maria Inês Kaingang | Maria Xokleng | Ana C. Borari | Clécia Tupinambá 

| Eliane Tupinambá | Edinalda Kamaruara | Fabiana Borari | Fernanda Borari | Julia Kamaruara | 

Iannuzy Tapajós | Josiele Kamaruara | Luana Kamaruara | Luzinete Arapium | Margareth Maytapu | 

Maria Maytapu | Neide Kaxuyana | Orleidiane Tapaiu | Rosimar Tapaiu | Salete Wai Wai | Yandra 

Borari | Claudenaura Kapinawa | Eucilene Fulni-ô | Erivania Fulni-ô | Marciana Fulni-ô | Maria 

Atikum | Rosane Kapinawá | Rosimere Pankara | Samira Xukuru | Eloisa Kaimbé | Josenice 

Tupinambá | Maria Kariri | Maria Tupinambá | Rita Pataxó | Tuire Kayapó | Tuxaty Gavião | 

Bernardina Juruna “Yudja” | Francisca Juruna | Jayra Juruna | Juliana Juruna | Patrícia Juruna | 

Marlene Juruna | Marineide Juruna | Rosilda Juruna | Sheyla Juruna | Ynara Juruna | Analice Tuxá | 

Cristina Guarani | Edinalda Pataxó Ha Ha Hãe | Edilene Xacriabá | Liderjane Kaxixó | Jaciara Krenak 

| Marinelia Pataxó | Márcia Mucurin | Maria Aranã | Clacilda Manoki | Estefania Guató | 

Genildes Rikbaktsa | Janaína Kaiabi | Madalena Cinta Larga | Maria Apiaká | Maria Bakairi | Alcilene 

Kanoé | Aloma Suruí “Paiter” | Angela Arara | Boropei Amondawa | Celiana Oronau | Eleniza Tupari 

| Eliane Gavião “Ikolen” | Elislane Suruí | Gisele Zoró | Gleice Wajuru | Indira Suruí | Ivonete 

Kujubim | Ivonete Sabané | Jamiria Suruí | Lucila Wruim | Maria Wajuru | Marinete Tupari | Marizina 

Kaxarari | Miriam Suruí | Natália Apurinã | Nice Guarasugwe | Olívia Cabixi | Priscila Cinta Larga | 

Priscila Suruí | Raquel Jabuti | Roman Suruí | Roseli Kampé | Ueim Suruí | Vadenilda Karitiana | 

Valda Wajuru | Claudia Galibi Kalina | Francisca Waiana | Maiara Apalai | Natália Karipuna | 
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Solange Galibi Marworno | Elizandra Apurinã | Ingrid Paumari | Juliana Banawá | Maria Antônia 

Paumari | Célia Terena | Creuza Kadweu | Daisi Terena | Edite Terena | Edna Terena | Elenir Terena | 

Elizabete Terena | Helena Terena | Jussara Terena | Lucila Terena | Maria Terena | Maria Eva Terena 

| Marinalda Atikum | Neide Terena | Regina Terena | Renata Terena | Rita Terena | Rosalina Terena | 

Rosiney Terena | Valéria Terena | Muriene Kuntanawa | Lucila Nawa | Maria Alice Poyanawa | Maria 

Fátiima Yawanawa | Geranildes Jaminawa | Soliene Manchineri | Nécia Huni kui | Mara Huni kui | 

Maria Lidia Huni kui | Maria Auxiliadora Kaxinawa | Francisca Kaxinawa | Marlene Kaxinawa | 

Joselina Apurinã | Letícia Apurinã | Francisca Apurinã | Samea Apurinã | Joselina Apurinã | Maria 

Gorete Shanenawa | Iara Shanenawa | Antônia Shanenawa | Olga Krahô Kanela | Eliete Xerente | 

Suliete Baré | Marília Kariri Xokó | Indinari Javaé | Raquel Krahô Kanela | Daiara Tukano | Dalma 

Canela | Dalva Karajá | Marta Guajajara | Hatawaki Karajá | Kainaku Kamaiurá | Wederi Karajá | 

Angélica Ava Canoeiro | Oreneide Karipuna | Maciel Galibi Marworno | Leozane Karipuna | Creusa 

Karipuna | Simone Karipuna | Verônica Karipuna | Sulueide Kaxuyana | Estela Karipuna | Alda 

Guarani Kaiowá | Edite Guarani Ñandeva | Rosicleide Kaiowá | Vanderleia Guarani Kaiowá | Cleusa 

Guarani | Jaqueline Kaiowá | Carolina Xavante | Amauê Guarani | Ana Guarani | Ana Kaingang | 

Andressa Pankararu | Dercy Terena | Devane Terena | Estevita Pataxó | Gesiane Kaingnag | Janete 

Guarani | Jaqueline Potiguara | Joana Guarani | Jozileia Kaingang | Leila Pataxó | Letícia Guarani | 

Lucia Guarani Ñandeva | Luciane Kaiowá | Marciane Pataxó | Monaliza Macuxi | Simone Kaingang | 

Tamara Potiguara | Val Terena | Alessandra Guató | Arilene Terena | Isabel Xavante | 
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Joceneide Arara | Miriam Terena | Nilse Pareci | Sandra Guató | Vanda Chiquitano | Alenir Kaiowá | 

Leia Kaiowá | Lilian Kaiowá | Tailiz Kaiowá | Alicia Kaingang | Claudia Guarani | Elisa Pankararu | 

Genilda Kaingang | Janiele Kaingnag | Kawedi Xerente | Patrícia Guarani Mbyá | Romana Kambiwá | 

Tamikuã Pataxó | Socorrinha Tumbalalá | Marilene Pataxó Ha Ha Hãe | Kátia Tupinambá | Denisia 

Kariri Xokó | Lisiane Potiguara | Marciane Fulni-ô | Wilkeflane Tapuia | Andreia Tapuia | Maria Truká 

| Mirelliane Kapinawá | Carmem Pankararu | Alice Pataxó | Dorinha Pankará | Maira Tuxá | Maria 

Juda Pataxó | Erivânia Fulni-ô | Aline Pankararu | Andreza Pankararu | Beatriz Pankararu | Eliana 

Pankararu | Giselly Pankararu | Juliana Pankararu | Lidiane Pankararu | Maria Aparecida Pankararu | 

Maria do Rosário Pankararu | Maria Cícera Pankararu | Maria Claudia Pankararu | Maria Conceição 

Pankararu | Maria Carmo Pankararu | Maria Rosária Pankararu | Maria Helena Pankararu | Maria 

Tauane Pankararu | Mirlene Pankararu | Risalva Pankararu | Rita Pankararu | Simone Pankararu | 

Susana Pankararu | Viviane Pankararu | Ariana Pankararu | Maria Bárbara Pankararu | Edicleide 

Pankararu | Elícia Pankararu | Fagna Pankararu | Flávia Pankararu | Gabriele Pankararu | Juci 

Pankararu | Joana Pankararu | Juraci Pankararu | Keila Pankararu | Luzinete Pankararu | Maria 

Alexandrina Pankararu | Maria Cristina Pankararu | Maria Edicéia Pankararu | Maria Eunice 

Pankararu | Maria Rosineide Pankararu | Maria Tereza Pankararu | Mariana Pankararu | Nilda 

Pankararu | Patrícia Pankararu | Poliana Pankararu | Samara Pankararu | Thaynara Pankararu
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 pauta das mulheres indígenas do brasil

 Direitos econômicos
 das mulheres indígenas

 Comunicação e
 processos de conhecimento

 Processos
 de resistência

 Sustentabilidade
 e fi nanciamento

 Formulação de uma estratégia
 de incidência política nacional

  e internacional para os direitos
  dos povos indígenas liderada
  pelas mulheres indígenas

 Violação dos direitos
 das mulheres indígenas

  (incluindo o fi m da violência contra as
  mulheres, mas não limitado a este tópico)

 Empoderamento político
 e participação política

  das mulheres indígenas

 Direito à terra e
 processos de retomada

 Direito à saúde,
 educação e segurança

 Direito à tradição, cultura
 e diálogos inter-geracionais
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 violação dos direitos 
das mulheres indígenas

 incluindo o enfrentamento à violência contra a mulher, 
 mas não se limitando a esse assunto

• Combate a violência doméstica, física, psicológica e moral;

• Ausência de atendimento e acompanhamento; dificuldade em 
fazer as denúncias; despreparo municipal: do Conselho Tutelar, 
Conselho de Mulheres, Departamento de Mulheres, Delegacias 
no atendimento as mulheres indígenas; ausência de proteção 
as vítimas, em casos como: estupros em mulheres e crianças 
nas aldeias;

• Igualdade de gênero (nas oportunidades de trabalho, nas 
comunidades, nas organizações indígenas, e nos cargos 
públicos – municipal, estadual e federal);

• Garantia ao acesso no sistema judiciário, e direito à justiça;

• Negação aos direitos das mulheres indígenas que vivem em 
contexto urbano;

• Combate a toda forma de violência e discriminação;

• Acesso à justiça, segurança pública, e políticas de assistência 
social 
e desenvolvimento;

• Dificuldade em ter acesso às informações para fazer denúncias;

DEMANDAS
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 violação dos direitos 
das mulheres indígenas

 incluindo o enfrentamento à violência contra a mulher, 
 mas não se limitando a esse assunto

• Violação da consulta, livre, prévia e informada 
(Convenção 169/OIT);

• Ausência de responsabilidade do governo em relação 
as violações de direitos das mulheres indígenas;

• Falta de visibilidade aos enfrentamentos de violações 
 de direitos as mulheres indígenas;

• Opressão de liberdade de expressão, por indígenas que impõe 
sua liderança na comunidade;

• Racismo – Discriminação (nas cidades por não indígenas, 
principalmente nas escolas);

• Preconceito (dos homens na comunidade, 
e pela sociedade na cidade);

• Falta de proteção das defensoras indígenas 
de direitos humanos;

• Reconhecimento e valorização das mulheres 
indígenas “respeito por ser mulher”;

DEMANDAS
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 violação dos direitos 
das mulheres indígenas

 incluindo o enfrentamento à violência contra a mulher, 
 mas não se limitando a esse assunto

• Garantir leis especificas e diferenciada para a mulher indígena 
em situações de violência e fornecer às mulheres indígenas 
capacitações e informações e sobre a rede de atendimento  
às mulheres em situação de violência doméstica;

• Capacitar as mulheres indígenas para a realização de denúncias 
de violência doméstica;

• Garantir os serviços de proteção à mulher respeitando  
a especifidade das mulheres indígenas e o acesso ao sistema  
de implementação da Lei Maria da Penha;

• Discutir o modelo de aplicação da Lei Maria da Penha nas 
aldeias e terras indígenas, especialmente no caso de medidas 
protetivas;

• Levar as informações sobre a Lei Maria da Penha  
e outros direitos das mulheres aos homens indígenas;

• Fornecer o atendimento das mulheres indígenas em suas 
próprias línguas no sistema judiciário.

• Combater o racismo institucional nos órgãos públicos;

• Difundir informações às mulheres indígenas sobre os direitos 
dos povos indígenas e sobre os direitos das mulheres;

• Capacitar as mulheres indígenas para que façam denúncias  
de violações de direitos às polícias e ao Ministério Público;

• Criação de um estatuto de defesa dos direitos das mulheres 
indígenas, em articulação com as lideranças mulheres nas 
aldeias;

• Combater as redes de crime organizado de tráfico de pessoas 
e prostituição que atuam nas regiões das terras indígenas.

• Combater o trafico de drogas dentro das Terras Indígenas.

PROPOSTAS
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 empoderamento político 
e participação política 
das mulheres indígenas

• Intercâmbio entre as mulheres indígenas de lições aprendidas 
e boas práticas;

• Fortalecimento das capacidades das mulheres indígenas – 
Formação e capacitação política das mulheres indígenas;

• Apoio às lideranças para participação política;

• Garantia de participação das mulheres indígenas nos espaços 
de tomada de decisão;

• Mais interesse por parte das mulheres indígenas para processos 
de “formação política”;

• Processos de informação e comunicação entre a base  
e as organizações/movimento de mulheres indígenas;

• Apoio para intercâmbio de experiências com outros povos/
mulheres/organizações para fortalecimento e incidência;

• Liberdade de expressão “direito de falar, participar,  
ter voz, ser ouvida” pela comunidade, e governo;

• Autonomia como mulher indígena, e para os movimentos  
e organizações de mulheres;

• Garantia ao acesso dos direitos, para fazer incidência;

• Empoderamento político das mulheres indígenas, iniciando 
dentro das bases/comunidades, (comprometimento em dar 
devolutiva, vai e volta);

• Garantia plena e efetiva das mulheres indígenas  
na construção de políticas públicas;

• Reuniões, seminários, assembleias para obter conhecimento 
das políticas públicas que envolve direitos dos povos indígenas 
e direitos das mulheres;

DEMANDAS
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 empoderamento político 
e participação política 
das mulheres indígenas

• Debater nas comunidades sobre as atribuições dos poderes 
legislativo, executivo e judiciário;

• Incentivo a participação das mulheres jovens nos debates 
políticos;

• Que as mulheres possam ser protagonistas da sua história, 
pela defesa de seus direitos indígenas;

• Envolvimento da comunidade, em especial as mulheres 
indígenas nas ações de conhecimento e informação  
dos direitos dos povos indígenas;

• Fortalecimento das capacidades das mulheres indígenas;

• Informação e acesso aos programas e benefícios sociais;

• Que as políticas públicas contemplem as especificidades  
dos povos indígenas;

DEMANDAS
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 empoderamento político 
e participação política 
das mulheres indígenas

• Apoiar as lideranças para participação em espaços 
de incidência política locais, regionais, nacionais e 
internacionais;

• Garantir a participação de mulheres indígenas em espaços 
decisórios das três esferas governamentais;

• Incentivar a contratação de mulheres indígenas para 
trabalharem em processos de execução de políticas públicas 
para os povos indígenas;

• Fortalecer as capacidades das mulheres indígenas para a 
elaboração e gestão de projetos, assim como para o diálogo 
com órgãos do poder público;

• Garantir de participação das mulheres indígenas nos espaços 
das tomadas de decisões dentro de suas comunidades;

• Criar espaços de diálogo e troca de experiências entre a base e 

as organizações/movimento de mulheres indígenas;

• Apoiar o intercâmbio nacional e internacional de experiências 
com outros povos/mulheres/organizações;

• Promover a participação das mulheres indígenas na elaboração 
e execução de políticas públicas;

• Garantir a liberdade de expressão das mulheres indígenas, 
do “direito de falar, participar, ter voz, ser ouvida” pela 
comunidade e pelo poder público;

• Realizar reuniões, seminários e assembleias para a divulgação 
de informações sobre políticas públicas que envolvam os 
direitos dos povos e das mulheres indígenas;

• Promover atividades de formação de lideranças entre as 
mulheres jovens indígenas.

PROPOSTAS
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 direito à terra e processos de retomada

• Participação plena e efetiva das mulheres indígenas 
em políticas públicas voltadas para sustentabilidade ambiental;

• Preocupação com os impactos dos empreendimentos 
nas terras indígenas;

• Identificação, Delimitação, Demarcação, Homologação, 
Desintrusão e Registros das terras indígenas;

• Nas áreas de retomada é necessário direito (saúde, educação);

• Violação dos modos de produção (caça, pesca e extrativismo), 
para soberania alimentar no território;

• Demarcação de terras com proteção do território, 
para permanência das famílias no local;

• Valorização da agricultura tradicional e familiar, 
com programas para soberania alimentar;

• Migração das mulheres indígenas para cidade, 
em busca de profissionalismo e geração de renda;

• Promover a participação das mulheres indígenas 
na gestão das terras indígenas;

• Realizar de eventos de incidência e pressão 
política no poder público para a garantia  
do direito à terra dos povos indígenas.

DEMANDAS PROPOSTAS
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 direito à saúde, 
educação e segurança

• Saúde diferenciada as mulheres indígenas, com serviços 
de qualidade;

• Combate ao alcoolismo, drogas lícitas e ilícitas;

• Creches para as crianças (as mães em busca de autonomia/
geração de renda);

• Falta de estrutura nas CASAIs, para atendimento de qualidade;

• Funcionários indígenas e bilíngue na saúde e educação;

• Garantia do parto tradicional, mesmo quando fora da aldeia;

• Garantia de unidade escolar (educação escolar indígena 
diferenciada);

• Nas aldeias urbanas, necessidade de infraestrutura para 
segurança, iluminação de postes, saneamento básico, 
transporte público, “asfalto”;

• Água potável e saneamento básico nas aldeias;

• Garantia do atendimento nos serviços de saúde na gravidez 
precoce;

DEMANDAS
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 direito à saúde, 
educação e segurança

• Promover políticas diferenciadas de saúde da mulher indígena, 
dando acesso a atendimento médico, prevenção, exames e 
tratamento de problemas de saúde recorrentes em mulheres 
indígenas, como, por exemplo, o câncer de mama;

• Garantir o tratamento da adição as drogas e ao álcool nas 
aldeias;

• Aumentar o número de mulheres indígenas que atuam como 
agentes de saúde indígena;

• Garantir um mínimo de profissionais de saúde que tenham 
conhecimento das línguas indígenas dos povos com os quais 
trabalham;

• Dar a opção de parto tradicional às mulheres indígenas no SUS;

• Garantir a segurança alimentar dos povos indígenas;

• Garantir o fornecimento de água potável e de saneamento 
básico nas comunidades indígenas urbanas;

• Reconhecer e legitimar conhecimentos tradicionais da 
medicina indígena, colocando tais saberes em diálogo com 
os saberes da medicina ocidental.

• Garantir o direito à educação bilíngue dos povos indígenas;

• Garantir as unidades escolares nas terras indígenas 
e a educação escolar indígena diferenciada;

• Promover o acesso de mulheres indígenas ao ensino público, 
especialmente a cursos técnicos e universitários;

• Ampliar as cotas para estudantes indígenas para os cursos 
e pós-graduação;

• Legitimar os conhecimentos tradicionais indígenas nas 
universidades.

PROPOSTAS
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 direito à tradição, cultura 
e diálogos inter-geracionais

• Processos de resistência com diálogos entre gerações, para 
fortalecimento político e cultural;

• Juventude indígena com compromisso, para manutenção 
cultural;

• Reconhecimentos das lideranças mulheres, nos diálogos entre 
gerações;

• Transmissão dos conhecimentos tradicionais as mulheres jovens 
para valorização cultural (artesanatos, práticas culturais/
danças, manutenção da língua materna “arma de defesa”);

• Valorização das mulheres indígenas como detentoras de 
saberes tradicionais;

• As mulheres jovens precisam saber da importância de 
continuidade aos processos da cultura e de defesa dos direitos 
dos povos indígenas e mulheres;

• Apoiar e fortalecer os diálogos inter-geracionais no viés do 
“histórico do movimento indígena, e no contexto cultural, 
para reconhecimento das lideranças mulheres;

• Valorização das lideranças tradicionais, intercâmbios de 
experiências, para fortalecimentos das mulheres jovens;

DEMANDAS
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 direito à tradição, cultura 
e diálogos inter-geracionais

• Promover espaços de diálogo e troca de experiências  
inter-geracionais e multiétnicos;

• Buscar estratégias de salvaguarda do conhecimento  
e do bem-estar de anciãs e detentoras dos conhecimentos 
tradicionais indígenas;

• Garantir o direito do ensino em sua própria língua na  
educação indígena;

• Promover estratégias de divulgação dos conhecimentos 
tradicionais indígenas dentro e fora das comunidades, 
garantindo o respeito às regras específicas de circulação  
e transmissão do conhecimento de cada povo;

• Elaborar mecanismos legais de proteção aos conhecimentos 
tradicionais indígenas, coibindo ao uso comercial indevido  
dos mesmos por terceiros.

PROPOSTAS
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 empoderamento econômico
DEMANDAS PROPOSTAS

• Prover informações e garantir o acesso de mulheres indígenas às políticas sociais;

• Garantir o direito de mulheres indígenas à exploração sustentável de recursos 
naturais comercializáveis, assim como aqueles usados como matéria prima no 
artesanato;

• Fornecer creches para que as mulheres indígenas possam ter autonomia na busca 
por geração de renda;

• Promover a capacitação das mulheres indígenas para a entrada no mercado de 
trabalho de suas regiões;

• Promover a capacitação de mulheres indígenas em metodologias de cooperativismo 
e comércio, garantindo condições justas para o comércio de seus produtos;

• Valorizar a agricultura tradicional e familiar, com programas para o financiamento 
da produção agrícola e a soberania alimentar;

• Garantir que as prefeituras forneçam estrutura, espaço e segurança para que as 
mulheres vendam seus produtos.
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 comunicação e processos 
 de conhecimento

 processos de resistência

PROPOSTAS PROPOSTASDEMANDAS DEMANDAS
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 sustentabilidade 
 e financiamento

 formulação de uma estratégia
 de incidência política nacional e internacional para os 

direitos dos povos indígenas liderada pelas mulheres 
indígenas

PROPOSTAS PROPOSTASDEMANDAS DEMANDAS




