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Resumo: 
Mulheres Indígenas no Brasil Colonial: uma biografia Damiana da Cunha. Esta pesquisa
pretende produzir um contraponto à visão eurocêntrica sobre o Brasil Colônia (1500-1822) no
que diz respeito ao papel da mulher indígena. Objetiva-se, assim, dar centralidade à figura
feminina e a sua atuação durante o período colonial a partir da biografia da indígena caiapó
Damiana da Cunha (1779-1831). Entre os objetivos gerais, encontra-se o de compreender
aspectos da cultura Caiapó e em que medida os processos de colonização influenciaram os
atuais contextos sociais, políticos e econômicos, além de desconstruir estereótipos que se
cristalizaram ao longo da história a respeito da mulher indígena. A pesquisa é desenvolvida a
partir do contexto social e histórico no qual os indígenas da etnia Caiapó, que habitavam o sul
da capitania de Goiás, estavam inseridos. Estes tiveram contato com os portugueses em 1780
quando se deslocaram ao aldeamento de Maria I. Entre eles estava a índia Damiana da Cunha,
a qual é objeto central de nosso estudo. Nele, destacamos seu papel de liderança, pois a
mesma caracteriza-se, segundo a historiadora Suelen Siqueira Julio, como mestra, missionária,
mediadora, mulher de fronteira. De modo geral, a pesquisa se faz necessária pois a história e a
luta das mulheres foram muitas vezes esquecidas, e quando trata-se da mulher indígena,
possuímos ainda menos informações. A metodologia usada no desenvolvimento do projeto é
pesquisa documental e bibliográfica.
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