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CONVITE 

O Selo Nossas Vozes convida você para participar da nossa primeira 

coletânea de artigos e histórias de vida em primeira pessoa. Nosso objetivo é 

reunir pesquisadoras amazônidas que trazem à cena outras mulheres 

amazônidas, contando suas histórias, seu ativismo, sua arte, seu lugar de fala. 

Faremos isso através de reuniões online e presenciais, quando possível. 

A concretização desse trabalho se dará com a publicação da coletânea 

Autoras Amazônidas e alguns ensaios: memória, ensino, periferia/tradições, 

questões étnico-raciais e pertencimentos. A situação das mulheres amazônicas é 

alarmante e não somente pelo estado de morte física, mas também pelo 

extermínio   simbólico de suas vozes, sexualidade, de suas identidades políticas, 

sociais, culturais e étnicas. 

Essas mulheres também são ameaçadas por suas posições enquanto 

intelectuais de saberes e modos de conhecimentos diversos. Sofrem as 

exclusões de seus papéis de lideranças e estão tendo o silenciamento de suas 

vozes, que apesar de tudo, ainda assim ecoam! Elas realizam, produzem e 

reconstroem os seus caminhos. 

Existe uma forte invisibilidade de visíveis mulheres amazônicas, seja no 

espaço público, na academia, na floresta ou nas cidades. Quem são essas 

mulheres? Quem somos nós? 

É com esse questionamento que nós, da coleção Nossas Vozes, 

convidamos você, mulher amazônica, a tecer conosco seus fios de memórias. 

Contar sua história, (re)fazer a História. Demarcar seus saberes e seus 

territórios. O espaço é nosso. Mulheres Amazônicas- Quem somos nós? Entres 

ecos da florestas e periferias urbanas: As vozes raciais encobertas. 



SOBRE O SELO NOSSAS VOZES 

O Selo surge em uma conjuntura extremamente cruel para o Brasil, 

sendo administrado por um governo fascista desde 2016, o qual foi conduzido 

por um Estado de exceção, uma ditadura judicializada, em alguns estados 

com intervenção militar, no caso do Rio de Janeiro, que resultou na vitória do 

candidato Bolsonaro em outubro de 2018. 

O país, que já vinha sendo desmontado pela era Temer, começou a 

ser golpeado na educação, com a retirada de disciplinas importantes no âmbito 

das ciências humanas, à formação do Ensino Básico: sociologia, filosofia, arte, 

e educação física são colocadas como conteúdos diluídos em outras 

disciplinas, o mesmo ocorrendo para áreas da história, geografia e química, 

também, dissolvidas nos itinerários formativos. 

Assim como a revogação da lei 10.639/2003 retira da grade curricular 

a tão importante disciplina História da África e da cultura afro-brasileira, 

afastando e contribuindo para uma deficiência ainda maior dos alunos e alunas 

das escolas públicas, principalmente, das cidades ou próximos de comunidades 

tradicionais em que muitas têm matrizes identitárias africanas ou ainda os 

povos afro-religiosos passam ser realidades cada vezes mais distantes de 

serem compreendidas, no âmbito de suas situações históricas e nos contextos 

escolares. 

E assim o governo atual vai direcionando para o que se tem colocado 

como “escola sem partido”, retirando todas aquelas disciplinas fundamentais 

para entender a formação social e histórica do seu país e do continente em que 

faz parte. 



Para entender a questão de gênero, sexualidade, as lutas LGBTS, 

do movimento negro, movimento do campo, dos povos indígenas, 

quilombolas e todo uma gama de comunidades tradicionais, excluídas da 

investigação e análise educacional com a comunidade docente e discente do 

ensino básico. Bem como os direitos desses grupos cada vez mais 

despedaçados e perseguidos por uma gestão em que, a ordem neoliberal, vem 

agora transvestida com a capa do totalitarismo fascista de governo. 

Diante deste cenário no Brasil, a Amazônia continua sendo a mais 

vilipendiada no espaço de disputas por grupos nacionais e/ou internacionais, 

especialmente, dos setores privados em que o projeto do próprio governo é o 

agronegócio e a exploração desenfreada do meio ambiente, sem um plano de 

desenvolvimento social [auto] sustentável para as populações locais. 

As queimadas, resultantes dos desmatamentos descontrolados na floresta 

amazônica, têm desequilibrado a natureza e prejudicado, não somente dos 

povos que habitam a região, mas também vem desregulando a temperatura 

climática do outro lado do país e, consequentemente, de todo o planeta Terra. 

E é nessa região que se tem um dos maiores índices de feminicídio, 

sendo as mulheres pretas e pardas as mais atingidas (6,1%), segundo 

informações dos últimos cinco anos da base de dados do senado federal, 

realizado pelo Observatório da Mulher Contra a Violência. Sendo que, 

os dados sobre o lesbocídio e as mulheres indígenas ainda é pouco 

evidenciado nesse relatório em particular. 



Nossas propostas de organização à coletânea são as seguintes 

Sessões: 

1- Mulheres pretas e questões da afroreligiosas:  Ensaios que tragam as 

mulheres negras e feministas comunitárias que fazem diálogos com a 
afroreligiosidade em seus diversos trabalhos de produção acadêmica 
comunitária e das periferias, seja, na literatura, seja por meio da educação 
popular em seus múltiplos fronts, na periferia e nos coletivos que dirigem e 
participam.

2- Mulheres Quilombolas: Aqui as mulheres negras quilombolas são as 
protagonistas através das pesquisas realizadas por essas outras 

mulheres amazônidas em que sua histórias se entrelaçam com suas produções 
acadêmicas.

3- Mulheres Indígenas: nesta sessão as mulheres indígenas tomam conta do 
cenário, com sua militância, sua luta por direitos, seu conhecimento 
tradicional e na viabilidade de uma outra cartografia histórica das mulheres 
cabanas.

4- Mulheres caboclas ribeirinhas/ Sessão descolonizando mestiçagem : aqui 

abre-se espaço às mulheres caboclas ribeirinhas que vieram de um 

contexto das vidas ribeirinhas ou descendentes dessas vidas ditas 

caboclas, nas cidades da Baixada, mas que guardam em suas memórias e 

nas suas interfaces culturais identitárias e fenotípicas marcadas por 

etnicidades fragmentadas dos seus antecipados indígenas ou ainda 

afroindígenas. Sendo assim, percebemos a mestiçagem a partir de novos 

contornos políticos, em que pese a crítica ao essencialismo em querer 

enquadrar a população mestiça do presente como sendo aquelas categorias 

do passado, que serviram de forma violenta ao processo do 
embranquecimento forçado pelo Estado colonial. Afinal, na atualidade o 
colonialismo incide, sobretudo, aos não brancos, não incide apenas na 

exclusão dos indígenas ou da população negra. Padecendo ainda as 

mulheres desses contextos no que diz respeito as suas (re)existências. 



5- Narrativas e práticas de saberes tradicionais de mulheres: Agora é

a vez das histórias dessas mulheres contadas em primeira pessoa, as

mulheres e seus conhecimentos contados por elas e assinados por elas.

Estamos abertas para as suas sugestões. REGRAS PARA 

O ENSAIO: 

1- Mínimo de 10 páginas e máximo de 15 linhas;
2- Pode usar imagens desde que informe os créditos autorais; 3- Seguir
as regras da ABNT; RESUMO DO ENSAIO , PALAVRAS-CHAVE.
4- Prazos final para entrega dos textos á curadoria do comitê científico: final de 
dezembro de 2022. REUNIÃO COM A JAMBU/ FACOM-UFPA.
 O livro deve ser publicado em e-book e impresso.

Siga-nos em nossas redes: 

Facebook/SeloNossasVozes 

Contatos: 

selonossasvozes@gmail.com 

(91) 991402120

http://www.selonossasvozes.blogspot.com/
mailto:selonossasvozes@gmail.com



