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À Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica 

e familiar do TJMS

Ao Ministério Público Estadual de MS (MPE-MS)

Ao Multimedia Anthropology Lab (MAL)

Ao  Instituto para o Desenvolvimento da Arte e da Cultura (IDAC)
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Apresentação

Entre os dias 28 a 30 de Novembro de 2020,  em audiência internacional, 

realizamos nossa VIII Grande Assembleia das mulheres  Kaiowá e Guarani - Kuñangue 

Aty Guasu. Devido à pandemia coronavírus, que atingiu a nossa comunidade desde 

março de 2020, toda a organização e realização do nosso evento foi construída 

remotamente. 

A Assembleia foi transmitida de forma online, diretamente de nove polos 

de internet que foram instalados nos tekohas Kaiowá e Guarani pela Kuñangue Aty 

Guasu, e onde não havia energia, toda a instalação e transmissão aconteceu a base 

de gerador de energia. 

Estamos localizadas no Cone Sul do estado de Mato Grosso do Sul/Brasil. 

Somos 58 mil Guarani e Kaiowá: a segunda maior população indigena do país. 

Para a construção desse evento, nós caminhamos entre os territórios 

indígenas do nosso povo, levando ajuda humanitária às comunidades Kaiowá 

e Guarani atingidas pela Covid-19, construindo com os conselhos Aty Guasu, 

Retomada Aty Jovem (RAJ) e apoiadores (as), campanhas emergenciais e setenta e 

três barreiras sanitárias, para o enfrentamento e prevenção, para a não expansão 

da pandemia em nossas comunidades. Dentre as idas e vindas, cada vez mais 

nos deparamos com a maioria das anciãs que visitávamos em estado vulnerável: 

debilitadas, doentes, em situação de abandono e fome. 
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Antes em 2019, tínhamos nos organizado para realizar toda a nossa 
Assembleia de forma presencial. Porém, em setembro de 2020, com a Covid-19 
avançando em nossos territórios, essa possibilidade foi descartada. 

Os desafios de construir um evento indigena online, em territórios Kaiowá 
e Guarani com uma invisibilidade digital foram imensos. O distanciamento social, 
conforme recomenda as organizações de saúde, na prática tornam os territórios 
indígenas e a voz das mulheres Kaiowá e Guarani cada vez mais silenciadas. 

A cada visita nas comunidades onde levávamos ajudas humanitárias, 
eram compartilhados conosco situações de violências contra as mulheres, meninas, 
crianças, jari (mulheres mais experientes que auxiliam no parto), parteiras e 
nhandesy (rezadoras). Tentamos acompanhar e dar apoio de longo prazo, mas as 
nossas condições frente às imensas demandas das comunidades eram precárias. 

A Kuñangue Aty Guasu convocou então as conselheiras e juntas decidimos 
desafiar a tecnologia e realizar um evento online em meio à pandemia. Parecia 
ser impossível pôr em prática o nosso planejamento: a localização geográfica, 
o recurso financeiro e a falta de equipamento eram alguns dos desafios que a 
nossa equipe tinha que organizar para iniciar a construção de uma Assembleia de 
Mulheres Kaiowá e Guarani online. 

O primeiro passo foi construir uma rede de apoio remoto; o segundo passo 
foi construir uma equipe em território; o terceiro passo foi a formação técnica das 
conselheiras da Kuñangue Aty Guasu para o manuseio dos equipamentos; o quarto 
passo foi fazer os levantamentos dos pontos de internet na casa das anfitriãs do 
evento: nhandesy, jari, parteiras e yvyraija (assistências das nhandesy). 
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Dessa forma, se levantou uma legião de mulheres de todos os cantos do 
mundo, atendendo ao chamado das Conselheiras da Kuñangue Aty Guasu. Jovens 
Kaiowá e Guarani comunicadoras foram convocadas para ajudar a operacionalizar a 
tecnologia em território e agentes do Estado foram convocadas(os) para construir/
reconstruir conosco caminhos em defesa das mulheres Kaiowa e Guarani. 

Ao som do mbaraka e do takuapu, direto dos territórios Kaiowá e Guarani, 
no dia 28 de novembro de 2020, iniciamos a VIII Kuñangue Aty Guasu 2020 online. 
A Assembleia foi um marco revolucionário da comunicação, em plena pandemia 
em nossos territórios indígenas: foram três dias e três noites de descolonização e 
demarcação das telas virtuais. 

As anciãs mais idosas das comunidades pela primeira vez sentaram em 
frente ao computador e tudo era novidade para elas. Suas vozes ecoaram ao mundo 
em audiência internacional, em busca de reconhecimento e efetivação de nossos 
direitos.     

A transmissão em quatro línguas (Kaiowá, Guarani, português e inglês) 
ocorreu diretamente dos territórios Kaiowá e Guarani: Panambizinho e Bororó 
(município de Dourados), Guapo’y e Limão Verde (Amambai), Guyra Kamby’ 
(Douradina), Rancho Jacaré (Laguna Carapã), Nhanderu Marangatu (Antônio João), 

Laranjeira Nhanderu (Rio Brilhante) e Jaguapiré (Tacuru). 

Dessa forma, discutimos e encaminhamos pautas sobre a demarcação e 

homologação de nossas terras, a saúde no olhar da mulher Kaiowá e Guarani, a 

efetivação e garantia dos programas sociais, o II Encontro de Parteiras do Cone 

Sul de MS, a violência na vida das mulheres e meninas a partir do olhar da mulher 
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Guarani e Kaiowá, o lançamento do Mapa da Violência contra as Mulheres Kaiowá e 

Guarani e o lançamento da plataforma online da Kuñangue Aty Guasu. 

A Kuñangue Aty Guasu construiu uma rede de apoio jurídico (incluindo 

defensoras públicas e a Articulação dos Povos Indigenas do Brasil/APIB) para 

encaminhamentos os processos de violência contra as mulheres Kaiowá e Guarani,  

alianças de lutas essenciais para efetivacao e reconhecimento de nossos direitos, 

reafirmando a nossa existência/resistência como mulheres indígenas. 
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Os desafios da saúde indígena em territórios Guarani e Kaiowá

No primeiro dia de nossa assembleia, em 28 de novembro de 2020, as 
anciãs deram as boas vindas com muitas reza. A saúde indígena no olhar da mulher 
Kaiowá e Guarani foi o primeiro tema debatido entre as nhandesy e parteiras no 
modo live. Elas fizeram um resumo de suas caminhadas, por exemplo, o cuidado 
através da medicina tradicional e as tentativas isoladas de construir um diálogo de 
cuidados reconhecido e respeitado pela instituição indigenista de saúde que atua 
diretamente em nossos territórios.

As anciãs afirmaram a necessidade do cuidado com as rezadeiras e 
parteiras, pois elas se encontram vivas, são poucas e já estão com a idade avançada/
idosas. Elas trazem a necessidade de formar novas parteiras e rezadeiras para que 
seus trabalhos/demandas continuem cuidando de vidas. São práticas espirituais e 
medicinais essenciais na saúde da mulher indígena.

Elas resumem que 2020 foi um ano extremamente difícil, pois a pandemia 
ocorreu em paralelo com o histórico extermínio das matas, rios e nascentes: locais 
onde há remédios que as nhandesy usam nos cuidados com o corpo da gestante. 
Elas chamam atenção do Estado para preservação do meio ambiente, local onde 
se encontram os remédios tradicionais que as ajudam a manter suas famílias vivas. 
As nhandesy cantaram algumas rezas que usam para mostrar ao público como elas 
cuidam do corpo das mulheres Kaiowá e Guarani antes, durante e depois do parto.

As nhandesy defendem a importância da reza para proteger o corpo, 
dar forças e saúde à mãe e ao bebê. Elas relatam os desafios em suas jornadas 
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como parteiras na pandemia 2020: “muitas mulheres temem ir ao hospital, que 
está localizado no espaço urbano, para parir, por medo de serem infectadas por 
essa doença do karai (não indígena)”. Elas afirmam a importância do apoio e 
fortalecimento do trabalho das parteiras nas comunidades em momentos como 
esses e relatam suas preocupações em relação ao coronavírus. 

Elas criticam a atuação da Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(SESAI), em territórios Kaiowá e Guarani: afirmam que a instituição não tem 
sido satisfatória, na prática. A grande chefia do maior Distrito Sanitário Especial 
Indígena do país,  localizado em Mato Grosso do Sul (DSEI/MS) é homem, coronel, 
karai e não sabe gestar uma instituição de saúde indigenista que deve respeitar as 
nossas especificidades como povos indígenas.

Essa instituição indigenista ignora os saberes e cuidados tradicionais 
das nhandesy, trazem consigo o colonialismo violento, de extermínio das redes 
de cuidado e o velho racismo institucional enraizado no peito e na prática. As 
nhandesy afirmam que esses senhores karai que ocupam cargos de chefias na saúde 
indígena sucateiam uma conquista nossa (SESAI). Para para dar o fim na saúde dos 
povos indígenas, os karai negociam nossos direitos politicamente sem nos consultar, 
vêm executando o extermínio da saúde indígena e demitindo a nossa rede de 
cuidado externa que trabalha respeitando as especificidades das comunidades 
Kaiowá e Guarani. Essa gestão de coronéis e militares defende o fim da SESAI, 
que é competência do governo federal, e constrói planejamentos genocidas de 
municipalização da saúde indigena.

A Kuñangue Aty Guasu afirma que a nossa saúde indigenista é uma conquista 
dos povos indígenas e que nossos direitos e nossas vidas não são moedas de troca: 
não estão à venda! As nhandesy enviam recados aos grandes senhores coronéis, 
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militares que estão de posse e usufruindo de nossas conquistas: “Respeitem nossos 
corpos, e parem de exterminar a nossa rede de cuidado!”. As anciãs mais velhas 
afirmam não se adaptar com essas recomendações de prevenção ao Covid-19, 
têm dificuldades de seguir as regras que os karai impõem nas comunidades - suas 
famílias são extensas e quando alguém tem os sintomas do Covid-19, a família 
inteira usa os remédios tradicionais e a reza. Elas lembram que, em alguns casos, 
há realmente a necessidade de o paciente ser encaminhado aos médicos na cidade. 
No entanto, elas não compreendem muito os procedimentos médicos karai, pois 
muitas das operações feitas por eles são prejudiciais ao corpo. As anciãs lembram 
como faziam há tempos atrás, quando ainda não inventaram o hospital karai, 
elas realizavam os partos sozinhas e afirmam estar abertas para dialogar, debater 
e construir caminhos mais humanos, de compreensão e cuidados juntando seus 
saberes tradicionais com a colonizadora medicina karai.  
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As parteiras, trazem relatos sobre como preparavam os alimentos para a 
mulher indígena após o parto, como peixe e melancia, entre outros. Elas narram as 
receitas medicinais e mencionam a importância de construir mais Ogas Pysy (casas 
de rezas) e casas de medicinas tradicionais para fortalecer os trabalhos que elas 
realizam e para continuar ensinando saberes tradicionais de geração em geração.

Covid-19 e desigualdade étnica e racial

Nossa convidada especial, Indianara Ramires Machado, representante 

da Ação de Jovens Indígenas de Dourados (AJI), traz relatos de como é fazer o 

enfrentamento ao Covid-19 na Reserva Indígena mais populosa do Brasil. Indianara 

coordenou equipes de saúde em territórios Kaiowá e Guarani com mais casos de 

Covid-19 e mais óbitos do Cone Sul de MS, desde março de 2020. Ela relata sobre a 

maior exposição das mulheres (maioria das pessoas infectadas pelo coronavírus) e 

alerta para o autocuidado dos povos indígenas, para não trazerem o vírus para os 

tekohas. A enfermeira do povo Kaiowá defende que o diálogo salva vidas e relembra 

dos fortes problemas da escassez de água em plena pandemia nas comunidades 

Kaiowá e Guarani que ela atende.

Nossa convidada Telma Taurepang afirma que precisa lutar contra o 

governo federal para reivindicar água, resgate das medicinas tradicionais e 

demarcação das terras. Ela critica a vivência do branco nos medicamentos e outros 

instrumentos ocidentais que fazem mal à saúde das mulheres indígenas (e das 
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não indígenas) e afirma: “nenhuma medicina tradicional nunca prejudica o nosso 

corpo”.

II Encontro das parteiras Kaiowá e Guarani do Cone Sul de MS

O II Encontro das parteiras Kaiowá e Guarani do Cone Sul de MS aconteceu 

no dia 28 de novembro. Jari/parteiras/nhandesy, através das telas virtuais,  

puderam expressar o quanto é valioso esse encontro e afirmaram valorizar e 

reconhecer as mulheres indígenas Kaiowá e Guarani que trabalham com a medicina 

tradicional e o saber das parteiras Kaiowá e Guarani. 

Infelizmente a tecnologia não nos permitiu mostrar ao vivo a casa de 

medicina tradicional. 

Dona Lúcia (parteira de Guapo’y/Amambaí-MS), disse que sempre vai 

pedir axs comunicadorxs parceirxs, que gravem ela dando aula sobre os cuidados 

com a mulher gestante na casa de medicina tradicional que a Kuñangue Aty Guasu 

construiu para ela: são registros de memórias importantes do trabalho da parteira.     

O lançamento das casas de medicina tradicional é um sopro de vida em 

meio à ameaça do coronavírus, da ocidentalização da medicina e da desapropriação 

de recursos naturais nos territórios indígenas. A parteira Lúcia disse que, para 

cuidar das mulheres, passou por um processo de formação com avós e irmãs que 

tinham conhecimento sobre medicina tradicional. Ela relata que hoje os cuidados 

tradicionais estão ameaçados, pois há perseguições, desqualificação e até mesmo 

ameaças de morte por parte da comunidade que são de igrejas, lideranças homens 
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e instituições indigenistas de saúde, que desprezam o cuidado que ela faz. 

Assim como outras nhandesy, ela traz até a tela do computador para o público 

da Kuñangue assistir os remédios que usa no cuidado com as mulheres, como o 

yvychim: remédio do mato que ajuda a mulher a ter um parto rápido, para que 

não seja tão sofrido, dolorido e longo. Ela canta a reza que faz no momento em 

que a criança já está nascendo e afirma a importância de expandir a sua sabedoria 

como parteira. Dona Lúcia já se encontra idosa e, a partir do ponto de vista de 

sua imensa sabedoria, afirma que os cuidados com as mulheres são especialmente 

importantes porque são elas as que mais sofrem diversos tipos de violências. 

A parteira convida o não indígena a procurar, conhecer e valorizar 

a medicina tradicional Kaiowá e Guarani, bem como fortalecer e proteger os 

recursos naturais, que é de onde vem os remédios tradicionais (rios e florestas). 

Na perspectiva/experiência de auto cuidado delas, os remédios tradicionais são 

melhores que os farmacêuticos: algo que toda mulher precisa conhecer para fazer 

o cuidado com o seu corpo. 
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Elas relatam que, atualmente, os partos cesáreos aumentaram em 
comparação à época em que elas se tornaram mães. As mulheres narram que 
elas não precisavam recorrer a uma sala de cirurgia e afirmam que a medicina 
tradicional nunca violou o corpo de uma mulher Kaiowá e Guarani: “O que viola 
são os tantos remédios de laboratórios”. 

Elas afirmam que o karai segue destruindo e envenenando o que resta da 
natureza: várias plantas medicinais deixaram de existir nesse extermínio do meio 
ambiente e as que restam estão quase extintas. 

Os latifundiários/ruralistas de MS avançam com forças, destruindo 
o natural, substituindo por imensas plantações de milhos, campos de sojas 
transgênicos, plantações de canas, criação de gados e etc.: tudo isso é muito 
abusivo e violento para a natureza, que morre lentamente, abrindo imensos 
campos desertos de erosão do meio ambiente. 

As nhandesy afirmam a importância de demarcar as terras tradicionais 
Kaiowá e Guarani para proteger a medicina tradicional, as nascentes, as tirinhas 
de florestas que restam, os rios e os animais. 

Elas finalizam aconselhando às mulheres, ao cuidar do seu corpo durante 
a gestação, cumprir uma quarentena de cuidados, recomendações espirituais e 
medicinais no pós-parto para uma recuperação saudável, como exemplo: não 
fazerem esforços físicos, usar o pó da taquara queimada e benzido pela nhandesy/
parteira para que não infeccione o umbigo do neném recém-nascido, tomar banho 
com ervas, não tomar banho frio, cuidar da alimentação e evitar visitas nos 
primeiros sete dias de vida do bebê.     
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Valorize a artesã indígena

Ainda no dia 28 de novembro, a 
Kuñangue Aty Guasu 2020 deu visibilidade 
ao trabalho das artesãs Kaiowá e Guarani, 
lançando a campanha: Valorize a artesã 
indigena. Realizamos uma exposição 
virtual dos produtos que elas vêm 
tecendo/produzindo. Com a chegada da 
pandemia, elas se encontram com uma 
dificuldade imensa de comercializar seus 
artesanatos. 

As artesãs Kaiowá e Guarani terão uma página na plataforma online da 

Kuñangue Aty Guasu (https://www.kunangue.com/), onde irão comercializar os 

seus produtos de forma virtual. Os interessados devem acessar o site e fazer a sua 

encomenda. Dentre os artesanatos estão: colar de sementes, canetas enfeitadas, 

brincos de pena, jeguaka (cocar), pulseiras de sementes e palhas, chaveiros de 

palha e taquara, roupas tradicionais Kaiowá e Guarani, cestos de palha, bacias de 

palha, mbaraka (chocalho), takuapu (instrumento feminino de taquara) e diversas 

sementes para colares. Confira em nossa página os diversos artesanatos com 

variadas cores e modelos e ajude uma artesã Kaiowá e Guarani. 

I Encontro de Mulheres indígenas
da comunicação e audiovisual:
traduzindo vozes da
ancestralidade em defesa da vida 
e território

A VIII Kuñangue Aty Guasu, na noite do 
dia 28 de novembro de 2020, deu visibilidade 
e fortalecimento às mulheres indígenas 
comunicadoras. Realizamos o I Encontro 
de Mulheres indígenas da comunicação e 
audiovisual: traduzindo vozes da ancestralidade 
em defesa da vida e do território. Um espaço/
momento inédito de visibilidade e resistência da 
nossa Assembleia, onde reunimos uma grande 
quantidade de comunicadoras originárias 
nacionais e internacionais. Construindo 
propostas, que foram  pensadas como forma 
de fortalecer a etnomídia, e espaços para 

as mulheres indígenas. Foi um momento de 
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encontro e união, no qual nos conectamos umas com as outras e afirmamos que 

não estamos sozinhas! Nesta mesa promovemos um encontro intercultural, das 

vozes das mulheres indígenas e aproximamos o que o isolamento social causou 

nos territórios. Diminuindo a solidão das mulheres indígenas frente ao racismo 

institucionalizado na sociedade brasileira.

A violência na vida das Mulheres Kaiowa e Guarani 

Organizada, resistente 

e em luta, a Kuñangue Aty Guasu 

pautou durante o segundo dia, 

29 de novembro de 2020, o tema 

A violência na vida das Mulheres 

Kaiowa e Guarani.  

Foi um momento 

histórico, onde no espaço virtual 

da Kuñangue Aty Guasu discutimos 

e denunciamos: a violência nas 

universidades, mulheres Kaiowá 

e Guarani defensoras de Direitos 

Humanos/ativistas em situação de 

ameaças, o caminho da violência 

e as marcas nos CORPOS/VIDAS 

das Mulheres Guarani e Kaiowá, a 

luta que custa a vida para manter 

vivas as identidades indígenas, a 

proteção para as meninas, jovens, 

crianças, nhandesy e outros tantos temas 

relacionados às mulheres indígenas Kaiowá 

e Guarani, em situação de violência dentro 

e fora dos territórios e a imensa dificuldade 

de diálogo com as instâncias jurídicas para 

encaminhamentos, denúncias e proteção 

às nossas vidas. 
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Corpos silenciados, vozes presentes: A violência no olhar
das Mulheres Kaiowá e Guarani

O mundo em audiência internacional: brasileiros, uruguaios, alemães e 

americanos (quem mais quisesse) puderam assistir o lançamento inédito do resumo 

do relatório Corpos silenciados, vozes presentes: A violência no olhar das Mulheres 

Kaiowá e Guarani.

O relatório com dados sobre as violências contra as nossas vidas contém 

materiais colhidos em diversos territórios indígenas Kaiowá e Guarani. Com uma 

narrativa coletiva escrita pelas conselheiras da Kuñangue Aty Guasu, tem dados 

colhidos ao longo dos últimos quatro anos (2017 a 2020) e foi lançado em audiência 

pública. Na modalidade live, falamos abertamente sobre as várias formas de 

violências que sofremos por parte do Estado, dos karaís (não indígenas) e, também, 

dos nossos próprios parentes. 

Havia membros defensores de direitos humanos e representantes do 

judiciário, como Ministério Público Federal, Núcleo Institucional de Promoção e 

Defesa dos Povos Indígenas e da Igualdade Étnica Racial (Nupiir)/ Defensoria Pública 

Estadual de MS, Defensoria Pública da União, Coordenadoria Estadual da Mulher em 

situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

do Sul (TJMS), Ministério Público Estadual (MPE), Instituto de Desenvolvimento e 

Cultura (IDAC), Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e Organização pelo Direito 

Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas (FIAN Brasil).

Foram cinco horas de depoimento-denúncia online: uma tarde de profunda 

comoção e transformação tanto para quem denunciava, quanto para quem ouvia. 
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O mapa da violência apontou as modalidades de violências sofridas 

– violência doméstica (incluindo estupro de mulheres e crianças), violência 

obstétrica, violência em disputa por terras, preconceito, racismo e etc. Há mais 

uma violência: a de nós conselheiras Kaiowá e Guarani da Kuñangue Aty Guasu, ter 

que se organizar para contar tudo isso publicamente e por escrito, em português e 

com “linguagem jurídica”.

Portanto, o lançamento do nosso relatório teve essa dualidade, de 

violência simbólica para se convertir em instrumento poderoso de denúncia que as 

mulheres Kaiowá e Guarani construíram. Foi lançado somente um resumo de um 

mega relatório que a Kuñangue Aty Guasu irá disponibilizar em 2021.  

Deixamos nítidas as várias formas violentas de colonização de nossos 

corpos, como um povo originário/nativo desde antes da existência do Brasil. O 

colonialismo ganha forças quando temos que nos curvar à cultura dominante: “Eu 

não falo português porque quero. Fui obrigada”, relata uma de nossas companheiras.  

Diante das câmeras que transmitiam a live, no campo da oralidade, muitas 

vezes em Guarani ou Kaiowá (com apoio de tradutores voluntários), as mensagens 

fluíam com muita força. As nossas vozes vinham trêmulas, às vezes, da tensão 

de relatar as situações vividas (que frequentemente vêm gerando represálias, na 

forma de mais violência e, até, criminalização de seus meios de luta).

As anciãs e nhandesy que vivem nas retomadas de terras denunciaram o 

não acesso à água potável e as crianças que são reprimidas nas escolas por serem 

consideradas “sujas”. 

Nossa união, naquele momento, em meio a tantas memórias de 

violências, nos fizeram chorar. Chorar umas pelas outras, pelas situações ruins 
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que ultrapassam nossos corpos: “Me 

sinto violada todos os dias, por estar 

presente numa faculdade que deveria 

ser um espaço de liberdade”, relatou 

uma companheira nossa. Nossa 

companheira de luta relata que é 

obrigada a ser aluna na universidade 

federal, onde o professor é karai, 

se auto-intitula defensor do nosso 

povo, diz saber mais sobre o nosso 

modo de viver do que nós mesmos, 

mas criminaliza lideranças femininas 

Kaiowá e Guarani, entregando elas 

para a polícia federal.

Nós, conselheiras da 

Kuñangue Aty Guasu, fizemos uma 

análise de como somos “tratadas” 

pelo judiciário karai: “Ouve-se muito 

que o juiz mandou. Um dia eu vou 

perguntar: Será que um juiz que não 

é nativo pode nos julgar? Isso não é 

crime?” 

Relatamos que o Estado não 
garante os nossos direitos básicos nos 
territórios indígenas, mas quando é para 
punir, o Estado aparece e com forças 
julga um corpo indígena e o aprisiona. 

O Estado recolhe crianças 
Kaiowá e Guarani em abrigos, por 
considerar que as suas mães não têm 
casas em condições de abrigar essas 
crianças, desconsiderando totalmente 
os padrões culturais arquitetônicos 
do nosso povo, afirmando com força o 
racismo institucional.

Igualmente, para encarcerar, 
o Estado está presente, porque nos 
presídios de Dourados-MS - tanto os 
masculinos quanto os femininos - há 
muitas pessoas indígenas condenadas. 
Os motivos são vários, mas certamente 
incluem a auto-defesa e delitos 
relacionados à vida árdua que nos cabe. 

Dentre tantas formas de 
violências praticadas contra as mulheres 
Kaiowá e Guarani, chega ainda mais 
uma: a figura do “capitão” (liderança 
oficial). Conselheiras da Kuñangue 
Aty Guasu denunciam a velha prática 
violenta de lideranças indígenas eleitas 
nas comunidades em vários tekohas. 
Mulheres denunciam a forma dominadora 
e machista desses líderes contra as 

mulheres da comunidade.
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A velha figura que o SPI (Sistema de 
Proteção ao Índio, extinto formalmente) criou para 
dialogar com o Estado com o nome de “capitão” que 
para nós significa opressor que continua violentando 
as mulheres Kaiowá e Guarani. Às tantas frases ditas 
durante a denúncia online continuavam:  “Se eu 
morrer…”, “Se me matarem…”, “Se eu não estiver 
aqui amanhã…” São frases que marcaram as telas 
virtuais da assembleia, relatos de nós mulheres 
Kaiowá e Guarani que atravessamos a fronteira da 
dúvida e estamos dispostas a morrer lutando, para 
não silenciarmos. 

Conforme a palavra nossos convidados 
defensores de direitos humanos, a violência é 
uma marca central da sociedade brasileira. Como 
lembrou a juíza da Vara de Violência Doméstica 
do MS, ao final da sessão, esse tipo de violência 
incide entre mulheres brancas, negras, imigrantes e 
refugiadas. Um dado particularmente estarrecedor é 
que 20% dos feminicídios no MS envolvem população 
indígena (como vítima ou perpetuador do crime), 
sendo que os indígenas são apenas 3% da população 
do estado, ou seja, esse tipo de violência incide sete 
vez mais sobre indígenas do que sobre brasileiros 
em geral. É um grito, é uma tragédia que continua 
de geração em geração e marca profundamente o 
segundo dia de assembleia da Kuñangue Aty Guasu 
2020. Esperamos que nossos gritos de socorro sejam 
ouvidos, enquanto vivas estivermos.

“
Ele me disse que eu era uma 

vergonha, mas eu não me 

sinto uma vergonha Eu me 

sinto forte. Eu nasci na luta. 

Não tenho vergonha de ser 

eu mesma.

“
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Marco Temporal e as demarcações de Terras Indígenas Kaiowá e Guarani

No último dia de Assembleia, 30 de novembro de 2020, a Kuñangue Aty 
Guasu debateu o tema: Marco Temporal e as demarcações de Terras Indígenas 
Kaiowá e Guarani.

Nós mulheres Kaiowá e Guarani compartilhamos nossas lutas e resistências, 
frente a tantos pacotes de leis anti-indígenas - um deles a Tese do Marco Temporal 
- que avança com forças no Congresso Nacional Brasileiro contra os nossos direitos 
legais reconhecidos na Constituição Federal de 1988. 

Estamos enfrentando um governo que vem retirando todos os nossos direitos 
legais, nos impedindo de existir, vendendo tudo o que é nosso, privatizando a terra 
que nos resta, acabando com o meio ambiente. Aos olhos do capitalismo tudo virou 
mercadoria: se esquecem que todos os recursos naturais também acabam e a vida 
no planeta está ameaçada. 

Para nós, legalizar e aplicar a tese do Marco Temporal como uma 
ferramenta jurídica para tomar posse do que nos resta é legalizar a morte do nosso 
povo Kaiowá e Guarani: é invalidar os nossos direitos efetivos pela demarcação e 
homologação de nossas terras.  

O governo brasileiro e seus Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário a 
cada momento criam novas propostas de leis que de forma inconstitucional atingem 
diretamente a nossa vida. 

Hoje a nossa luta e o nosso grito é pela vida, pela demarcação de nossas 
terras tradicionais, pela vida das mulheres indígenas, pela proteção das nascentes, 
rios, florestas, animais e pelo direito de existir.
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Propostas e recomendações da VIII Kuñangue Aty Guasu 2020

Demandas urgentes para serem implementadas:

Vidas indígenas importam, desejamos viver!

A prática do racismo institucional, a justiça da elite karai (não indígenas) 

e o Estado Brasileiro incitam a violência contra nossos corpos. É urgente aplicar 

medidas de proteção para nós mulheres indígenas Defensoras de Direitos Humanos/

Ativistas em luta! Nos encontramos perseguidas, criminalizadas pelo Estado, 

correndo risco de sermos silenciadas, presas e assassinadas. Este é um grito de 

socorro! Desta forma, reivindicamos:

● Criação imediata de uma Rede de Proteção e Acolhimento da Equipe de 

Lideranças Mulheres Indígenas, pois se encontram em profundo desgaste 

emocional pelo fato de sustentarem um circuito pesado de perseguições. 

Este contexto resulta do posicionamento dessas mulheres em seu 

trabalho, seus corpos e suas vidas, colocadas inteiramente a serviço da 

proteção das mulheres Guarani e Kaiowá. O objetivo de criação desta 

rede visa o fortalecimento e amparo jurídico para o enfrentamento de 

TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES;

● Reconhecimento das Casas de Medicina Tradicional na rede de cuidados 

dos povos Guarani e Kaiowá, com inserção deste conhecimento tradicional 

nas áreas de Saúde e Assistência Social para o atendimento dos povos em 

questão;

● Apoio na implementação das Casas de Medicina Tradicional para que 

as parteiras possuam espaços adequados para cuidar das gestantes e 

realizar os partos de modo tradicional. Este processo deve contar um 

trabalho de sensibilização acerca da importância da criação de uma 

rede de suplementação a este projeto, já previamente elaborado pelas 

Conselheiras da Kuñangue Aty Guasu. Existe grande dificuldade de 

angariar recursos para a instauração de Casas de Reza e de Medicina 

Tradicional nos Territórios Guarani e Kaiowá, e é preciso prestar especial 

atenção às áreas de Retomada. Assim podemos transcender o argumento 

arbitrário alimentado pelo discurso epistemicida que se refere a estes 

territórios ancestrais como “áreas de litígio” - argumento que impõe 

entraves nas iniciativas de implementação das nossas demandas. No 

nosso entendimento, são áreas legítimas de reprodução da vida e da 

cultura Guarani e Kaiowá, sendo áreas onde habitam pessoas e, como 
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pessoas, têm todo o direito à vida digna, justa e livre de violência. Esta 

meta tem o objetivo principal de coibir o epistemicídio, o genocídio e 

o etnocídio praticados pela sociedade brasileira, tanto sociedade civil, 

quanto sociedade política, que coaduna com o silenciamento dos nossos 

corpos e o sufocamento das nossas vozes no que tange a denúncia das 

vulnerabilidades promovidas pelo Estado e pela Sociedade brasileira;

●  Convocamos o poder público, as universidades e a comunidade em 

geral para escutar as mulheres Guarani e Kaiowá, para juntas reformular 

a Lei Maria Da Penha com uma proposta que nos proteja na prática e 

atenda as especificidades das mulheres indígenas; 

●  Denunciamos aos Direitos Humanos, à Frente Parlamentar Indígena 

no Congresso Nacional, à ONU Mulheres e às delegacias de atendimento 

à mulher que, nós, mulheres indígenas na linha de frente das ações 

da Kuñangue Aty Guasu, estamos sofrendo constantes perseguições, 

criminalização, processos judiciais, entre outras formas de violência. 

Pedimos proteção pois somos mulheres em defesa de um povo e estamos 

sofrendo ameaças e torturas psicológicas por pessoas e instituições que 

servem como massa de manobra ao latifúndio em Mato Grosso Do Sul;

Criação de uma rede de atendimento para atender as crianças indígenas 

que estão em situação de violência e expostas a todo tipo de violação 

de seus corpos, pois não encontramos respaldo nas execuções do ECA. 

As crianças Guarani e Kaiowá não são consideradas pelo Estado em sua 

dignidade humana, em seu direito à vida, à língua e a sua cultura materna;

● Criação de uma rede de financiamento coletivo que possa ser acessada 

por meio de editais e chamadas públicas de financiamento de projetos, 

pois a nossa mobilização é muito importante para a manutenção da 

vida, e é realizada todos os anos com muita dificuldade e extrema 

desassistência;

● Criação de um projeto de inclusão digital para os territórios, 

incrementando as Casas de Reza com pontos de internet e sinal de wi-fi, 

tendo em vista a utilidade pública que a divulgação das mensagens das 

nhandesy cumpre para sociedade de modo geral. Assim poderemos levar 

a mensagem da importância de valorização da cultura tradicional, tanto 

para os jovens quanto para os indígenas que se encontram em contexto 

urbano, assim como toda a sociedade que precisa de cura das práticas 

de preconceito;
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● Imediata investigação da violência obstétrica contra mulheres indígenas 

em atendimento fora dos territórios, em hospitais da rede pública;

● Apoio na implementação de farmácias vivas com reflorestamento das 

regiões das Casas de Rezas e consequentemente das Casas de Medicina 

Tradicional;
● É urgente que as instâncias jurídicas fiquem atentas aos crimes de 
intolerância religiosa que ameaçam as vidas das nhandesy e seus modos 
de se organizar. As nhandesy já não são muitas e estão com a idade 
avançada. Elas enfrentam diversos preconceitos e ameaças constantes 
por seguir as práticas tradicionais. Parentes que seguem as igrejas 
evangélicas e neopentecostais inseridas nos Tekoha as criminalizam, 
assim como algumas lideranças não-tradicionais;
● A gestão de assistência social no estado do Mato Grosso do Sul 
necessita construir alternativas de atendimento e acolhimento para 
mulheres e crianças em situação de violência. É urgente a necessidade 
de implementação de CRAS e CREAS em todas as comunidades;

Metas a médio e longo prazo:
● É de suma importância garantir a presença e participação das 

jari (anciãs) de maneira justa, como uma atividade pedagógica de 

ensinamento da cultura, tanto nas escolas indígenas quanto nas 

universidades, acompanhando as aulas e compartilhando saberes com 

professores e alunos a partir da educação tradicional Kaiowá e Guarani. 

É preciso garantir a devida gratificação da sua atividade, assim como 

qualquer docente tem direito, visto que elas são nossas mestras e 

doutoras e sempre doam o seu tempo de trabalho para enriquecer os 

cursos universitários;

● Reconhecimento, por parte do Estado, do calendário das festividades 

e rituais sagrados Guarani e Kaiowá, a exemplo do Jerosy Puku e Jerosy 

Mbyky. Estes rituais precisam de fortalecimento, pois são rituais do 

Jakaira - divindade que criou o milho branco -, que acontecem uma vez 

no ano em defesa da preservação do meio ambiente, do clima e da terra, 

na cosmologia Guarani e Kaiowá;

● Realizar cadastro das nhandesy para que estejam habilitadas pela 

Carteira Nacional do Artesão;

● É necessário acessar apoio junto às redes de soberania alimentar 

para reflorestar as matas com pohã (plantas medicinais) no entorno das 

casas das nhandesy/parteiras e fazer reviver as farmácias vivas com 

diversas plantas medicinais, assim como o acesso à água potável, que é 

fundamental para a garantia dos direitos humanos de nosso povo;



25

Ações que visam a proteção dos Saberes Tradicionais

● A escola precisa ter uma educação diferenciada e específica, que 

respeite a língua materna e os nossos modos tradicionais de ensinar;

● As aulas de artes/grafismos nas escolas indígenas devem ser ministradas 

por nossas nhandesy e nhanderu, para que a nova geração aprenda sobre 

a arte Kaiowá e Guarani, tão rica e diversificada que muitas vezes as 

escolas ignoram;

● A escola precisa respeitar os cuidados antes, durante e depois das 

meninas que irão participar do ritual de passagem da moça (Ritual Kaiowá 

e Guarani da primeira menstruação);

Segurança das Nhandesy/parteiras
● As nhandesy, em virtude da pandemia coronavírus, estão com medo 

de sair de seus territórios e ir nos eventos para fazer seus rituais. Sendo 

assim, é necessário encontrar uma solução e meios adequados de garantir 

a segurança e os cuidados necessários para que elas possam participar 

dos rituais;

●  As nhandesy são muito importantes para outras nhandesy. É fundamental 

garantir (QUEM VAI GARANTIR?) o fortalecimento, manutenção e 

transmissão da cultura Kaiowá e Guarani para os mais novos, como 

crianças e jovens adolescentes; 

● Repudiamos e exigimos investigação de vendedores ambulantes e 

donos de mercados que exploram e enganam as nossas anciãs que são 

aposentadas. Vendem produtos com valor muito alto, ficam de posse 

do cartão bancário delas e as mercadorias com frequência chegam 

estragadas/vencidas; 

● Afirmamos a nossa luta contra a Tese do Marco Temporal. Essa lei 

do Karai é a morte do nosso povo. No contexto da política atual, as 

demarcações de Terras Indígenas em todo o território brasileiro estão 

paradas. Portanto, demarcar nossos territórios é urgente e os processos de 

reconhecimento de nossas terras precisam sair das gavetas do judiciário 

e ser efetivadas a nosso favor;

● Possibilitar (QUEM VAI POSSIBILITAR?) meios de locomoção e transporte 

das nhandesy para atendimento das gestantes em suas casas;

● A falta de água é uma realidade presente em muitas comunidades 

Kaiowá e Guarani. Possibilitar (QUEM VAI POSSIBILITAR?) o acesso à água 

potável é fundamental para a garantia de direitos de nosso povo;
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Saberes tradicionais
● A escola precisa ter uma educação diferenciada e específica, que 
respeite a língua materna e os nossos modos tradicionais de ensinar;
● As aulas de artes/grafismos nas escolas indígenas devem ser ministradas 
por nossas nhandesy e nhanderu, para que a nova geração aprenda sobre 
a arte Kaiowá e Guarani, tão rica e diversificada que muitas vezes as 
escolas ignoram;

Artesãs indígenas
● É necessário reconhecer, valorizar e mapear o artesanato Kaiowá e 
Guarani;
● É necessário fortalecer e possibilitar meios de vendas para garantir a 
sustentabilidade de nossas artesãs;

Prevenção contra o COVID-19 nos Tekoha Kaiowá e Guarani 
● Garantia da continuidade de meios de comunicação, prevenção e 
orientações educativas, com informações na língua guarani e kaiowá 
sobre a COVID-19 para os Tekoha; 
● A pandemia segue com força no país. Seguimos recomendando que 
a comunidade fique em seus Tekoha e que, se for necessário circular, 
use máscaras. Em tempos de coronavírus, cuidar de si é evitar que o 
vírus aumente nas comunidades. Atualmente, os hospitais se encontram 
lotados e sem vagas para novas vítimas do COVID-19; 
● Recomendamos que líderes de todos os territórios Kaiowá e Guarani 
continuem com os cuidados e prevenção ao COVID-19;

 

Territórios indígenas
● A Kuñangue Aty Guasu exige que o Estado brasileiro efetive a Constituição 

Federal de 1988, demarcando as nossas terras tradicionais;

● Exigimos justiça pelas nossas lideranças assassinadas em nossos 

territórios; 

● Exigimos que o Estado cumpra com a consulta prévia, como recomenda 

a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre 

todas as decisões que envolvem diretamente as comunidades Guarani e 

Kaiowá; 

● Exigimos que o Ministério Público Federal investigue o uso de veneno 

(agrotóxico) próximo às comunidades indígenas, causando diarréia, 

desnutrição e câncer no povo Guarani e Kaiowá, como os ataques químicos 

ocorridos nos Tekoha Guyraroka, Guyra Kambi’y, Laranjeira Nhanderu e 

Tey’i Jusu.



27

● Convocamos o povo, as universidades e outros companheiros(as) que 
conosco caminham, para salvar o clima, nos ajudar a reflorestar as 
retomadas, doar mudas de árvores às comunidades Kaiowá e Guarani; 
● Exigimos a presença de acompanhantes e intérpretes na nossa língua 
materna em todas as instâncias jurídicas, pois as denúncias realizadas na 
Delegacia da Mulher sem a compreensão da nossa língua materna é outro 
processo de violência cometido contra nós;
● As autoridades que realizam atendimento de uma mulher Kaiowá e 
Guarani vítima de violência precisam de uma formação antropológica 
para compreender as denúncias. Despreparados e sem contato com a 
nossa realidade, desrespeitam as vítimas e desrespeitam as nossas 
denúncias; 
● Repudiamos a militarização e o colonialismo violento, que provoca o 
extermínio das redes de cuidado. Exigimos que as instâncias jurídicas 
investiguem a prática do racismo institucional contra funcionários 
indígenas da SESAI, demitidos pelo chefe do DSEI/MS. 
● Exigimos o fortalecimento da SESAI, e reafirmamos a nossa posição 
contra a municipalização da saúde indigena;

Comunicação indigena 
● Fomentar o acesso a internet para possibilitar a comunicação remota 

nas comunidades kaiowá e Guarani. Para tanto, se faz necessária a 

garantia de recursos financeiros permanentes e exclusivos para manter 

as mensalidades de cada ponto de internet já instalado em nove tekoha 

Guarani e Kaiowá;

● Aumentar os pontos de internet em diferentes tekoha Guarani e Kaiowá;

● Fortalecer a rede de comunicadoras indígenas criando uma estrutura 

de ilha audiovisual, inicialmente nos pontos de internet já criados pela 

Kuñangue Aty Guasu e proporcionando também a formação continuada 

das cineastas e comunicadoras Kaiowá e Guarani em seus territórios, 

incluindo cursos na área e acompanhamento técnico permanente. 

● Proporcionar bolsas de estudos em audiovisual para cineastas e 

comunicadoras Kaiowá e Guarani, que ficarão responsáveis pelos registros 

e comunicação em território. Com esse estímulo e estrutura audiovisual 

acessível para nossas comunicadoras, a médio/longo prazo será possível 

fomentar a criação de um banco de dados e informação remota sobre a 

realidade em que se encontram os Kaiowá e Guarani, em especial nossas 

Nhandesy, a partir do olhar da própria comunidade.
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Ao coordenador coronel do DSEI/MS 
● Pare de exterminar as nossas redes de cuidados. O senhor precisa 

respeitar os povos indígenas Kaiowá e Guarani, está nos violentando com 

o racismo institucional e suas velhas práticas coloniais violentas. 

● Exigimos que contrate de volta a nossa enfermeira indigena Indianara 

Ramires Machado, para a sua função técnica de supervisora do Polo De 

Dourados-MS;

● Exigimos que contrate mais psicólogxs para a região de Amambai-MS, e 

que mantenha Paula Rodrigues trabalhando na comunidade de Guapo’i, 

cuidando da saúde mental da comunidade;

● Exigimos que dialogue com as organizações tradicionais: Aty Guasu, 

Kuñangue Aty Guasu e Retomada Aty Jovem, para tomadas de decisões em 

relação aos encaminhamentos da saúde indigena em nossos territórios;

● A SESAI - SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA - é filha da luta e 

da resistência indígena, é responsabilidade dos profissionais e de quem 

está nas coordenações de fazer valer a saúde diferenciada aos povos 

indígenas, de acordo com as suas especificidades;

● É preciso contratar mais médicos, psicólogos, técnicos de enfermagem, 

assistentes sociais, nutricionistas, dentistas para a equipe da SESAI que 

atua em territórios Kaiowá e Guarani; 

A Kuñangue Aty Guasu é uma organização de mulheres Kaiowá e Guarani. Somos 

reconhecidas por nossas anciãs(aos), jovens e comunidade em geral. Lutamos em 

defesa dos direitos originários das Mulheres Kaiowá e Guarani.

Toikove Kuñangue Kaiowá há Guarani!

VIDA às mulheres Kaiowá e Guarani.

Vidas indígenas importam!

Não à violência contra nossos corpos!

Demarcação já!

Enquanto houver o som do mbaraka

e do yakuapu vai ter luta!

Atenciosamente,

Conselho das Mulheres Kaiowá e Guarani da Kuñangue Aty Guasu. 

Desde os Tekoha Kaiowá e Guarani, 09 de Dezembro de 2020. 
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