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FICHA TÉCNICA



Kuñangue Aty Guasu é a Grande Assembleia das Mulheres Kaiowá e Guarani, com sede 

em Dourados-MS, organizadas no Cone Sul de Mato Grosso Do Sul, Brasil. Teve seu início em 

2006 quando as mulheres indígenas em coletivo, se levantaram para ser as protagonistas de 

sua história, as porta-vozes de sua caminhada. Essa decisão histórica iniciou-se no território 

sagrado Nhanderu Marangatu, Município de Antônio João-MS.

 Fazem parte da Kunangue Aty Guasu as nhandesys e nhanderus (rezadoras e rezado-

res tradicionais, guardiãs e guardiões de farmácias vivas e culturas ancestrais e da educação 

na primeira infância), jarys (parteiras tradicionais e guardiãs dos saberes da floresta), jovens, 

crianças, ativistas, universidades, pesquisadores, profissionais de diversas áreas e apoiadores.

 Atualmente, dentro das comunidades Kaiowá e Guarani, a Kuñangue Aty Guasu é o 

espaço em que se articula a intersecção entre gênero, raça/etnia, classe, geração, direitos 

dos povos tradicionais, questões ambientais e territoriais a um só tempo. Com o avanço do 

desmatamento, da intolerância religiosa e da violência contra mulheres e crianças indígenas, 

a Kuñangue Aty Guasu é uma das principais organizações para a proteção de anciãs indí-

genas, dos modos de vida tradicionais e da saúde integral da mulher indígena. Além disso, a 

Kuñangue Aty Guasu se articula com uma ampla rede de mulheres de outras etnias no Brasil 

e no mundo, artistas nacionais e internacionais, organizações multilaterais e ativistas de outros 

países.

 Nos espaços das assembleias, que ocorreram/ocorrem anualmente (edições em 2012, 

2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021), as mulheres Kaiowa e Guarani debatem/

debateram pautas como as questões territoriais (que é a principal bandeira de luta Kaiowá e 

Guarani), discutem o cotidiano delas e fazem os encaminhamentos.

 A mulheres kaiowa e Guarani anualmente produzem todas as formas de denúncias, 

através de relatórios, videos, assembleias e buscam proteção às mulheres Kaiowa e Guara-

ni em situação de risco diante das violências domésticas, violência do Estado, violência nos 

acampamentos por conta dos ataques dos pistoleiros a comunidade, alimentação/roça, 

soberania alimentar, consumo de alimentos sem agrotóxico e os impactos da monocultura ao 

entorno das aldeias Guarani e Kaiowá, queima dos espaços sagrados como as casas de reza, 

direito das crianças e adolescentes, direito das anciãs e anciões, meio ambiente e clima.

01 O QUE É A 
KUÑANGUE ATY GUASU?





A Kuñague Aty Guasu é um dos únicos espaços em que as mulheres Kaiowa e Gua-

rani constroem coletivamente meios de proteção para meninas e mulheres indígenas, 

e para suas comunidades. Para tal finalidade, nos próximos cinco anos queremos 

atingir e/ou manter as seguintes metas: construção das casas de reza (medicina 

tradicional, farmácia viva, saúde comunitária), ampliar nossa rede de apoio (com o 

observatório próprio e equipe multidisciplinar), mapa de violência (campo e registro 

sobre as mulheres indígenas), registro da memória oral de nossas anciãs, assembleia 

anual, idas contingentes a Brasília para embates junto ao Poder Legislativo (como o 

Acampamento Terra Livre e o julgamento do Marco Temporal), manutenção e nossos 

canais de comunicação, compra e manutenção de uma base permanente, agenda 

constante com os três poderes e cursos/formações de acordo com as demandas dos 

territórios indígenas.

  As ações da Kuñangue Aty Guasu foram possibilitadas através do apoio 

e das parcerias de organizações e instituições nacionais e internacionais, como a 

Fundación Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) em 2016, o EMKP do British 

Museum em 2020, o Global Engagement Fund da University College London em 

2020, o Grand Challenges da University College London em 2021, o International 

Artists Solidarity network, o Fundo Brasil, Onu Mulheres Brasil, dentre outros. Estes 

apoios fomentam a infraestrutura e logística necessária para as ações da Kuñan-

gue Aty Guasu, fortalecendo a capacitação técnica de sua equipe, encorajando a 

autonomia social e sustentabilidade econômica de mulheres Guarani e Kaiowá e 

aumentando sua participação em espaços de tomada de decisão.

“ Somos mulheres Kaiowa e 
Guarani em luta, resiliência pela 
nossa sobrevivência, liberdade e 

autonomia.”





A história dos povos indígenas vem sendo demarcada na voz das 

mulheres indígenas, hoje somos nós que contamos a nossa história, pelas que 

nos antecederam, por nós e pelas que virão.  A violência de gênero dentro 

das comunidades chegou com a invasão do Brasil, há 522 anos, que a mis-

cigenação do país aconteceu com vidas/corpos de mulheres indígenas que 

foram estupradas pelo homem colonizador, machista, conservador e branco. E 

de uma só vez todas as mulheres afirmam que a violência não é cultural, e sim 

uma herança colonial deixada nos territórios indígenas.

 As caravelas continuam a invadir os territórios, os corpos, as organiza-

ções, línguas e modos de se organizar das mulheres indígenas cotidianamen-

te. A violência trazida na invasão do Brasil deixam consequências graves no 

corpo-território das mulheres indígenas, como a exploração dos rios, a retirada 

de madeiras, o garimpo, o silenciamento e a negação dos direitos dos povos 

originários.

 As mulheres indígenas têm um papel fundamental com a medicina tradi-

cional, que traz toda a ancestralidade do canto, rezo, etc. Elas estão conecta-

das com a terra, com a água, com o ar, com o mundo espiritual, é uma biblio-

teca viva, por isso são mãe terra, e é preciso URGENTE proteger as mulheres 

indígenas respeitando as nossas especificidades como Povos Originários.

02 A VIOLÊNCIA CONTRA AS 
MULHERES INDÍGENAS NO BRASIL



“Porque o nosso corpo é terra e o que 
corre dentro de nós é um grande rio.” 
Shirley Krenak

“Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil 
do cocar.” 
Celia Xacriabá

“Nós por nós, por todas que vieram antes 
de nós, por todas que virão!” 
Kunangue Aty Guasu



As mulheres indígenas, vivem a violência, sentem e adoecem com as o 

avanço das politicas anti-indígenas como: a Tese do Marco Temporal, o 

PL 190, PL 490, etc, e através das leis já constituídas elas enfrentam o não 

acesso aos direitos básicos para se viver em territórios indígenas, como um 

espaços seguro.

Desta forma diante da ausência de dados específicos que abordem a 

violência contra as mulheres indígenas, que como consequência causam 

a ausência das politicas publicas no âmbito municipal, estadual e federal 

para as mulheres indígenas, o Mapa de todas as violências que acontecem 

contra o corpo- território das mulheres Indígenas é urgente.

 A Kuñangue Aty Guasu, segue nas tessituras do III Módulo do 

Mapa da Violência, Corpos silenciados, vozes presentes: A violência no 

olhar das Mulheres Kaiowa e Guarani/MS - Hete kirirîm ayvu jekaa teko-

vai, kuñangue.

 Essa é uma construção coletiva, cumprindo a demanda que vem 

das assembleias da Kuñangue Aty Guasu, uma forma de consulta de identi-

ficação das violências contra o corpo- território das mulheres, jovens, crian-

ças e idosas indígenas em situação de violência dentro e fora dos territórios 

indígenas Kaiowá e Guarani.

 

 Somos todas Daiane Kaingang, Raissa Guarani e Kaiowá, Ariane 

Guarani e Kaiowá, Augusta Guarani e Kaiowá e tantas que já se foram, e 

muitas outras que seguem silenciadas.

Seguimos juntas, até que cessem a violência 
contra nossos corpos
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04 INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Tekoha Nhanderu Marangatu, municipio de Antonio 

João-MS. Zona de mapeamento da violência per-

manente da Kunague Aty Guasu

Aldeia Panambizinho municipio de Douradina-MS. 

Zona de mapeamento da violencia permanente da 

Kunangue Aty Guasu

Tekoha Laranjeira Nhanderu I, município de Rio 

Brilhante-MS, Zona de mapeamento da violência 

permanente da Kunangue Aty Guasu



Aldeia Guapo’y, municipio de Amambai-Ms. Zona 

de mapeamento da violência permanente da Kuna-

gue Aty Guasu.

Tekohá Ita’y Kagurussu, municipio de Douradina-MS. 

Zona de mapeamento da violencia permanente da 

Kunangue Aty Guasu

Aldeia Rancho Jacaré, município de Laguna Carapã-

-MS, Zona de mapeamento permanente da Kunan-

gue Aty Guasu.
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05 CONSIDERAÇÕES FINAIS





















A fotografia e os desenhos são ferramentas de 
luta muito importantes. Narra as nossas histórias 
através das lentes, de u m a folha de papel, lá-
pis coloridos… por diversos olhares, por diversas 
mãos…
 E nessa junção de linguagens, expressões e 
culturas, a Kuñangue Aty Guasu demarca a his-
tória das Mulheres Kaiowa e Guarani trazendo 
para o III Módulo do mapa da violência – Corpos 
silenciados , vozes presentes: A violência no olhar 
das Mulheres Kaiowá e Guarani/ MS - Hete 
kirirîm ayvu jekaa tekovai, kuñangue no a edição 
Retratos de uma Re-existência nativa; o Dossiê da 
Violência; e o documentário sobre a intolerância 
religiosa. Todos trabalhos com previsão de lan-
çamento entre os dias 22 a 26 de novembro de 
2022, na X Assembleia Da Kuñangue Aty Guasu.

Atyma porã, obrigadx.


