




Nós somos a Kuñangue Aty Guasu, a maior Assembleia das Mulheres  Kaiowá 

e Guarani do estado de Mato Grosso Do Sul. Nossa organização foi fundada em 2006 

pelas mulheres indígenas Kaiowá e Guarani e foram realizadas, desde então, dez 

assembleias: elas aconteceram em 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 

2022.

É uma assembleia organizada por nós, mulheres, para mulheres, meninas, jovens 

e anciãs, pautando o que envolve o nosso corpo território, e depois das anfitriãs do nosso 

conselho, todos os representantes de várias comunidades têm voz, espaço, participação 

e decisão. Estão presentes em nossa Assembléia, as Nhandesys (Anciãs-Jary) e 

Nhanderus (Anciãos-Ñamõi), jovens, rezadores, crianças, movimentos sociais, ativistas, 

imprensa internacional e nacional, universidades, pesquisadores e apoiadores. A 



presença de autoridades regionais, estaduais e federais, 

interligadas às questões indígenas, bem como das 

organizações indigenistas, também se fazem presente na 

plenária, recebendo as demandas   da Kuñangue Aty 

Guasu. 

É um espaço de protagonismo e discussão de temas de 

alta relevância para as comunidades indígenas Kaiowá e 

Guarani de MS. A Kuñague Aty Guasu é um dos poucos 

espaços, onde se reúnem mulheres Kaiowá e Guarani, 

representantes de todos os Tekohás para diálogo e debate dos direitos e demandas das 

meninas, mulheres, jovens e anciãs. Somos a única organização indígena Kaiowá e 

Guarani a produzir relatórios com dados de violências ocorridas dentro e fora dos 

territórios de nosso povo e a única a organizar audiências públicas populares para escuta 

e registro da voz das comunidades indígenas.

Desta forma, de 22 a 26 de novembro de 2022, realizamos a nossa X Grande 

assembleia das Mulheres Kaiowá e Guarani, que aconteceu na terra indígena de 

Nhanderu Marangatu Cedro, localizada na fronteira entre Brasil e Paraguai, no município 

de Antonio João/MS. Através deste documento, viemos traduzir as vozes das tantas 

mulheres que caminham/caminharam conosco.

Estiveram reunidas aproximadamente 600 a 900 pessoas, dentre elas, as 

nhandesys, nhanderus, crianças, Jarys/parteiras, Nhamõi, comunidade em geral, 

delegação dos parentes Paī Tavy Terã do Paraguai, representantes de Direitos Humanos, 

universidades, judiciário e apoiadores.  Discutimos e encaminhamos pautas sobre a 

demarcação e homologação de nossas terras, acesso à educação, saúde, segurança, 

proteção do meio ambiente, efetivação e garantia dos programas sociais, saúde da 



mulher Guarani e kaiowá, III encontro das parteiras Kaiowá e Guarani, a violência na vida 

das mulheres e meninas Guarani e Kaiowá, o enfrentamento à violência contra as 

mulheres indígenas, empoderamento político e econômico, ritual do nhemôngarai, jeroky 

e nhembo'e (reza e dança), e lançamento do III modulo do mapa da violência Corpos 

Silenciado, vozes presentes: A violencia no olhar das Mulheres Kaiowá e Guarani. 

No estado de Mato Grosso do Sul, nós, povo Kaiowá e Guarani, somamos 

aproximadamente 80 mil indígenas e somos a segunda maior população indígena do 

Brasil. Por meio deste documento, viemos defender os nossos direitos originários e 

constitucionais e encaminhar propostas e recomendações de proteção e fortalecimento de 

nosso povo em especifico para as mulheres, meninas, jovens e idosas Kaiowá e Guarani.

Nos últimos anos enfrentamos um governo fascista e anti-indígena que nos 

golpeou violentamente de todas as formas, por exemplo, tentou retirar nossos direitos 

como forma de impedimento de nossa existência, mas com a nossa força re-existimos 

todos os dias, desde 1.500. As mulheres Guarani e Kaiowá denunciaram, diante da 

plenária e do poder público presente na assembleia, que os latifundiários têm violado de 

todas as formas o povo Guarani e Kaiowá, via avanço do desmatamento, da não 

demarcação de terras indígenas, queimadas e altas doses de veneno, enfraquecimento 

da medicina tradicional, falta de investimentos em saúde e educação, aparelhamento de 

instituições indigenistas, promoção do ódio, perseguição política, criminalização e 

massacres, dentre outras formas de genocídio/etnocídio. As árvores choram, os rios 

sangram, a terra arde em chamas e com elas morre lentamente a população indígena 

desse país. Isso é resultado do avanço do capitalismo que tem a terra como mercadoria, 

que busca o dinheiro e poder, diferente de nós povos indígenas que somos os protetores 

da terra sagrada. 



Atualmente, a medicina do não indígena avança sobre o corpo da mulher indígena, 

o espaço estranho do hospital assusta e as violências obstétricas continuam quando vidas 

dão vidas a vidas. A medicina não indígena tem uma concepção diferente em nosso olhar 

Guarani e Kaiowá e isso deve ser respeitado, inclusive nas instituições hospitalares. O 

racismo é grande quando se trata de vidas indígenas: a pele é da cor da terra, a língua, 

os modos e costumes são diferentes.

Em 20 de agosto de 2010, a lei número 12.314/2010 autorizou a criação da SESAI, 

a Secretaria Especial De Saúde Indígena, filha do movimento indígena, criada a partir da 

exigência do acampamento terra livre em 2008, que exigiu uma saúde indígena que 

atendesse as especificidades dos povos indígenas no governo federal. Hoje, a SESAI 

possui 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) no país. Porém, a saúde pública 

enfrenta um retrocesso no governo de Jair Bolsonaro e a SESAI foi bastante sucateada, 

sendo insuficiente para atender os povos indígenas do Brasil. Durante a pandemia 

Covid-19, as consequências à saúde das comunidades indígenas foram muito graves. 

Os povos originários são os mais vulneráveis diante pandemia devido às 

especificidades de cada povo e, mesmo durante a pandemia, as florestas e os rios 

continuavam sendo invadidos por madeireiros e grileiros, o que contaminou as 

comunidades indígenas. A saúde mental das mulheres indígenas foi bastante atingida 

durante a pandemia, violadas de diversas maneiras e ainda há falhas graves dentro das 

ações da SESAI no que se refere à saúde da mulher indígena, assim como a falta de 

profissionais do ramo da saúde mental. A pandemia ainda não acabou e suas 

consequências ainda 



seguem nos territórios indígenas.

O cuidado tradicional renasce pelas mãos das mulheres Guarani e Kaiowá, por 

exemplo, pelas jarys, pelo cuidado e em defesa da vida delas que a Kuñangue Aty Guasu 

luta. Há uma grande preocupação com o futuro de nossas filhas(os), netas(os), de nossas 

crianças e com o que será da vida das mitã kuera/crianças com tudo sendo destruído. 

A violência de gênero nos fere cotidianamente e avança com mais forças. A Lei Maria da 

Penha para proteger a vida de mulheres indígenas de acordo com suas especificidades é 

uma lei morta no papel e na prática, porém é a única que tenta minimizar o que 

chamamos de violência. Há desafios constantes de acesso ao sistema de justiça, que 

incluem mas não se limitam a acesso às delegacias e, nestes, é frequente a 

revitimização; ingresso nas defensorias públicas; falta de recursos para pagamento de 

advogados/as. Em todos esses espaços, impera o racismo institucional, e mulheres que 

se colocam como homossexuais sofrem triplamente a violência em seus corpos. 



• Marco Temporal, o marco 
colonial, a tese anti-indigena! 

O nome “Brasil" nasce de um projeto de extrativismo, vem de uma das árvores das 

terras dos Tupi Guarani na Mata Atlântica,  e foi a primeira madeira a ser explorada pelos 

portugueses na invasão do Brasil. O Brasil é terra indígena: uma das frases que as 

mulheres indígenas vem demarcando na história dos movimentos indígenas do país. O 

marco temporal vem de um projeto de genocídio, onde o colonialismo impera: nasceu no 

ano de 2.000, como uma das teses jurídicas utilizada pela bancada ruralista contra os 

processos de demarcação indígenas e ganhou forças no governo de Jair Bolsonaro. Essa 

tese é o maior projeto de lei anti-indígena de privatização dos territórios originários dos 

povos indígenas no Brasil. O Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (RE-RG) 

1.017.365, é como um processo de reintegração de posse dos ruralistas sobre os  

territórios nativos. Essa tese aumenta ainda mais a violência contra os povos indígenas, 

pois efetivar o Marco Temporal na Terra Indígena Xokleng é negar a existência e direito 



dos povos indígenas a usufruir dos seus territórios; é violar o futuro de 305 povos que 

restam nesse país. 

O marco temporal é inconstitucional, pois o mesmo propõe que só tem direitos às 

terras os indígenas que estavam nela em 1988, sendo que em grande maioria os povos 

foram violados, massacrados, dizimado, expulsos de suas terras com a chegada dos 

colonizadores em 1.500 e esse projeto de extermínio segue até hoje de diversas formas, 

sendo uma delas o garimpo e a extração de madeira ilegalmente em terras indígenas. É 

preciso que a constituição de 1988 seja efetivada em favor dos povos indígenas, pois a 

proposta do marco temporal é anti-indígena e desconsidera as especificidades dos povos 

originários e a proposta da Constituição Federal de 1988 (CF 88). Quando dizemos que 

as nossas terras não são mercadorias queremos protegê-la do capitalismo que destrói, 

explora e privatiza. Demarcar e homologar as terras indígenas é proteger vidas, o meio 

ambiente, a medicina tradicional, os animais, nascentes, e tudo que nos produz vida e 

bem estar social.

As canetadas contra os direitos originários constitucionais, que fere os direitos das 

mulheres indígenas e de todos os povos nativos, são resultados do colonialismo, de 

investimentos da bancada ruralista e da bancada evangélica que fortalecem as políticas 

anti-indígenas. Os direitos indígenas se tornam moeda de troca e as consequências são 

graves aos territórios e povos indígenas. O projeto genocida de integração e 

neoextrativismo no Brasil segue violando os Povos Indígenas e secularmente as mulheres 

indígenas que buscam por socorro foram silenciadas de tantas formas.

No campo da educação escolar formal, há ausência de conhecimento dos direitos 

e a necessidade que os mesmos sejam trabalhados para empoderamento das meninas e 

jovens indígenas das comunidades, assim como a inclusão desses temas como parte dos 



planos de aulas e projetos político-pedagógicos nas escolas. Além disso, a inclusão das 

pautas das assembleias regionais é urgente, pois a continuidade do não acessos aos 

seus direitos e deveres silencia as vítimas, favorece as violências contra elas e dificulta 

seus encaminhamentos.  Observamos que a lei 11.645/08, embora torne obrigatório o 

ensino da história e cultura nas escolas, está longe de ter uma implementação 

satisfatória: é necessária uma educação que retire a perspectiva eurocentrada dos 

materiais didáticos; a contratação de professores/as indígenas que reflitam as 

perspectivas tradicionais de nosso povo; a não folclorização de comemorações como o 

Dia do Índio. Por fim, são necessárias políticas efetivas de educação continuada a tais 

professores/as indígenas: o decreto 6.861/09 apresenta sérios desafios para sua 

implementação, pois não há convênios institucionais entre as escolas nas quais 

professores/as indígenas atuam e as instituições de ensino superior nas quais tais 

professores/as buscam formação continuada, o que leva frequentemente a conflitos com 

a gestão escolar e, no limite, a demissões destes/as profissionais. 

Dentro das legislação municipal, estadual e federal as mãos de obras das mulheres 

indígenas não são valorizadas devido ao racismo institucional que traz a ausência de 

oportunidades de trabalhos dignos remunerados e, quando é remunerado, o trabalho 

usualmente é exercido na comunidade: dependendo das funções, elas sempre são as 

secretarias, vices, ou aquela que possuem a função e o salário menor.

A lei Maria Da Penha, uma conquista no que se refere aos direitos das mulheres no 

Brasil, continua não protegendo as mulheres indígenas, pois não   ampara as 

especificidades das mulheres originárias. As mulheres originárias reivindicam que seja 

construído, dentro da Lei Maria da Penha, um parágrafo atendendo o direito das mulheres 

indígenas. Um dos motivos da violência doméstica silenciada é o machismo e quando é 



violência doméstica, o agressor é parente da liderança da comunidade, o que deixa a 

vítima ainda mais vulnerável. Quando é violência sexual, a maioria dos casos são 

abafados, e quando é criança, a dificuldade é maior ainda, pois os responsáveis não 

dialogam com menores de idade sobre o tema, e quando acontece a violência,   é 

invizibilizada, causando ainda mais dores a vitima e família. Há uma ausência e 

sucateamento da rede ampliada de saúde mental nas comunidades, devido às inúmeras 

violências psicológicas que mulheres e jovens vêm enfrentando nas aldeias.

O racismo linguístico tem sido um 

dos empecilhos para as denúncias 

e encaminhamentos das vítimas de 

violências, pois muitas mulheres 

não tiveram a oportunidade de 

concluir o ensino fundamental, o 

ensino médio e ter uma uma graduação, e isso se complica ainda mais quando se trata de 

idosas. Não foram identificadas ações que trabalham com os agressores e nem uma rede 

efetiva de acolhimento das vítimas.

As mulheres indígenas Kaiowá e Guarani vivem a violência, sentem e adoecem 

com o avanço das políticas anti-indígenas, enfrentam o não acesso aos direitos básicos 

para se viver em territórios indígenas, como um espaço seguro. Elas têm um papel 

fundamental com a medicina tradicional, que traz toda a ancestralidade do canto, rezo, 

etc. Elas estão conectadas com a terra, com a água, com o ar, com o mundo espiritual, é 

uma biblioteca viva, por isso são mãe terra, e é preciso URGENTE protegê-las, 

respeitando as suas especificidades como originárias. 



O cenário para os próximos anos é assustador, aqui em nosso estado foi eleita a 

maior bancada ruralista e o governador eleito já organizou o leilão da resistência como 

uma forma de financiamento para atacar as comunidades indígenas nas áreas de 

retomadas.  

Com o presidente eleito Luiz Inácio Lula Da Silva, esperamos ter voz e participação nas 

decisões que envolvem o nosso povo e o nosso território. 

E estaremos presentes, no apoio e no fortalecimento da bancada do cocar, que 

elegeu as companheiras Célia Xacriabá e Sonia Guajajara. 

 

• E aqui encaminhamos as 
nossas propostas e 
recomendações ao governo 
do presidente eleito Lula. 

 

 

• Recomendações: 

1. Nós mulheres Kaiowá e Guarani estamos na construção da pauta dos Protocolos 

de Consulta e Consentimento Prévio, Livre e Informado: um documento que será 

tecido pelo nosso conselho, a partir da Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (C169) sobre as formas e processos em que queremos 



ser consultadas, de modo que respeite as nossas culturas, tradições e organização 

social; 

2. É preciso reconhecer a Constituição federal de 1988, e efetivar os direitos dos 

povos indígenas no Brasil, especialmente a homologação de terras indígenas e o 

respeito aos nossos costumes tradicionais;  

3. Ampliação do mapa da violência Corpos Silenciados e vozes presentes a nível 

internacional; 

4. Para além do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

existem muitas pesquisas nacionais que excluem os povos indígenas, é preciso 

que este governo garanta levantamentos com dados atualizados sobre os Kaiowá 

e Guarani; 

5. É preciso que o Brasil siga cumprindo os acordos internacionais, sendo um deles o 

que propõe a Convenção 169, a consulta livre, prévia e informada aos povos 

indígenas de tudo que se refere aos empreendimentos em nossos territórios; 

6. Em 2016, a relatora da ONU sobre Povos Indígenas, Victoria Taulis Corpus, visitou 

o Brasil e recomendou a proteção dos povos das florestas assim como assegurar o 

direito aos seus territórios, é preciso que o Brasil considere o relatório, assim como 

a CF de 1988 e demarcar e homologar as terras indígenas é urgente;    

7. O marco Temporal, é anti-indígena, é inconstitucional, inaplicável às 

especificidades dos povos originários, que os ministros do Supremo Tribunal 

federal exerçam o direito da democracia e considerem os direitos dos povos 

originários no Art. 231 da CF de 1988, sendo assim que a decisão seja favorável 

aos povos indígenas do Brasil;  

8. Que a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e a Secretaria Especial de Saúde 

Indígena (SESAI) cumpram com seus objetivos que é assegurar e garantir os 



direitos dos povos indígenas no que diz aos processos de demarcação e 

homologação das terras indígenas e uma saúde digna que atenda as 

especificidades Kaiowá e Guarani. É urgente desaparelhar essas instituições de 

comandos militares e anti-indígenas e inserir pessoas que tenham legitimidade 

junto ao nosso povo, especialmente nas regiões em que estamos localizados/as;  

9. Que nos espaços onde discutem a emergência climática, haja espaço para as 

mulheres indígenas nas tomadas de decisões e encaminhamentos;  

10. É preciso que os movimentos nacionais e internacionais ecoem a voz dos 

movimentos indígenas, e reflorestar as mente é urgente frente a esse projeto de 

capitalismo em curso, pois os impactos do neo extrativismo, às exploração, invasão 

e exportações dos recursos naturais para fora do país, dos grandes 

empreendimentos em terras indígenas, tem sido muito violento e causado mortes 

em territórios indígenas; 

11. É preciso globalizar os pensamentos indígenas frente às emergências climáticas, 

políticas e sociais; 

12.  A lei Maria da Penha não atende as especificidades das Mulheres indígenas, a 

urgência em se construir um parágrafo que ampare as mulheres indígenas vítimas 

de violência de acordo com suas especificidades é URGENTE;  

13. É urgente a formação e capacitação das mulheres indígenas Kaiowá e Guarani 

para o enfrentamento a violência, assim como a construção de materiais didáticos 

para o ensino fundamental e ensino médio, bem como o respeito integral à lei 

11.645/08 de estudo da história e cultura indígena e políticas públicas/convênios 

com instituições de formação que garantam o cumprimento do decreto 6.861/09 de 

educação escolar indígena;  



14. É urgente a construção de materiais didáticos, palestras e oficinas sobre os temas 

de violência, como um meio de prevenção e orientação para as comunidades em 

geral;  

15. As mulheres indígenas são as guardiãs da sabedoria indígena, é preciso respeitar 

esses valores ancestrais e proteger as mesmas; 

16. Agradecemos o grupo de trabalho da Fundação de Cultura de MS, por atender as 

nossas demandas do levantamento e registro das casas de rezas, cantos e objetos 

sagrados do nosso povo, estamos a disposição para contribuir; 

17. É preciso descolonizar os apoios às mulheres indígenas, as burocracias têm sido 

empecilhos de elas acessarem recursos de fortalecimento as suas organizações de 

acordo com suas especificidades. 

• Propostas: 

➔ Território:

1. Que seja demarcado e homologado todas as terras indígenas Kaiowá e 

Guarani; 

2. Exigimos o arquivamento da tese do Marco temporal, é ilegal, é inconstitucional é a 

morte do povo Guarani e Kaiowá;

3. Exigimos a extinção do Projeto de Lei 6.670/2016 , a PL do veneno; e também a PL 

490 que veio para modificar o Estatuto do índio (Lei 6001 de 1973). 

4. Exigimos justiça pelas nossas lideranças mortas em nossos territórios;



5. Exigimos o retorno imediato dos grupos técnicos de trabalho da FUNAI em 

nossos Tekohas;

6. Defendemos o fortalecimento da FUNAI e sua permanência no ministério da  

justiça;

7. Exigimos a conclusão integral dos processos demarcatórios inclusos no TAC 2007, 

e o cumprimento integral do CAC MPF/Funai firmado em 2010;

8. Exigimos a segurança das lideranças indígenas, jovens, mulheres e crianças que 

lutam pelo território e estao sob risco de serem executadas/os;

9. Exigimos a consulta prévia às comunidades Guarani e kaiowá sobre todas as 

decisões que envolve diretamente os povos indígenas;

10. Somos contra o uso de veneno dentro e fora dos territorios, o agrotóxico causa 

diarréia, desnutrição, câncer no povo Guarani e Kaiowá;

11. Convocamos a todas (os) que conosco caminham para nos ajudar a reflorestar as 

retomadas, pois o agro destruiu e segue destruindo o que resta das matas, 

nascentes e rios;  

12. Exigimos que o presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, cumpra os tratados 

internacionais da convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT);

13. A Kuñangue Aty Guasu e Aty Guasu vem denunciar a violência policial e violência 

de ruralistas nas áreas de retomadas e pedir justiça pelos mortos e feridos nas 

retomadas Guapo'y Mirin Tujury e Jopará em 2022;

14. Exigimos o levantamento pela FUNAI e MPF dos territórios que estão sob 

arrendamento, pois as terras estão sendo ocupadas de forma ilegal; 

15. Somos contra o projeto de invasão aos nossos territórios, a ferrovia Nova 

Ferroeste, e exigimos ser consultadas sobre; a ferrovia irá impactar diferentes 



territórios, resultando em nova pressão sobre os Tekoha para aumento da 

produção de monoculturas de grãos - especialmente a soja -, resultando em mais 

arrendamento, mais despejos e consequentemente mais mortes para nosso povo. 

A ferrovia está em processo de leilão na bolsa de valores e pode ser iniciada a 

qualquer momento, também afetando territórios quilombolas - a exemplo do 

Quilombo Dezidério Felipe de Oliveira em Dourados -, assentamentos rurais, povos 

faxinalenses, e nossos parentes indígenas no estado do Paraná. Em nenhum 

momento o direito à consulta e consentimento prévio, livre e informado foi 

respeitado.  

16. Enquanto povos nativos a única saída para retornarmos onde viveram nossos 

antepassados é reocupando as nossas terras tradicionais que estão de posse do 

agronegócio como "propriedade privada", continuamos em luta e resistência, e viva 

as Retomadas Kaiowá e Guarani, demarcação e homologação já, pois sem Tekoha 

não tem vida. 

➔ Saúde Indígena/indigenista:

1. SESAI - SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA é filha da luta e da 

resistência indígena, cabe aos profissionais e a quem está nas coordenações fazer 

valer esse direito de saúde diferenciada aos povos indígenas de acordo com as 

suas especificidades, isso significa que todos os cuidados em território indígena 

tem que respeitar e dialogar com os cuidados tradicionais;

2. Profissionais em território indígena precisam ter a consciência de que estão  

atendendo povos indígenas, onde o horário da rede institucional é diferente do 

tempo Guarani e Kaiowá;



3. O governo do presidente eleito Lula, precisa urgentemente restabelecer a equipe 

de profissionais que foram demitidos ao longo do governo de Bolsonaro; 

4. É urgente o mapeamento da fome nos territórios Kaiowá e Guarani, assim como o 

acesso à água potável e uso de agrotóxicos; 

5. Os profissionais de saúde em território indígena, não devem usar apenas o modelo 

biomédico na qual foi formado, seja escuta, não tenha somente esta alternativa 

como “cura” , pois este povo tem os chás, ervas, massagem, rezas e outros que 

podem juntos ajudar nestes cuidados à saúde;

6. A SESAI precisa efetivar e implementar a parceria com as parteiras e Nhandesys, 

isso é valorização e reconhecimento de outras formas de cuidado à saúde indígena 

e o cuidado tradicional que o modelo biomédico despreza, proibe, viola e 

marginaliza; 

7. Exigimos que a rede de urgência e emergência sejam implementadas e efetivadas, 

pois os motoristas da SESAI não são socorristas;



8. Exigimos mais médicos, psicólogos, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, 

nutricionistas, dentistas na equipe da SESAI em territórios indígenas;

9. Convocamos a comunidade, as universidades, a SESAI, as escolas a ajudar cada 

Nhandesy a construir um viveiro de medicina tradicional, isso é fortalecer a 

medicina tradicional;

10. Novamente reforçamos a construção do DSEI-MS no cone sul de MS, específico 

para atender a segunda maior população do país, o povo Guarani e Kaiowa;

11. Há territórios do cone sul de MS que precisam da contratação de mais agentes de 

saúde, há uma sobrecarga sobre os mesmos;

12. É urgente a contratação de intérpretes indígenas em hospitais, na CASAI e outros 

setores de atendimento aos povos indígenas;

13. Melhorar atendimento da equipe médica nos hospitais, ambos precisam entender 

que somos diferentes dos pacientes não indígenas, precisam ter paciência 

conosco;

14. Os profissionais de saúde indígena precisam atender mais nas retomadas não só a 

comunidade que está em confinamento na Reserva Indígena, e precisa ser 

semanalmente;

15. Ter recomendações do pohã ñana (medicina tradicional) nos postinhos pelas 

Nhandesys/parteiras e nhanderus, eles também são médicos tradicionais;

16. Nós mulheres guarani e kaiowá sabemos como ter e cuidar de nossos filhos, a reza 

é muito importante para a saúde da mulher indígena e para o crescimento saudável 

da criança. Enquanto mulher indígena e mãe, ainda sofremos muito nas mãos dos 

médicos não indígenas, sendo que as parteiras e nhandesy têm reza e remédio 

para a mulher indígena na hora do parto, para sofrer menos no momento do 



nascimento da criança mas o hospital ignora estes cuidados. Os hospitais precisam 

respeitar a medicina tradicional e o trabalho das parteiras indígenas;

17. O câncer, diabetes, doenças sexualmente transmissíveis como AIDS, HIV e outras 

DSTs têm atingido a nossa população indígena, e a necessidade de ter 

atendimento médico nas áreas de retomadas para prevenção da comunidade e 

acompanhamento dos indígenas que estão doentes;

18. Incentivamos o parto normal e humanizado com apoio de parteiras indígenas e 

remédios tradicionais para as mães em hospitais que atendem os nossos Tekohas. 

O cuidado das parteiras impacta na prevenção de pressão alta, cesáreas e demais 

métodos invasivos/cirúrgicos/medicalizantes. Nossa medicina é ancestral!

19. QUAL O MODELO DE SAÚDE QUE VOCÊ PROFISSIONAL LEVA PARA O 

TERRITÓRIO INDÍGENA, PARA UM POVO COM LÍNGUA, CULTURA E 

TRADIÇÕES DIFERENTES?

20. Kuñangaue Aty Guasu defende que a saúde indigenista, a SESAI caminhe de 

mãos dadas com a nossa medicina Guarani e Kaiowá.

➔ Violência contra as mulheres 
Guarani e Kaiowá: A região mais 
perigosa para Mulheres 
Indígenas do País! 

1. A carne mais barata deste estado é do povo Kaiowá e Guarani, são inúmeras 

violências contra o nosso corpo território cotidianamente, e as políticas 

públicas continuam precárias,  são inúmeras Raissas, Arianes a pagar com 

suas vidas na região mais perigosa para Mulheres Indígenas do País, e até 



quando seremos mortas para sermos vistas como humanas, como mulheres 

que têm direitos a viver?; 

2. Solicitamos ao MPF, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), DPU, NUPIIR-DPE/MS, 

Conselho Estadual de Direitos Humanos, Comissão de Diversidade Sexual e 

Gênero da 4ª Subseção da OAB de Mato Grosso do Sul, ONU Mulheres, Tribunal 

de Justiça do MS, DPU, Vida e Juventude, Rede OKA, OKAIM, a bancada do 

cocar, ao ministério indigena, as universidades que nos ajudem a ecoar as vozes 

das mulheres vítimas de violências, e que juntas possamos construir parcerias de 

ações de prevenção em todos os territórios Kaiowá e Guarani, é um pedido de 

socorro;

3. As mulheres líderes da Kuñangue Aty Guasu na linha de frente, estão sob 

constantes perseguições, criminalização, processos judiciais, entre outros, uma 

forma de intimidar e silenciar a nossa luta. Somos mulheres em defesa de nossas 

vidas, de nossos filhos, e do nosso território, e as ameaças vêm de diversas partes 

dos latifundiários, ruralistas e líderes de igrejas, exigimos a proteção de nossa 

equipe dentro e fora do territórios Kaiowá e Guarani;

4. A gestão de assistência social no estado de MS, necessita construir com urgência, 

ações de de atendimento e acolhimento para mulheres e crianças em situação de 

violência,  e exigimos que a próxima gestão estadual e federal construam CRAS e 

CREAS em todas as comunidades;

5. Há uma imensa dificuldade de fazer denúncias sobre as violências sofridas pelas 

mulheres indígenas, na maioria das vezes essas denúncias não chegam em uma 

delegacia, e se chegam as mulheres não conseguem denunciar, pois a maioria são 

falantes da língua materna. Diante disso exigimos que tenham mulheres indígenas 

capacitadas para ser intérpretes na delegacia de mulher, e apoio de logistica com 



segurança, jurídico e psicológico para ajudar as mulheres Guarani e Kaiowá a 

encaminhar as denúncias;

6. A pensão alimentícia tem sido um grave problema entre o povo Guarani e Kaiowá, 

as mulheres não conseguem ter acesso a este direito e as crianças indígenas 

continuam desamparadas. A Assembleia das Mulheres Indígenas Guarani e 

Kaiowá vem por meio desta exigir que este direito seja garantido através do 

judiciário;

7. O estupro continua de todas as formas (vindo de pai, tio, primo, avô, etc), fazendo 

cada vez mais vitimas Guarani e Kaiowá, vem acontecendo com muita frequência 

contra vida de crianças e mulheres indígenas, há uma necessidade de medida 

protetiva e ações em território urgente;

8. As igrejas estão conectadas com o arrendamento de terras indígenas e as 

mulheres que lutam na retomada estão sob ameaças de morte, é urgente a 

investigação de tudo e todos invadindo os territórios;

9. Exigimos a continuidade das investigações a todas as casas de rezas que foram 

incendiadas nos últimos anos, e exímios proteção às Nhandesys que foram/são 

criminalizadas, perseguidas e torturadas;

10. Enquanto vida tivermos vamos seguir ecoando as vozes do corpo território das 
mulheres Kaiowa e Guarani, pois vivas queremos estar e protegidas em nossos 

territórios de acordo com as nossas especialidades.  
 
➔ Educação indígena: 

1. Filhas e filhos são responsabilidades da mãe e do pai, educação e autonomia vem 

da família, é a nossa obrigação assumir e responder por elas, em segunda 

instância existe a rede territorial, e em terceira instância tem a rede externa;



2. Apoiamos a continuidade do programa bolsa permanência para os estudantes 

indígenas e a continuidade da Ação Saberes Indígenas;

3. É preciso que o curso Teko Arandu respeite a vida e as escolhas das alunas e  

alunos, e que os professores tenham um perfil adequado para a compreensão da 

realidade guarani e kaiowá;

4. A licenciatura intercultural Teko Arandu da FAIND/UFGD deve respeito aos 

estudantes Guarani e Kaiowá, respeito aos nossos processos históricos de lutas 

para a conquista deste curso, e a permanência de acadêmicas(os)dentro dessa 

instituição de educação. Este curso não pode se afastar do nosso movimento, pois 

ele foi criado por nós, é dever da FAIND-UFGD garantir a participação de 

acadêmicos Guarani e Kaiowá nas Aty Guasu, Kuñangue Aty Guasu e Raj;

5. Dentro da LEDUC-UFGD (Curso de Licenciatura em Educação do Campo)  e Teko 

Arandu (curso de Licenciatura Intercultural Indígena "Teko Arandu"), solicitamos 

mais cursos para as(os) acadêmicas(os) indígenas, como: enfermagem, 

agroecologia e gestão ambiental;

6. Exigimos construções de escolas de ensino médio em todos os territórios Kaiowá e 

Guarani;

7. Exigimos que todas as direções das escolas de ensino fundamental e médios em 

territórios indígenas Kaiowá e Guarani tenha paridade de gênero e  deve ser por 

eleição e não por cargo político; 

8. O povo Kaiowá e Guarani hoje possui em todos os territórios, pessoas formadas e 

capacitadas, exigimos que as gestões das escolas indígenas deem prioridade aos 

profissionais indígenas, que esse direito seja garantido na rede estadual e 

municipal; 



9. Exigimos Concurso Público específico e diferenciado para professoras(es) 

indígenas;

10. Exigimos escolas de ensino fundamental e médio nas áreas de retomadas Kaiowá 

e Guarani com profissionais indígenas lecionando; 

11. É dever das instituições escolares garantir respeito integral à história e cultura 

indígenas determinadas pela lei 11.645/08. Comemorações como o "Dia do Índio" 

devem promover os modos de vida tradicionais e não folclorizar nossa história e 

cultura; 

12. São necessárias políticas públicas e convênios institucionais entre escolas de 

ensino básico e fundamental e instituições de ensino superior, de modo a manter a 

formação continuada de professores/as indígenas em respeito integral ao decreto 

6.861/09.

A Kuñangue Aty Guasu é uma organização de mulheres Kaiowá e Guarani, somos 

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

defesa dos direitos originários de nosso povo Guarani e Kaiowá e aqui reafirmamos a 

nossa caminhada pelos nossos direitos constitucionais e originários. 

 

Demarcação e homologação de nossos territórios já!  

Mulheres Kaiowá e Guarani em luta! 

Tekohás kaiowá e Guarani, 06 de dezembro de 2022.
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