
Kuñangue Aty Guasu  - Grande assembleia das mulheres kaiowá e guarani/MS


2023 | Omissão do estado Brasileiro e os 
assassinatos de vidas Kaiowá e Guarani 
em Mato Grosso Do Sul 
	 Nós somos a Kuñangue Aty Guasu, a maior Assembleia das Mulheres Kaiowá e 
Guarani do estado de Mato Grosso Do Sul. E viemos por meio desta encaminhar as 

nossas vozes traduzidas neste documento, ao presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, a 

nossa Ministra Indígena Sônia Guajajara, a presidenta da FUNAI Joênia 

Wapichana, a Ministra da mulher Cida Gonçalves, a Ministra de Igualdade 

Racial Anielle Franco e ao Ministro de Direitos Humanos Silvio Almeida, esse é 

um pedido de socorro das mulheres indígenas do Povo Kaiowá e Guarani/MS, 
localizadas no centro oeste do Brasil, umas das regiões mais perigosa para mulheres 
indígenas viver no país.

	 Aqui o governo empossou a elite branca para governar o estado de Mato Grosso 
Do Sul, o racismo institucional e tantas outras violências sempre trouxeram graves 
consequências ao nosso povo, e nos preocupa ainda mais que Antônio Carlos Videira, 
continua na secretaria de Justiça e Segurança Pública de MS, o mesmo a frente da 
segurança pública durante o massacre da Retomada Guapo'y mirim Tujury em Amambai/
MS, que teve como consequências várias vítimas feridas e Vitor Kaiowá assassinado pela 
polícia em julho de 2022. Sonhamos com as nossas terras demarcadas e homologadas, 
pela garantia da existência de nosso povo Kaiowá e Guarani e exigimos justiça por todas 
as MULHERES INDÍGENAS assassinadas em territórios de diversas formas brutais, 
justiça as companheiras(os) ASSASSINADAS(OS) nos massacres na luta pelo território 
sagrado Kaiowá e Guarani. 


QUE OS DIREITOS HUMANOS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
ALCANCEM AS FAMÍLIAS GUARANI E KAIOWÁ! 





















 

2021  |  Raissa Kaiowá e Guarani, 11 anos, 
estuprada, esquartejada até a morte por 5 
homens .  1




 https://anmiga.org/nota-raissa-guarani/1

2022 | Ariane Oliveira Kaiowá e Guarani, 13 anos, 
assassinada, estuprada até a morte. 















2016 | CLODIODI KAIOWÁ E GUARANI, EXECUTADO  
A TIROS NO MASSACRE DE CAARAPÓ.  2

  www.cadtm.org/Brasil-No-Massacre-de-Caarapo-a-regua-torta-da-Justica2

2022 | Nhandesy Kaiowá e Guarani, 
executada com vários tiros.

2022 | Alex Kaiowá e Guarani, executado a 
tiros por fazendeiro em Coronel Sapucaia/MS.  



 2022 | Vitor Kaiowá e Guarani, executado a tiros no massacre da Retomada 
Guapo’y Mirin Tujury, executado a tiros em Amambai/MS por pistoleiros.  3




2022 | Marcio Kaiowá e Guarani, liderança 
da retomada Guapo'y Mir im Tujury, 
executado a tiros em Amambai/MS por   4




  amazoniareal.com.br/indigena-guarani-kaiowa-assassinado-por-policiais-e-enterrado-em-area-de-retomada/3

 https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2022/07/14/indigena-morre-baleado-em-amambai-policia-4

apura-circunstancia.ghtml



• A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES INDÍGENAS NO BRASIL 

 

	 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 523 anos, que a 
miscigenação 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 organizações, línguas e modos 
de se organizar das mulheres indígenas cotidianamente. 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 tradicional, 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 biblioteca viva, por isso são mãe terra, e é preciso URGENTE proteger as 
mulheres indígenas respeitando as nossas especificidades como Povos Originários. 
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,  5

• O MAPA DA VIOLÊNCIA 
	 O mapeamento  da violência contra as Mulheres kaiowá e Guarani é uma demanda 6

da Grande Assembléia de Mulheres Kuñangue Aty Guasu, sendo realizado por nós mulheres 

deste povo. Aqui viemos abordar a violência que ocorre em territórios indígenas contra a vida 

das Mulheres indígenas localizadas no Cone Sul do estado de Mato Grosso Do Sul, centro 

oeste do Brasil. Trabalho a passos de formiguinha, mas construído coletivamente trazendo o 

olhar, o grito, a voz dessas mulheres indígenas Guarani e Kaiowá. 

• CATEGORIAS DAS VIOLÊNCIAS 
Neste mapa você encontrará quinze categorias  como maneiras com as quais violência afeta 7

nossos corpos de mulheres Kaiowá e Guarani. Nem todas as mulheres pensam igual e as 

categorias se sobrepõem e que não podem ser compreendidas de maneira independente. 

•RELATÓRIO  DA X ASSEMBLEIA DA KUÑANGUE ATY GUASU 2022 8

	 "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 

 https://www.kunangue.com/_files/ugd/c27371_267dc732436547bfb07fcab3c39c09de.pdf5

 https://www.kunangue.com/mapeamento-da-violência6

  https://www.kunangue.com/categorias7

  https://www.kunangue.com/_files/ugd/c27371_377451d397ab4a9b8de2d4a49ed46054.pdf8

https://www.kunangue.com/categorias
https://www.kunangue.com/_files/ugd/c27371_377451d397ab4a9b8de2d4a49ed46054.pdf


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."  

• ASSASSINATOS, FEMINICÍDIOS! 
	 "Nós estamos há 523 anos resistindo, desde a invasão de nossos territórios, aqui o 

nosso estado carrega o sangue Kaiowá e Guarani em sua história, muitas de nós, muitos de 

nós morreram lutando pela demarcação e homologação de nossos territórios, que foram 

invadidos, loteados e privatizados. As invasões aos nossos territórios seguem 

cotidianamente, as caravelas continuam a invadir o nosso corpo-território violentamente de 

todas as formas, e nós seguimos lutamos incansavelmente dentro e fora de nossos 

territórios pela nossa existência, pelo nosso direito constitucional e originário. 

	 Presidente Lula, nós somos a única organização de mulheres Kaiowá e Guarani a 

produzir relatórios com dados de violências que acontecem em nossos territórios contra as 

vidas das mulheres anciãs, jovens, crianças, mães etc, e lançamos esse ano em nossa 

assembleia a  III Edição do Mapa da Violência Corpos Silenciados, vozes presentes: A 

violência no olhar das mulheres Kaiowa e Guarani/MS.  E esperamos Lula que efetive as 

políticas públicas de proteção às vítimas de violência, que se encontram atualmente 

precárias. 

	 Esperamos o olhar mais humano do seu governo Lula, para o povo Kaiowa e 

Guarani, que demarque e homologue as nossas terras como foi dito na sua campanha das 

eleições de 2022. Que esse governo seja como uma RETOMADA , que é retomar o que nos 9

pertence como povos originários.” 

 Carta da Kuñangue Aty Guasu ao presidente Lula - https://www.kunangue.com/_files/ugd/9

c27371_a02d42f0928948ceb8026b2411fa2a22.pdf|



• INTOLERÃNCIA RELIGIOSA E RACISMO RELIGIOSO 
	 "A Kunangue Aty Guasu (Grande Assembleia das Mulheres Kaiowa e Guarani), vem 

por meio desta, denunciar e exigir que sejam apuradas/investigadas de forma continuada, 

todas as violências em nossos territórios, contra meninas, jovens, mulheres e Nhandesys 

(mestras tradicionais). Nossos espaços de medicina e de reza, onde se exerce o cuidado 

dentro de nossa cultura está sendo sistematicamente incendiado de forma criminosa. As 

Igrejas neopentecostais - Assembleia de Deus e Deus é Amor, incitam o ódio à cultura e 

principalmente a mulher Guarani e kaiowá, através de discursos racistas contra as Nhandesy 

e Nhanderu. Como no período da Inquisição e de caça às bruxas, pregam que anciões e 

anciãs indígenas são feiticeiras e responsáveis pelas mortes e doenças que atingem as 

nossas aldeias, fazendo com que pessoas se sintam legitimadas a agredirem seus corpos  10

e casas de cura e reza, gerando cenários de violências medievais e extremismo religioso, 

como apedrejamentos e ameaças de morte constantes. Esse discurso de ódio tem 

contribuído para o aumento das violências em nossos territórios, e assim a uma onda de 

estupros e feminicídios. É preciso urgente, que as mulheres indígenas e ativistas, defensoras 

de direitos humanos que lutam contra essas violências, sejam protegidas.” 

Segue as nossas vozes traduzidas na língua de vocês não indígenas, 

como um pedido de socorro e justiça ao Povo Kaiowá e Guarani/MS, por  

todas nós, pelas que nos antecederam e pelas virão! 

  https://www.kunangue.com/_files/ugd/c27371_9dec57c6325b4bac8eec69dd75bba721.pdf 10



Todos os nossos relatórios estão disponíveis em nosso site: 

 www.kunangue.com.  

 

Tekohás/territórios Kaiowá e Guarani, 18 de janeiro de 2023.  

 

Kuñangue Aty Guasu - Grande Assembleia Das Mulheres Kaiowá e Guarani/MS.


www.kuñangue.com | atykunakuera@gmail.com |@kunangueatyguasu


O.K.
Observatório Kunangue Aty Guasu


