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O MAPEAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A VIDA 
DAS MULHERES KAIOWÁ E GUARANI

O mapeamento da violência contra as Mulheres Kaiowá 
e Guarani é uma demanda 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, na região centro-oeste 
do Brasil. 

Metodologicamente, este trabalho foi realizado a passos de for-
miguinha e construído coletivamente trazendo o olhar, a voz e o 
grito das mulheres indígenas Guarani e Kaiowá. Para que isso fosse 
possível, foi construída uma equipe de mulheres indígenas de vá-
rias regiões do estado e que compõem o conselho da Kuñangue Aty 
Guasu junto às comunidades para entrevistas e visitações in loco 
junto às terras indígenas e áreas de retomadas, de 2017 a 2020. 

Durante as coletas de informações,  pudemos constatar diver-
sas formas de violências contra mulheres Guarani e Kaiowá no 
Cone Sul, tais como: violência física e psicológica, torturas, mas-
sacres, preconceitos, humilhações, violência patrimonial, ameaças 
(inclusive de morte), assasinatos de líderes mulheres. Diversas ins-
tituições e pessoas promovem essas violências: maridos, namora-
dos, equipe do capitão, jagunços, polícia, instituições públicas e 
universidades1.

O objetivo dessa pesquisa é tornar sofrimento em narrativa ao 
registrar e dar visibilidade às tantas várias violências sofridas no 
contexto atual, para que sejam ouvidas e atendidas as demandas 
das mulheres indígenas Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul. 

1 AGÊNCIA PÚBLICA. Documento final da VII Kuñangue Aty Guasu. Dispo-
nível em: https://apublica.org/wp-content/uploads/2019/10/relatorio-final-da-
-vii-kunangue-aty-guasu-2019.pdf. Acesso em: 25/11/2020. 
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O mapeamento continuará após a conclusão dessa primeira etapa. 
Na próxima etapa, serão realizadas as segundas e terceiras visitas 
já programadas (uma vez por semana) às aldeias e às Terras Indí-
genas em foco, no intuito de avançar os processos de filmagem, 
mapeamento e sistematização da situação das mulheres e famílias 
vítimas de violências nas aldeias/reservas e nas Terras Indígenas 
em situação de conflito.

Durante a visitação in loco às terras indígenas em litígio, para 
além da escuta, as demandas foram acolhidas e as denúncias mais 
urgentes foram priorizadas e encaminhadas imediatamente às au-
toridades governamentais competentes e ao Ministério Público Fe-
deral (MPF). As atividades programadas de consulta e acesso aos 
processos investigativos em andamento nos órgãos competentes 
– tais como Ministério Público Estadual (MPE), Federal e Justiça 
Estadual e Federal – têm por objetivo acompanhar e mapear o 
atendimento às demandas e denúncias indígenas, bem como ve-
rificar as fases em que se encontram as investigações dos crimes 
cometidos, sobretudo em relação às demandas das famílias. Atra-
vés deste levantamento, foram sugeridas também a realização de 
encontro ou reunião das mulheres vítimas de violência juntamente 
às lideranças de  Kunãngue Aty Guasu para debate e soluções.

A nossa luta infelizmente teve que seguir os moldes karai (não 
indígena). Atualmente, temos que dialogar com o Estado através 
de documentos e escrever na língua karai. Com esse mapeamento, 
esperamos apresentar detalhadamente as condições, lutas e justas 
demandas das mulheres e famílias, inclusive junto às autoridades 
competentes. Em atenção às diversas demandas das mulheres in-
dígenas “invisíveis”, estão envolvidos os poderes públicos muni-
cipais, estaduais e federais, em parceria com os órgãos interna-
cionais de direitos humanos e indígenas. O relatório com dados 
sistematizados deverá gerar uma discussão, socialização ampla e 
reflexão profícua/construtiva sobre o avanço e a dificuldade na 
aplicação e efetivação de direitos das mulheres Guarani e Kaiowá. 
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O QUE É VIOLÊNCIA PARA 
AS MULHERES KAIOWÁ E GUARANI

Uma breve análise do que as mulheres do povo Guarani e 
Kaiowá entendem como violência e a forma como isso atinge/atra-
vessa seus corpos/vidas de diferentes formas ajuda a elucidar sua 
definição. Violência é uma palavra que os não indígenas (karai) uti-
lizam para se referir à quebra de um pacto/acordo social, a partir de 
uma visão ocidental. Violência é uma palavra que não tem tradução 
na língua Guarani e Kaiowá. O que chegaria mais próximo à tra-
dução desta palavra seria o reko vaí (viver/comportar-se de forma 
ruim/negativa). 

Espancar/bater nas mulheres Kaiowá e Guarani, xingamento, 
negação de direito, ameaça à vida/existência, o paradigma de que 
a natureza precisa gerar lucro, afirmar que uma criança tem prazer 
de ser estuprada ou durante o estrupo, expressar que as pessoas 
indígenas só gera prejuízo para o desenvolvimento da economia do 
estado, que somos invasores das terra e não plantamos: tudo isso 
também é violência contra os nossos corpos. 

Para nós, indígenas, a terra não deve ser destinada à geração de 
lucro, mas à preservação para a sobrevivência da humanidade e do 
mundo. Retiramos da natureza somente o necessário para a nossa 
subsistência, então não estamos agredindo a terra com agrotóxicos 
e desmatamento. Ao contrário, estamos tentando preservá-la para 
o bem de todas as pessoas: cuidar da natureza sempre foi e sempre 
será a nossa missão como povo da floresta.  

Muitas vezes a nossa cultura e nosso modo de falar em Kaiowá 
e Guarani em espaço público é motivo de olhares racistas e maldo-
sos e chega mesmo a ser proibido em alguns espaços públicos. Como 
mulheres indígenas Kaiowá e Guarani, nos sentimos violadas pela 
sociedade. Temos que usar roupa de acordo com a padronização do 
conservadorismo da sociedade: nem toda violência é somente física. 
A violência psicológica/mental é a mais letal e a que mais se pratica.  
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A VIOLÊNCIA EM DIVERSOS OLHARES/VOZES/ESCRITAS 
DA MULHER KAIOWÁ E GUARANI

Abaixo algumas descrições do que as mulheres Kaiowá e 
Guarani definem como violência:

A violência tem varios significados, vários jeito de se pronun-
ciar, acontecem terrores tortura psicólogica, violência física, 
violência moral, violência patrimonial, espancamentos e per-
seguições, e os machista querer calar a boca das mulheres, nos 
chingam, ofendem, não deixa as mulheres livres fazer o que elas 
quiserem.

Eu considero a violência como extremamente complicado, por-
que várias mulheres não pensam igual existem mulheres que so-
frem violência todos os dias mas ela não sabe que isso é uma 
violência por exemplo todos os dias as mulheres sofrem maus 
tratos de palavra do seu próprio marido família e pela luta que as 
mulheres têm a seu dia a dia.

Geralmente violência é uma palavra que tem bastante significa-
do, mas há vários modos de entender as tantas violências,  uma 
delas é a violência física e a verbal, que são muito praticada den-
tro da aldeia.

Sim, como lideranças da aldeia já sofri sim violência dos próprios 
da comunidade e dos próprios colegas assim fisicamente e tanto 
verbal mas como sou professora e lideranças eu sei como agir 
com isso.

A violência é um tema bastante debatido em nossas assem-
bleias que acontecem anualmente em Tekohás do Cone Sul de MS. 
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Acontecem muitos encaminhamentos para o poder público, para 
as organizações indígenas e indigenistas, porém poucos são os re-
tornos. Trazer a violência contra a vida das mulheres do nosso 
povo de uma forma escrita  é dar voz a elas, é trazer a dor, a in-
dignação, a impotência, a tristeza, o choro e a resistência delas há 
519 anos.

O ESTADO BRASILEIRO E A VIOLÊNCIA CONTRA 
NOSSOS CORPOS COM A CHEGADA DO COVID-19 EM TERRITÓRIOS 
INDÍGENAS KAIOWÁ E GUARANI

Falar das mulheres em situação de violência e pandemia é 
ainda mais urgente, pois são/foram muitas vozes silenciadas. 
Em 2020, enfrentamos o coronavírus em nossos territórios, 
mais uma vez violentando nossos corpos, deixando marcas pro-
fundas de ruínas nas comunidades. 

As mulheres Kaiowá e Guarani enfrentam essa pande-
mia coronavírus em seus tekohas (terras sagradas Guarani e 
Kaiowá) diante de uma infraestrutura precária e na qual o aces-
so aos direitos Guarani e Kaiowá é algo cada vez mais distante. 
Os corpos das pessoas Kaiowá e Guarani são expostos em mais 
de 73 barreiras sanitárias. Isolamento para quem? Quem tem o 
privilégio de ficar em casa? Privilégio de isolamento para quem 
mesmo? 

E é em meio a essa pandemia coronavírus que nós con-
cluímos a primeira fase do relatório do Mapeamento da Vio-
lência sofrida pelas mulheres Kaiowá e Guarani. De acordo 
com os levantamentos da Articulação Dos Povos Indígenas 
Do Brasil (APIB), no momento de finalização desse relatório 
(25/11/2020), os casos de COVID-19 no Brasil entre popula-
ções indígenas já ultrapassam 40.131 confirmados, 881 mortes 
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e 161 povos afetados. Enfrentamos um dos piores governos das 
últimas décadas.2  

O CRIME DE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA: A VIOLÊNCIA/
DEMONIZAÇÃO CONTRA REZADORES E REZADEIRAS

A demonização da cultura Guarani e Kaiowás, costumes e 
tradições vem de um processo histórico de colonização muito 
forte. A criação das oito Reservas Indígenas Guarani e Kaiowá 
contribuiu muito para que houvesse uma dizimação e demoniza-
ção das nossas ancestralidades Guarani e Kaiowá.

Casas de rezas estão sendo incendiadas, anciãs e anciões estão 
sendo criminalizados pelo discurso da igreja. Frequentemente con-
sideradas feiticeiras e bruxas, as anciãs são torturadas, estupradas 
e até ameaçadas de serem queimadas: 

O nosso sagrado está sendo atacado de uma forma muito vio-
lenta, e também denunciei isso em 2019, e acredito que seja esse 
um dos motivos de ataque e perseguição a minha pessoa (relato 
de A.K., 2019).

Essa violência hoje se estendeu muito a ponto de guardar si-
milaridades com a época da ditadura militar: mulheres indígenas 
e anciãs estão sendo perseguidas e criminalizadas. Pessoas com 
características da igreja pentecostal estão agredindo fisicamente, 
torturando, perseguindo e cada vez mais demonizando o nosso 
povo.

2  INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Plataforma de monitoramento da situa-
ção indígena na pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil. Disponível 
em: https://covid19.socioambiental.org/. Acesso em: 25/11/2020.
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CRIANÇAS INDÍGENAS E A VIOLÊNCIA SILENCIOSA: 
"ELE MEXEU COMIGO ENQUANTO MAMÃE ESTAVA NO HOSPITAL"

Kuñangue Aty Guasu colheu depoimentos de mulheres que 
foram abusadas sexualmente dentro de casa pelo pai, tio ou pa-
drasto. Muitas carregam consigo o trauma e medo até os dias 
atuais. Muitas relatam a dificuldade em se estar em estado vulne-
rável, desamparadas, bem como o medo de contar para alguém o 
que sentia e estava acontecendo. Elas relatam que os abusos acon-
teciam durante a madrugada, durante a ida da mãe ao hospital, 
quando elas ficavam sozinhas em casa com o “responsável”. 

O que fazer com tantas violências silenciosas? Os pais escon-
dem, a mãe nega e quem sofre é a criança. O depoimento de uma 
senhora da etnia Guarani-Ñandeva que mora na Aldeia Bororó 
mas não quis que o seu nome fosse divulgado ilustra esse ponto: 
uma de suas sobrinhas foi abusada sexualmente e maltratada, re-
colhida pelo Conselho Tutelar e hoje vive em abrigo. Ela disse ter 
percebido que o comportamento da menina mudava quando ela 
olhava para o autor dos abusos. Ela baixava a cabeça, sentia tris-
teza. Certo dia a menina contou, então a família procurou ajuda 
e ela foi recolhida: “Pessoa como esse homem que maltratou a mi-
nha sobrinha é um bicho para mim, ele aproveitou e chantageou 
uma menina indefesa. Que a mão de Deus faça justiça na vida 
desse homem”. 

Nas comunidades indígenas casos de violência sexual ainda 
são tabu, de modo que as pessoas sentem receio só de ouvir falar 
no assunto, por exemplo, quando a vítima é adolescente não de-
nuncia porque fica com vergonha de ser mal falada, não arrumar 
um namorado e outros casos. Temos que ganhar confiança das 
mães, que muitas vezes não denunciam por ameaças que sofrem. 
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TERRA INDÍGENA APIKA'I: A TRAJETÓRIA DE LUTAS/RESISTÊNCIAS E 
SOBREVIVÊNCIAS DA VIÚVA DAMIANA CAVANHA, LIDERANÇA KAIOWÁ 
À BEIRA DA RODOVIA

  

A trajetória de luta da viúva Damiana Cavanha pela sobre-
vivência em meio ao calibre do agro reivindica a demarcação da 
terra de ocupação tradicional tekoha Apyka’i junto à sua comuni-
dade, há mais de 30 anos: iniciaram-se no final de 1990 que conti-
nuam até os dias atuais. Por causa dessa luta pela demarcação da 
terra tradicional de Apyka’i, a comunidade vem sofrendo com fre-
quência diversos ataques genocidas, massacres, ameaças de mortes 
e diversos tipos de violências contra estas famílias, como torturas 
e assassinatos de lideranças. 

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

Foram identificadas situações de violência obstétrica contra 
gestantes, sendo fundamental o fortalecimento das ações pela hu-
manização do parto e nascimento. As mulheres Guarani e Kaiowá 
desconhecem essa linguagem médica karai: é a palavra da paciente 
contra as justificativas do médico.

É preciso avançar no respeito aos direitos humanos e no 
enfrentamento às violências de gênero, com destaque para as 
violências obstétricas contra as mulheres indígenas. A assistência 
à saúde no pré-natal, parto, nascimento e pós-parto ainda estão 
marcadas tanto pela ausência de cuidados quanto por interven-
ções desnecessárias, tais como: desinformação, falta de privaci-
dade, comentários, excesso de toques vaginais, parto na posição 
horizontal, ausência de acompanhante, ausência de doulas, cesá-
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rea de rotina, além do desrespeito às especificidades étnico-raciais, 
evidências científicas e legislações nacionais e estadual.

O respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, da 
igualdade, o direito à saúde e à vida das mulheres previstos na 
Constituição Federal, bem como o respeito ao protagonismo das 
mulheres e ao próprio corpo, o respeito aos saberes e formas de 
cuidado tradicionais (rezadeiras e parteiras) em diálogo com as 
boas práticas no parto e nascimento (referendadas pela Organi-
zação Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde), o direito ao 
acompanhante de livre escolha (Lei n° 11.108, de 2005), o direito 
a conhecimento e vinculação à maternidade de referência (Lei n° 
11.634, de 2007), e o direito à proteção contra as violências obs-
tétricas (Lei estadual n° 5217 de 2018) são desafios urgentes na 
proteção da vida de nossas mulheres e crianças. Sobretudo, 

[...] é preciso descolonizar o discurso institucional quando 
se trata de mulheres indígenas e negras. Os desafios para o 
enfrentamento da violência e do racismo institucional precisam 
ser discutidos (Aranduhá Kaiowá). 

A VIOLÊNCIA DENTRO DOS TERRITÓRIOS INDÍGENAS

Chamamos, enquanto mulheres indígenas, violência interno 
como as derivadas do confinamento e nas retomadas: violência de es-
pancamentos, torturas psicológicas, violência física e violência moral. 

Dentro de casa, mulheres, crianças e meninas sofrem violên-
cia física, psicológica e sexual, porém nem todas conseguem ter 
apoio e acolhimento. As que conseguem são acompanhadas pela 
Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), Conselho tute-
lar, Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e outros. Nem todas 
conseguem denunciar justamente porque não têm para onde ir, 
onde recomeçar, onde ter perspectivas de vidas longe da violência.  
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É lá que elas têm que se reinventar para continuar seguindo vivas 
e proteger suas famílias como podem. 

As delegacias são longes, as lideranças são majoritariamente 
homens, os policiais quando chamados para atender uma mulher 
que está com a medida protetiva dentro da lei Maria da Penha 
muitas vezes não conseguem estarem presente, pois se trata de um 
território indígena que muitas vezes não tem sinal ou telefone para 
pedir socorro. 

Para além de identificar as violências, problematizar o encar-
ceramento é urgente. Por mais que as prisões enfrentam uma lota-
ção no Brasil, o Estado apresenta a prisão como única alternativa 
à violência. Sabemos que os encarcerados tem classe econômica, 
gênero e cor de pele: são negros, indígenas, favelados, pobres e 
homossexuais. 

A NEGAÇÃO DE DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS 
PELO ESTADO BRASILEIRO

A maior violência contra a vida das populações indígenas vem 
do Estado brasileiro e seus poderes Judiciário, Executivo e Legis-
lativo que estão com o poder de decisão nas mãos. Porém nos 
encontramos diante de um judiciário karai que julga e encaminha 
questões indígenas. O cenário atual do Brasil não é nada favorável 
às questões indígenas. 

O sucateamento de órgãos indigenistas como a FUNAI e a 
SESAI que tem como objetivo defender e atuar em favor dos povos 
indígenas se deve em parte às bancadas anti-indígena, ruralista, 
militar e evangélica:  

A judicialização dos processos de demarcação de nossos tekoha 
é uma afronta a nossa luta. Não aceitamos a indenização aos 
fazendeiros, repudiamos esse meio em que o Estado tem que pa-
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gar aqueles que roubaram as nossas terras e nos confinaram nos 
chiqueiros.” Fala da liderança de Yvy Katu L.R.

Somos mulheres Guarani e Kaiowá e temos que ter a garantia 
dos nossos direitos que levem em consideração as nossas especi-
ficidades culturais. Sem a demarcação das nossas terras, nós não 
poderemos ter uma vida livre da violência. Resistiremos para que 
possamos ter uma vida com liberdade junto com nossos filhos, 
nosso povo, em nossa terra. A saúde pública também não está 
do nosso lado. Somos nós mulheres que damos a vida e  temos o 
direito de viver. 

O ESTADO E SUAS PRÁTICAS DE VIOLÊNCIA 
CONTRA OS KAIOWÁ E GUARANI

AS RESERVAS INDÍGENAS

Somos a segunda maior população indígena do país, (dados de 
abril de 2019 da SESAI), em 51 mil Guarani e Kaiowá. É a popu-
lação indígena que vive intensamente a disputa territorial sangren-
ta com os fazendeiros/latifundiários.3 A capitania, herança deixada 
pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI), pouco dialoga com as mu-
lheres indígenas sobre seus direitos e deveres e formas de protegê-las. 

3 Em meados de 1917, foram criados, no governo de Getúlio Vargas, oito Re-
servas Indígenas e assim começou a dizimação dos Guarani e Kaiowá. Cada 
reserva indígena tem um espaço limitado de 3.600 hectares e é cercada pelos 
arames farpados sul-mato-grossense, não pode ser ampliada, pertence à União 
e não é demarcada. Assim, os Guarani e Kaiowá foram retirados de suas terras 
e obrigados a sobreviver em Reservas Indígenas, logo todas as terras indígenas 
passaram a ser loteadas, vendidas e privatizadas. Iniciou-se então a migração de 
não indígenas de todos os lugares para trabalhar e construir suas famílias em 
terras Guarani e Kaiowá.
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Com a constituição de 1988, nos arts. 231 e 232 que garante 
aos povos indígenas seus direitos, foi um respiro para a luta dos 
Guarani Kaiowá que nunca se sentiram bem em confinamento no 
espaço das Reservas Indígenas. Iniciou-se então o processo de re-
tomadas, o retorno para a terra onde morou os nossos ancestrais, 
porém essas terras já estavam ocupadas por fazendeiros, que di-
ziam ter comprado e tinham o título da terra. Nos últimos anos, 
os conflitos pela terra deixaram muitas mortes em vários tekohas. 
Algumas terras indígenas foram homologadas e demarcadas, porém 
os governos continuam a preferir explorar e envenenar nossas terras 
em serviço ao capitalismo bruto e selvagem, de forma que mais ne-
nhuma terra indígena dos Guarani e Kaiowá foi demarcada. 

O JUDICIÁRIO BRASILEIRO E O ART. 231 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A tese do Marco Temporal é uma ação no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) que defende que povos indígenas só podem 
reivindicar terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988, 
baseada no caso do povo Xokleng. Os pacotes de leis anti-indí-
genas avançam sobre a não garantia de direitos dos povos indí-
genas do Brasil. O Marco Temporal vem para destruir os povos 
indígenas:

Não recuaremos nem um palmo de nossas conquistas, não es-
tamos falando de favor, estamos exigindo a garantia de nossos 
direitos reconhecidos na Constituição Federal de 1988. Temos 
água e eles o veneno, temos a terra e eles o dinheiro, viemos para 
preservar e eles para destruir (Nhandesy Adelaide Limão Verde, 
Kuñangue Aty Guasu 2018, Amambai-MS). 
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A não demarcação de terras indígenas é uma das maiores vio-
lências praticadas pelo estado brasileiro contra os povos indígenas: 
os relatórios quase nunca são publicados, várias formas judiciais 
são manejadas para expulsar os Guarani e Kaiowá de suas terras 
tradicionais, e o termo “reintegração de posse” é utilizado para 
uma terra que sempre foi nossa: 

[...] o Kuñangue Aty Guasu vem repudiar e gritar pela demarca-
ção das nossas terras indígenas e pelo cumprimento da constitui-
ção federal de 1988. O povo Guarani e Kaiowá resiste, não que-
remos despejo, queremos os nossos direitos garantidos, queremos 
de volta a nossa terra que nos foi tirada e dadas aos ruralistas 
(Documento final da Kuñangu Aty Guasu em 2018). 

A tese genocida do Marco Temporal foi adiada, julgamento se 
aproxima, será dia 28 de Outubro de 2020 em Brasília. Até lá, nós 
mulheres indígenas lutaremos.

A LEI MARIA DA PENHA

A lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, é a úni-
ca lei no Brasil aplicada para proteger mulheres vítimas de violências, 
em nossa perspectiva especialmente as mulheres em contexto urbano. 
Entretanto, é letra morta para proteger integralmente as mulheres 
indígenas, pois muitas das violências que sofrem as mulheres indíge-
nas não se enquadram na lei Maria da Penha. As mulheres indígenas 
Guarani e Kaiowá sofrem diversas formas violência que não se en-
quadram no Judiciário karai. Citamos alguns exemplos: denúncias 
feitas pelas mulheres Guarani e Kaiowá não são encaminhadas; mui-
tas mulheres querem registrar a denúncia na polícia, mas não são 
atendidas pelo órgão e acabam silenciadas novamente. 
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CONCLUSÃO: FAL AR DE MULHERES KAIOWÁ 
E GUARANI É URGENTE, É AGORA!

Esse é o primeiro relatório coletivo do mapa da violência, escri-
to somente por mulheres Kaiowá e Guarani defensoras de direitos 
humanos do Conselho da Kuñangue Aty Guasu. São narrativas/
escritas no modelo karai (de forma escrita em português), trazendo 
a público e denunciando as instâncias jurídicas regional, estadual, 
nacional e internacional as tantas formas de violências que ultra-
passam os nossos corpos. O dialeto Kaiowá e Guarani é a nossa 
primeira língua, e o português é a segunda língua na qual fomos 
obrigados a compreender nesse processo violento de dizimação e co-
lonização de nossos corpos. Escrever na língua karai também é uma 
violência, mas é a ferramenta de luta no formato karai, no kuatia 
(documentação), necessária para enviamos o nosso grito de socorro. 

Necessitamos urgentemente que o Judiciário nos atenda em 
nossas línguas, efetivando nossos direitos  para seguirmos vivas e de 
forma digna, pois são inúmeros os julgamentos, decisões judiciais, 
sentenças concluídas sem compreender e nos consultar em nossa 
língua materna nativa. A justiça karai/branca/não indígena, precisa 
nos ouvir! As leis foram feitas para serem efetivadas e não podem 
continuar nos desumanizando. 

É urgente a proteção, o fortalecimento e a valorização das 
anciãs Nhandesys, parteiras, Jarys, mulheres indígenas Kaiowá e 
Guarani defensoras de direitos humanos frente aos projetos de ex-
termínios anti-indígenas que o Estado vem executando contra os 
nossos corpos, contra o nosso modo de ser Guarani e Kaiowá. 

Cada grito de socorro neste documento é dedicado em memória 
aos nossos ancestrais, mulheres que lutaram bravamente para que 
estivéssemos aqui, e a todas as companheiras que seguem em luta. 
Este relatório não se encerra aqui, vamos continuar com as nossas 
narrativas pelos próximos anos, reafirmando a nossa luta como mu-
lheres Kaiowá e Guarani. 
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Enquanto houver o som do Mbaraka e do Takuapu haverá luta!
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