
pg. 1 
 

Violência territorial e o corpo indígena feminino: Mapeando a experiência 

Guarani e Kaiowá 

  

Anaclara Giurfa de Brito e Tarsila Iglecio.  

Com contribuições de Amelia Yates, Anna Magrì e Sara Cano Diaz. 

Editado por Jaqueline Aranduhá. 

 

Tradução de Tábata Aline Bublitz. 

 

 
Foto de Fabiana Assis Fernandes 

  

A primeira Marcha das Mulheres Indígenas teve seu lugar em Brasília, em 2019. A 

manifestação reuniu cerca de 2.500 mulheres vindas de 130 comunidades Indígenas diferentes 

para exigir a proteção de seus direitos fundamentais. O “Documento Final” produzido pelas 

manifestantes afirma: 

 

 “Nós estamos fincadas na terra, pois é nela que buscamos nossos ancestrais e por ela que 

alimentamos nossa vida. Por isso, o território para nós não é um bem que pode ser vendido, 

trocado, explorado. O território é nossa própria vida, nosso corpo, nosso espírito.” 

  

Pelo mundo todo, mulheres Indígenas vêm centrando sua luta contra a violência no 

estabelecimento de correlações entre território e violência de gênero. Para comunidades 

Indígenas, a terra é um aspecto vivo indomável da cultura. Ser Indígena e ser mulher se 

conectam por meio de relações recíprocas entre seres humanos, não-humanos, território e 

espírito (Kermoal and Altamirano-Jimenez 2016: 9).  
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A luta pelo acesso igualitário à terra, é, não somente uma luta pela soberania Indígena, mas 

também uma luta pela valorização do corpo feminino e do trabalho reprodutivo. A expropriação 

de territórios envolve a transformação, tanto dos significados experienciais, quanto das formas 

de vida femininas, em objeto de comercialização. Mudanças ambientais podem, portanto, pôr 

em perigo a cosmologia e sobrevivência da comunidade. Por isso, para mulheres Indígenas, a 

terra não é propriedade, e sim saber e conhecimento (Arvin et al. 2013: 21). 

  

A expressão "cuerpo-territorio" ("corpo-território") se origina de movimentos Latino-

Americanos feministas, indígenas e afro-descendentes, e reflete a violência histórica que vem 

sendo cometida contra espaços-corpos atribuídos ao feminino e à raça. Feministas comunitárias 

Latino-Americanas (ou feminismos comunitarios) cunharam o conceito de "cuerpo-territorio" 

quando uniram sua luta por territórios tradicionais à defesa e proteção de seus corpos (Cabnal, 

2015; CMCTF, 2017). A união linguística explícita entre corpo e território nos introduz a um 

modo particular de deslocamento no mundo, que está profundamente enraizado na 

compreensão de pessoa, como ser uno e indistinguível da terra. “Cuerpo-Territorio’’ revela 

uma história regional de relações de poder coloniais e patriarcais, em que corpos atribuídos ao 

feminino, assim como territórios, são espaços a serem conquistados e explorados. Corpo neste 

sentido, é território-lugar, com experiências, emoções e sensações, que ao mesmo tempo se 

torna espaço e ferramenta de resistência. Territórios e corpos sofrem opressão e humilhação 

visível por meio da dor e da memória, e sua relação transformativa se move de espaços de 

conflito para espaços de resistência (Cabnal 2010; Cruz Hernández 2016; Segato 2016; Carrillo 

Rodríguez 2020). 

  

Apesar de “Cuerpo-Territorio'' surgir em um contexto Latino-Americano, suas origens vêm da 

cosmologia europeia, desenhando dicotomias entre cultura/natureza, feminino/masculino e 

civilização/selvagem (Cronon 1996; Ulloa 2016).  Como a natureza anteriormente continha 

lugares com pouca ou nenhuma população, a noção Europeia de selvagem se limitava a uma 

compreensão cheia de medo do ambiente natural, associada com a inabilidade de controlar e 

explorar espaços. Da mesma forma, o feminino era historicamente inter relacionado com 

natureza, o que permitia que sociedades Europeias apresentassem ambos como territórios a 

serem dominados.  Quando tais noções foram trazidas para as colônias, o confronto com o 

‘outro’ deixou colonizadores com uma visão de ‘caos’, ‘descontrole’ e 'incivilização'. Novos 

territórios pareciam representar um desafio à sua domesticação e exploração, levando à 

legitimação do uso da violência para com novos corpos e territórios (Cronon, 1996). Na 

America-Latina, essa lógica foi institucionalizada por meio do estabelecimento de nações-

estados, que, legalmente e estruturalmente, permitiram que processos de exploração e 

expropriação ocorressem. Corpos não-brancos e atribuídos ao feminino vem sendo 

marginalizados, e, assim como territórios não domesticados, eles vêm sendo espaços de 

conflito e violência. Sua sobrevivência prova, portanto, que sua inter-relação é forte e resiliente, 

desenhando uma linha histórica de luta e resistência. 

  

 No Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste do Brasil, a Grande Assembleia das Mulheres Guarani 

e Kaiowá - Kuñangue Aty Guasu – tomou a liderança das lutas da comunidade indígena.  

Apesar de estarem em uma região com o mais alto índice de incidência de violência, o Mato 
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Grosso do Sul é caracterizado como sendo um dos “pontos-cegos” da região, devido à 

inexistência de políticas públicas e estudos direcionados à violência de gênero. Além disso, a 

violência alarmante que comunidades indígenas enfrentam todos os dias é ignorada e 

institucionalmente negligenciada (quando não justificada), deixando pouco espaço para 

demandas de igualdade. Como uma resposta a tudo isso, as mulheres Guarani e Kaiowá 

decidiram se organizar e comunicar, elas mesmas, a violência que a comunidade estava 

sofrendo na região. Em 2019,  Kuñangue Aty Guasu começou coletando relatos individuais de 

violência  por meio de visitações locais, o que resultou na criação de uma base de dados valiosa. 

Isto permitiu que escrevessem “Corpos Silenciados, Vozes Presentes”, um relatório profundo 

sobre violência, corpos e territórios. Neste trabalho, elas nos apresentam a cosmologia Guarani 

e Kaiowá e destacam a inexistência da palavra "violência" em seus idiomas nativos (Kuñangue 

Aty Guasu 2020). Apesar disso, a violência parece contagiosamente entrar em suas 

comunidades, envenenar suas terras, intoxicar sua juventude, reduzir seus territórios, apropriar 

e silenciar seus corpos. 

 

 
The Making Violence Visible Map: https://en.kunangue.com/mapainterativo  

 

Estas 120 páginas se tornaram as sementes para que um mapa interativo fosse criado, o qual 

amplificaria digitalmente, e a nível internacional, as vozes Guarani e Kaiowá. A criação deste 

mapa foi o resultado do trabalho e resistência de Kuñangue Aty Guasu, apoiados pelo Instituto 

de Arte e Cultura – IDAC e o “UCL Multimedia Anthropology Lab” (“UCL Laboratorio 

Multimedia de Antropologia”). O projeto foi nomeado “Tornando a Violência Visível: 

Mapeando a Violência contra Mulheres Guarani e Kaiowá”, para o qual logo iniciou-se um 

processo multifacetado de tradução. O desafio era ‘traduzir’ corpos e territórios em vozes 

digitais de resistência. Por ter de adotar o “karai”, um meio ("não indígena”) de denunciar 

violência, mulheres Guarani e Kaiowá  mostraram como sua luta precisava se ‘curvar’ e seguir 

caminhos ‘dominantes’ para que fosse vista e ouvida. Apesar da dor e da dificuldade envolvida 

em listar tantos atos de violência, Kuñangue Aty Guasu conseguiu identificar e categorizar 21 

formas de violência, mesmo que muitas dessas categorias não se encaixassem com formas de 

https://en.kunangue.com/mapainterativo
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violência reconhecidas legalmente ou internacionalmente, como por exemplo: “O Estado 

Brasileiro e a violência contra nossos corpos”, que inclui genocidio, epistemicídio e ecocídio.  

O mapa é uma ferramenta política, com conteúdo audiovisual que permite ao espectador sentir 

e compreender o peso emocional que cada território carrega, assim como as lutas do coletivo e 

memórias das mulheres Guarani e Kaiowá. 

O mapa interativo de Kuñangue Aty Guasu é, portanto, a personificação da sobrevivência, força 

e memória. Ele é constantemente alimentado por novos relatos e incidentes de violência, 

procurando ajudar as comunidades a enfrentar injustiças sociais enquanto se constrói uma forte 

rede internacional de solidariedade e resistência.  

Mulheres indígenas são as mais impactadas pelos processos coloniais e patriarcais de 

expropriação de territórios. O objetivo final da colonização foi sempre o de apagar o povo 

Indigena e tomar posse de suas terras; e é por isso que mulheres e suas redes reprodutivas se 

tornaram o alvo (VLVB Report and Toolkit, 2016). O feminicídio está estruturalmente 

conectado com transformações econômicas ecologicamente destrutivas, na medida em que 

estas visam extinguir a vitalidade das comunidades com base em suas ligações ancestrais com 

a terra (Card 2003: 63). Os ataques contínuos contra as terras, os corpos e as “redes de vida” 

comunitárias indígenas, fizeram com que as mulheres indígenas se tornassem protagonistas na 

luta contra a degradação ambiental. No Mato Grosso do Sul, o conluio de poder entre o governo 

brasileiro, fazendeiros locais e corporações transnacionais coloca os defensores da terra em 

risco extremo de violência. É vital que  as vozes e experiências das mulheres Guarani e Kaiowá, 

e de mulheres indígenas pelo globo, continuem sendo ouvidas e amplificadas, para que sua luta 

contra a degradação ambiental e o colapso do clima seja fortalecida.   
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