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Ana Romero: Meu nome é Ana Romero e pertenço ao povo Guarani do Paraguai e, 

bem, minha comunidade está praticamente no departamento de Boquerón, que seria a 

parte norte do Paraguai, quase na fronteira com a Bolívia.  

 

Entrevistador: Quais salvaguardas e preocupações você acredita que acordos de 
livre comércio, como o Mercosul-UE devem considerar? 
 

Ana Romero: Quanto à parte sobre trânsito livre e à parte também que bem, aqui no 

Paraguai, pelo menos optaram por retirar a parte da câmara representativa dentro de 

Parlasur. É praticamente de acordo com a nomeação da Câmara dos Deputados. Ou 

também dos Senadores, certo? É praticamente por nomeação. E bem, ele sempre 

representa pessoas que praticamente não têm a preparação, não é? Eles não têm 

apoio e nenhuma fundação. Para que serve defender aqueles que estão defendendo, 

para que serve apresentá-lo? Então toda essa estrutura é necessária, não é? 

 

E para nós o Mercosul agora é mais puramente sobre livre comércio, mas dentro do 

livre comércio existem outras variáveis, outras abordagens como territorial, bem como 

populações vulneráveis como os povos indígenas, o desenvolvimento que justamente 

eles estão implementando afeta a parte territorial dos povos indígenas e não apenas 

os povos indígenas, mas também o setor camponês. Eles também são uma minoria 

neste país, certo? E lhes dou estes dados, por exemplo: nós como povos indígenas 

estamos em 19 povos indígenas distribuídos em 5 famílias lingüísticas e somos cerca 

de 120.000 pessoas. Por outro lado, o setor camponês é de cerca de 250.000 

populações camponesas, certo? Portanto, somos uma minoria e, no final das contas, 

somos os mais afetados por estas questões. Porque é precisamente a economia do 

Paraguai, aquela que produz, é e negocia tudo. São também as colônias menonitas 

que vieram e invadiram nosso território, mas mais da minha área que é o Chaco, Gran 

Chaco americano, que também está em outros países, como Bolívia e Argentina. 

 

Portanto, torna o poder muito difícil. As práticas e visões de mundo dos povos 

indígenas. E eu estava mencionando isso também. Seria fundamental que, devido a 

estas situações políticas, econômicas e sociais, houvesse uma representação dos 

participantes no Mercosul. Por exemplo, temos no Paraguai, que é a instituição 

governante dos povos indígenas do INDI, mas que no final praticamente não nos 

representa. Porque faz parte do Estado e nós somos povos autodeterminados. 

Portanto, estou falando com você neste contexto. 

 



 
Entrevistador: No caso do Paraguai, como você acredita que o Acordo pode impactar 

a realidade das comunidades locais? 

 

Ana Romero: Acabei de estar aqui em um lugar, vim para apoiar um dos dois 

camaradas abatidos ontem em um confronto criminoso em uma comunidade indígena 

onde dois irmãos foram mortos. Um líder religioso foi morto e um homem jovem. Neste 

lugar onde estou agora, um de nossos camaradas também está gravemente ferido, e 

há pouco estivemos compartilhando justamente para nos tornar visíveis na capital. 

Para esta comemoração da luta dos povos indígenas no dia 12 de outubro. E na 

semana anterior à nossa saída de uma situação de despejo violento, onde eles foram 

praticamente violados, feridos, crianças, idosos e mulheres grávidas. Estávamos 

saindo dessa situação na quarta-feira e ainda ontem o que estou falando aconteceu, 

onde fui trazida para este lugar onde estou agora. 

 

E bem, estas são as situações que nós povos indígenas estamos passando agora, e 

isso nos leva a repensar novas estratégias de sobrevivência, certo? Porque falar sobre 

povos indígenas, sobre minorias no Paraguai é um contexto muito amplo, porque no 

final das contas você não sabe o que é a luta, você não sabe a quem recorrer, a quem 

confrontar, a quem pedir ajuda. Existem todas as normas possíveis que nos protegem 

e nos protegem, mas não têm nenhuma utilidade para nós. Esta é a realidade que 

estamos atravessando neste momento. E nos últimos dois anos eles têm tentado nos 

exterminar, com muita violência, com muita desposse de terras, destruição, 

criminalização de líderes. Portanto, toda esta questão tem sido um problema para nós. 

Não existe uma estratégia para lidar com essas soluções, existe? Tanto no âmbito 

nacional como internacional. Eu não acho que neste momento posso...vou voltar ao 

que eu disse nas primeiras reuniões, certo? E já hoje nossa vida depende de nós 

mesmos, de como nos defendemos. Mesmo que ponhamos em prática uma estratégia 

como sentar com os três poderes do Estado com as minorias, isso não é muito viável 

e não temos nenhuma garantia, certo? Porque na mobilização que fizemos aqui na 

capital, trazendo 4.500 camaradas indígenas, assinamos um acordo com os três 

poderes para sentar e fazer políticas públicas de acordo e tentar resolver os 

problemas que afetam os povos indígenas, as comunidades indígenas, certo? E oito 

dias depois, eles nos respondem com estes ataques. Este é o contexto em que nos 

encontramos atualmente. 

 

Entrevistador: Você tem alguma sugestão de como o Acordo pode impactar 
positivamente as comunidades do Paraguai? 
 

Ana Romero: Penso que no momento a única coisa que nos resta fazer é nos 

adaptarmos às novas estratégias que temos como povos indígenas. E bem, para nós 

seria a coisa mais valiosa possível que nossas vozes estivessem presentes nos 

acordos como o da União Europeia como do Mercosul. Porque suas políticas e suas 



 
visões estão nos afetando de forma violenta. Como tenho dito a vocês. E praticamente 

não podemos mais apresentar propostas de conhecimentos e práticas ancestrais, uma 

vez que elas nos estão tirando e nos despojando pelas costas. Então, isso é um pouco 

assim. Mas tudo bem. Se não nos acomodamos e dizemos isto, vamos fazer desta 

maneira. Acho que essa seria a coisa certa a fazer neste momento. Mas tem que 

haver diálogo, acordo e consenso e as garantias necessárias para nós. Porque isso 

vai depender, nosso presente e nosso futuro vão continuar a depender disso.  

 

Entrevistador: Você acredita que tem um apetite dessas comunidades de 
participarem ativamente da implementação do Acordo, caso aprovado? 
 

Ana Romero: Bem, uma de nossas características como povos indígenas é 

precisamente o diálogo e o consenso. E continuaremos a manter isso, não é mesmo? 

Mas, neste ponto, nossas vidas também estão em risco. E temos que sentar, 

conversar e, antes de tudo, garantir. Para garantir, acima de tudo. Porque as leis estão 

lá. Os regulamentos estão lá. Há também muitas recomendações que fizemos a nível 

internacional e que a comunidade internacional fez com o Paraguai. E bem, é 

praticamente uma questão de vontade política do Estado e da comunidade 

internacional. Estar em alguma integração regional, multilateral ou bilateral, então. 

Estou falando dessa perspectiva que eu tenho, certo? 

 

E agora também estamos pedindo a intervenção da Igreja Católica. Temos aqui que o 

Cardeal foi recentemente nomeado, por isso também estamos pedindo mediação, e 

mediação não apenas a nível nacional, mas também a nível internacional. Porque 

estes ataques também deveriam ser uma sanção para o Paraguai aos olhos da 

comunidade internacional, diante de suas integrações comerciais, políticas, 

geopolíticas e de segurança. Portanto, todos esses aspectos devem ser focalizados, 

pois o Paraguai é um país soberano e independente, e a própria Constituição Nacional 

afirma claramente em seu preâmbulo que reconhece os povos indígenas antes do 

nascimento do próprio Estado paraguaio. Portanto, eles vão continuar com esta 

violência excessiva, com este extermínio silencioso, porque no final do dia está 

exterminando os povos indígenas. Tanto territorialmente quanto humanamente. 

Portanto, é verdade, não temos outra escolha senão buscar estratégias de diálogo, 

participação e posições. Porque a vida de nosso povo dependerá disso.  

 

Entrevistador: Caso fosse criado um eventual Observatório do Acordo, como você 
acha que este deveria funcionar? Você gostaria de fazer parte disso? 
 

Ana Romero: Penso que a observação também seria uma estratégia para nós. 

Porque do nosso lado, estando nessa equipe de observadores, será também uma 

visão integral e intercultural. Então seria muito útil para nós fazer parte disso, não é 

mesmo? Porque a partir daí também poderemos fazer recomendações, podemos de 



 
alguma forma repensar situações políticas, econômicas e sociais. E nós, como povos 

indígenas, temos pessoas que estão preparadas para isso. Como mencionei para as 

primeiras pessoas que me contataram, por exemplo, em novembro, terminei meu 

curso de Relações Internacionais. Bem, com o histórico que tenho, eu ficaria honrada 

em fazer parte disso também. Além disso, assim como outros colegas que têm 

grandes carreiras profissionais. Praticamente o Paraguai tem um potencial de povos 

indígenas, estou falando, também tem pessoas com um potencial incrível de 

conhecimento. Portanto, não podemos ser privados desta oportunidade de trabalhar 

em conjunto com a comunidade internacional e nacional, certo? Portanto, sim, esta 

oportunidade deve ser criada. Isso seria ótimo para nós. 

 

Entrevistador: Que mensagem você gostaria de passar para os negociadores dos 
próximos passos do Acordo? 
 

Ana Romero: Bem, de minha parte, e falo em nome dos povos indígenas que existem 

no Paraguai, é que nos consideramos como um valor humano. É isso que pedimos. 

Apesar do fato de sermos um grupo minoritário, temos um grande potencial. Temos 

conhecimento além do que veio durante a conquista. Nós, há milhares de anos, temos 

contribuído muito para a humanidade. No cuidado com a natureza, na conexão da 

cosmovisão dos povos, da linguagem, das práticas científicas, assim como das 

contribuições, e também da proteção. E também somos como um recurso vivo que 

pode trazer muito para os estados que estão perdendo o sentido do que é o valor 

humano, o valor da natureza dos ecossistemas. E pronto, é isso. Deixar também uma 

mensagem de que nós, povos indígenas, já resistimos há mais de 5000 anos. E no 

Paraguai há mais de 530 anos. E com estas situações que estamos atravessando, 

continuaremos em resistência e tudo o que pedimos é precisamente oportunidades, 

acompanhamento e, sobretudo, diálogo consensual. Vamos chegar a um acordo de 

ambos os lados, certo? No final do dia, somos um só, em nosso território, em nossos 

estados. Ninguém é superior a mais ninguém. Portanto, somos todos iguais perante o 

mundo. Então, é isso mesmo. 

 

 


