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Erileide Guarani-Kaiowá: Bom, você só não está me vendo de cocar porque realmente eu 

estou na cidade. E aqui é bem “não ande de cocar”. Aquilo que eu te falei. Aqui é bem forte, 

então a gente tem que tá meio disfarçado ali, mas quem somos não negamos, né? Então eu 

sou a Erileide, neta do seu Tito, ele é o meu avô, ele tem 104 anos de idade, liderança e é 

cacique. Também é rezador e estou assessorando ele na comunidade como primeira mulher 

jovem de estar ali no mundo dos brancos. A gente fala assessorando, né? Administrando ali, 

tudo que tem que ser administrado dentro de uma comunidade. E é um desafio muito grande. 

Principalmente para mim, porque da minha geração realmente são poucos que pensam dessa 

forma, mas estou aqui para levar adiante essa luta. Se eu não fosse, eu não teria a visão do 

que os outros não veem. Não tem como caminhar. Porque a nossa luta é árdua e precisa de 

alguém que esteja ali, batendo de frente por nossos direitos, pela garantia da nossa terra, pela 

garantia do bem-estar no futuro e para as futuras gerações que estão ali e só da comunidade 

curar o caso recente, como eu falei.  

 

Teve um evento mutirão vivo, tiveram 28 povos. Como é que eu vou dizer? 28 dos povos 

indígenas diferentes de culturas, tradições, língua, enfim, que estiveram ali, no nosso secular 

sagrado. E outros que vieram. Esteve presente ali povos da Alemanha, da Suécia, do Paraguai, 

do Peru. Os indígenas do Peru também estiveram na Indonésia. E entre outros apoiadores 

daqui do Brasil. E foi assim, foi, ficou. E isso vai ficar. E ficou para a história. Porque é nossa. 

Isso é fruto também de todos os apoiadores, de todos que nos apoiam e de todos que estão ali. 

Como os jovens e os mais velhos. Presente ali na luta pela sobrevivência. Então, assim 

também eu estive. A primeira vez que estive participando na ONU foi em 2019, se não me 

engano, no Fórum Permanente dos Povos Indígenas. E segundo, foi a mesma coisa que 

participei de novo esse ano. E pela terceira vez estive representando o Brasil, em Genebra. 

Como é que é o nome? Depois da revisão periódica do Brasil. Acho que se chama.. é que eu tô 

sem papel, sem nada, então estou tentando lembrar. E assim, a nossa ida, a nossa presença 

dentro de onde está [acontecendo] o pé ali, das denúncias dos anúncios, não é fácil, porque a 

gente está colocando a nossa vida ali. A gente está de corpo e alma presente para dizer aquilo 

que está acontecendo, que é escondido, que está embaixo do pano, né? Mas que o pedido ali, 

em nome do povo indígena do Brasil, foi feito o pedido principalmente de garantia do território. 

Com a garantia do território, protegendo o nosso território que protege vidas, protege animais, 

protege plantas, protege as nascentes, protege águas, protege e protege vidas que estão ali. 

Se a gente não pedir a proteção, como é que a gente vai continuar essa caminhada? No meu 



 

ponto de vista, como indígena, tem uma fala ali de uma pessoa muito, muito importante para 

nós: ele fala que [para] quem é, quem conhece, do cultivo da terra, não é necessário destruir. 

Mas que muitos que destroem não conhecem o que é plantar,o que é ser agricultor. (...) Então, 

Urarocá é um dos que foi anulado a portaria declaratória, foi negado que é uma terra indígena 

e é a nossa luta e a nossa resistência ali. Lutamos por 11.401 hectares, mas tem muitas outras 

áreas indígenas dos povos Guarani-Kaiowá no estado de Mato Grosso do Sul que ainda não 

foram divulgadas, que não foram estudadas, que nem sequer ainda são reconhecidas, que 

nem sei se ainda um antropólogo pisou ali naquele local, né? E sempre eu falo, que nós 

indígenas,a princípio os Guarani-Kaiowás do estado de Mato Grosso do Sul, é o que mais 

sofre. Por conta de quê? Não é por conta de fome, não é por conta de doença, mas que a 

princípio, ali a nossa luta é assim e o sofrimento é por falta de terra, né?  

 

E muitos dos não-indígenas que são anti-indígenas, eles falam “Que terra mais é que o 

indígena quer”, né? Tem um parente, não sei de qual local ele é, mas é um Guarani, ele fala 

que muitos dizem “Para quê tanta terra para pouco índio? ”. Então isso é uma palavra muito 

forte. Olha, eles criaram CPI, colocaram os indígenas dentro de um chiqueiro, vamos dizer 

assim, fizeram como se fosse um animal, sustentando ali com as cestas básicas, sustentando 

ali com o próprio alimento que eles mesmos produzem. Nem sabiam tão bem o que colocavam 

na comida do indígena. E isso, com o tempo, o indígena cansou, cansou de viver dessa forma, 

cansou de ser presa, cansou de ser dominada pelos brancos. Então, por exemplo, o meu avô, 

sempre fala que “Morar dentro de uma aldeia, onde não é minha terra, onde ninguém nasceu, 

onde meus pais não estão com os corpos ali, os ossos dos meus pais não estão ali, eu não me 

sinto em paz”, ele fala. “Eu me sinto incomodado”, ele fala, “eu sinto que esse espaço não é 

meu, eu sinto que não me pertence, esse lugar”. Então isso é uma fala muito profunda dele. 

Porque, quando você tem sua própria casa, quando você tem seu próprio lar, onde tem sua 

própria cama, as suas coisas, você se sente em paz quando você chega naquele lugar. Você 

tem aquela tranquilidade e você tem como descansar naquele seu espaço. Então, com o 

indígena, é a mesma coisa. Ele come o que tem, ele sobrevive da forma que quer, tem sua 

cultura, sua crença, tem a sua tradição, sua própria língua, que, dentro do espaço, não tem 

quem vai impedir. Mas muitas vezes os não-indígenas não entendem isso. Muitas vezes, a 

gente usa roupa, no momento aqui vocês não estão me vendo de cocar, estão me vendo sem 

pintura nenhuma. Muitas vezes eles falam que isso não é mais indígena. Quando se tem um 

celular, notebook, um carro, quando é um funcionário público.. Para eles não é mais indígena. 

Quer dizer, o indígena tem que ser a pior peça de ser humano para ser indígena, né? Quer 

dizer, temos que viver só da caça? Não! Nós indígena também evoluímos, mas com a nossa 

própria cultura, né? Primeiro, o não indígena tem que vir para nós, [e perguntar] qual é a cultura 

daquela pessoa? É comer picanha e tomar cerveja.? Para nós, indígenas, qual é a nossa 

cultura que vive em nós? É a língua. A nossa língua materna. Mesmo usando roupa de marca, 



 

celular de marca, tudo o que for de materiais de marcas, podemos ter tudo, mas se não 

tivermos terra, não temos nada. Então, é uma coisa que sempre muitos bolsonaristas, vamos 

dizer assim, muitas vezes me confrontam. 

 

Só que eu levo na paciência. Eu não posso e não vou ter raiva deles por explicar. Por não 

conhecer é que a pessoa fala [essas coisas]. Por não conhecer, a pessoa castiga, né? Afunda 

mais. E sempre eu falo, muitas vezes vocês estudam o que estão nos livros, como se fosse 

que os indígenas já não estivessem mais vivos. Então sempre eu falo assim, né? Nós temos 

vários não-indígenas de cores diferentes e temos também indígenas de cores diferentes. 

Comemos comida diferente. Cada indígena dentro da sua aldeia tem a sua cultura diferente. 

Tem indígena que vive 100% ainda dessa cultura. Tem indígena que é a metade, tem indígena 

que não vive mais, mas tá algo ali presente, que faz parte de quem você é. É a pele, é o 

cabelo, é a língua, é a roupa, é a comida. Sempre tem algo ali. Mas no século XXI, muitos 

falam “nós temos que mudar”. Mudar de que forma? A gente vai mudar, mas quem somos nós? 

Somos indígena, a língua tá ali presente a todo momento. Então é uma coisa que, da minha 

parte, principalmente dentro da minha comunidade, é difícil a gente dominar [no sentido de 

liderar] o povo? É. É difícil a gente dominar as pessoas? É. Eu falo que, quando você se diz 

liderança, quando você está acima de todos, você não pode ser mais do que todos. Você tem 

que se igualar a eles para entender o que essas pessoas estão passando. 

 

Mas muitas vezes é difícil a gente dominar isso. Eu sinto essa dificuldade porque eu sou jovem, 

sou uma mulher. Mas que é uma experiência, não sei nem como vou dizer isso, é uma 

experiência realmente radical. Porque a gente é acostumado a ver na nossa cultura um senhor, 

sempre homens, na verdade, dominando a sua comunidade. De 50, 60, 70 anos, dominando 

sua comunidade. O que me doeu muito, foi mesmo de dizer para o meu avô que tomei a 

decisão de levar essa caminhada, de poder ajudar ele. O direito pela terra, o direito pela vida e 

a garantia da nossa própria liberdade! É quando eu vi os agrotóxicos, várias substâncias 

químicas sendo jogado. Eu só estava falando das questões de fora ali que era isso, que era 

aquilo, né? Mas eu simplesmente falei assim “Meu Deus, o que que eu vou fazer?” E a 

comunidade falando, “Olha Erileide, estão sim jogando”. Inclusive eu estava indo rumo a 

Brasília [na época], eu tinha sido convidada para participar de uma reunião com os alunos que 

estavam se formando para advocacia na UnB. Então eu recebi essas imagens, de crianças 

chorando e eles tentando parar o trator,... e trator é uma grande máquina. Como é que você vai 

parar com uma flecha? Como é que você vai parar com machete? Como é que você vai gritar 

se não vai ouvir, o barulho é altíssimo. Então eu falei: “Caramba, o que eu vou fazer?”. Eu não 

sou nada para fazer isso. Para quem que eu vou pedir socorro, né?”. A princípio, como sempre, 

é o CIMI (Conselho Indigenista Missionário)? Falei assim “CIMI, meu Deus, não sei o que eu 

faço, está acontecendo isso”. Tinha bebê recém-nascido e a poeira cobriu a comunidade 



 

inteira. Tinha uns seis, sete tratores ali, jogando a substância química e ao mesmo tempo 

destroçando a terra. [Antes] ali era para criação de boi, onde tinha pastos e aí eles trocaram 

para lavoura. E assim, eles correram, mas vai correr pra quê, né? Correram com os bebês e do 

outro lado também tem. Aí, falei assim: “O que a gente vai fazer”? Se vocês forem pra [falar 

com] eles, quem vai acabar sendo errado de novo, vão ser vocês próprios”. Porque no governo 

que nós estamos é isso. Que eu tô indo pra me defender de algo ou impedir de que faça isso. 

Quem tem mais o direito? É óbvio que quem tem mais dinheiro. 

 

Entrevistador: Em biomas como Amazônia, Cerrado e Pantanal, o desmatamento pode ser 
agravado impulsionado pela expansão agrícola em detrimento do Acordo. Como o 
desmatamento e o uso de agrotóxicos atingem seu território e sua comunidade? 
 

Erileide Guarani-Kaiowá: Olha, para ser bem sincera, isso nos impacta muito, né? Porque a 
princípio, começando com os agrotóxicos, o que ele traz primeiro é a destruição do solo. Eles 
passam -inaudível- não sei quantas vezes, desmatam as árvores, desmatam o que tem de 
recursos naturais que servem para nós indígenas, principalmente para o bem-estar da saúde. E 
muitas vezes a gente deixa ali por beleza da natureza mesmo. Só que a ganância não deixa 
isso. A ganância faz destruir. Através do solo, através da natureza, através de diversidades que 
tem ali, atinge quem? Atinge também os povos indígenas e todos, não somente os indígenas. 
Acaba atingindo também quem mora na vila, na cidade, na fazenda ou na chácara, porque é 
onde há vidas, né? O que isso impacta muito para comunidade indígena, além da lavoura, o 
agrotóxico. Além do agrotóxico, são os insetos que correm para as aldeias. E dentro disso, a 
falta de produção de alimento. A escassez. E vamos colocar como a escassez de tudo, da 
saúde, da falta de produção de alimento, doenças, sequelas e mais sequelas. É uma coisa que 
não sabemos mais como dizer, não sabemos mais o que fazer, para [quem] dizer. Eu nunca 
esqueço quando eu fui falar para o [ministro do] Ministério Público Federal, eu falei assim: “o 
que é que o Ministério Público poderia fazer ou impedir?”. Ele falou assim para mim 
simplesmente - eu tenho ódio dele até. Hoje já não tenho mais porque nem quero ouvir mais 
essas coisas. Acabei apagando. Ele falou assim: “Olha, Erileide, sinto muito. Porque essa área 
foi estudada, porém vocês não estão ocupando. Onde vocês ocupam, eles não vão mexer. 
Onde é deles e ainda que não foram entregues, pertence a eles ainda e eles fazem o que 
querem.” Óbvio, né? Aí falei assim “Mas tem que ter alguma coisa”. Porque é uma coisa de 
muita falta de respeito. Principalmente, eu vejo assim, no governo atual que estamos 
praticamente a desobediência cresceu muito. Porque o próprio governo demonstra falta de 
educação, falta de respeito, falta de consideração mínima porque o indígena também é 
humano. O indígena tem carne, pele e osso, respira o mesmo ar e pisamos na mesma terra. 
Mas com esse governo realmente as coisas piorou. Saiu acho que umas duas vezes que o 
ministério, eu não sei se a OEA não sei de onde, agora não me lembro, que eles mandaram 
que já é uma lei, sobre a pulverização terrestre, [que tem que ter] no mínimo de 500, acho que 
500, 250 metros [de distância de comunidades]. Mas isso não é cumprido. Tá ali no papel 
mesmo que eles criam essa lei, enfim, mas eles não cumprem, né? [Pulverizar] do avião, tem 
que 500 metros no mínimo, mas eles não cumprem. 
 
Para nós indígenas que não utilizamos [agrotóxicos] e que não nos repassam [informações], 
até isso essa notícia chega. Mas será que eles recebem isso? Muitas vezes até cobrei a Corte 
Interamericana que esteve presente agora aqui na aldeia Guyraroká, ele era da subsecretaria 
ou alguma coisa assim. Eu isso falei pra ele, né? Tiveram também o presidente da Polícia 
Militar do Ibama. Que eles estarão 24 horas ali e qualquer denúncia eles viriam e conversariam. 



 

Mas não tem condições, né? A gente indígena, que nem eu falei para eles aquela vez que eles 
vieram, né? Ali está a Funai, ali está o CIMI, ali a Defensoria Pública, está o Ministério Público 
Federal, está a polícia alguma coisa de Ibama ali. Estão os direitos humanos. E tá, no meio 
disso a gente fica igual uma bola, né? Liga ali é jogado pra lá, liga ali, manda pra cá, fica ali, faz 
aquilo. A gente não tem pra onde dizer, que fale “vou fazer aqui, eu vou fazer isso, isso, isso, 
isso”. E pronto. E aí, o que acontece, a gente acaba desanimando, né? Muitas vezes eu 
mesmo tiro foto, eu mesmo vejo, mas pra onde vou mandar? O que vai ser feito daquilo que 
muitas vezes eu já mandei?  
 
Então o que resta é a gente viver até onde der. A gente suportar até onde der. Porque a gente 
sabe que só por eu falar aqui para você, não vai ser resolvido. Tanto você quanto qualquer um, 
porque os outros estão nem aí, né? Tipo aquele que diz. “Que se lasque”, vamos dizer assim. É 
o que dizem. Mas nós olhamos de uma forma, o indígena quando ele vê as coisas, nós 
olhamos para todos os povos indígenas. Mas além de nós, povos indígenas, têm vocês. Que 
respiram também, que consomem, na verdade também, né? Então Guyraroká, que a gente 
agora esteve nesse mutirão vivo, principalmente para proteção, para proteção da comunidade 
ali. Como é que eu vou dizer? Para fazer um teste dessas 28 etnias diferentes que vieram 
plantar, para ver qual delas que vai resistir ali. E vamos ver o que vai dar. Agora passou a 
época de plantio, né? Não tem nada ainda. A mandioca que nós temos não dá mais para o 
consumo porque está tudo estragado. Não sabemos se é o seu agrotóxico. A Fiocruz, não sei 
se você tem conhecimento da Fiocruz, também está trabalhando junto com a gente ali, para a 
coleta de água, de alimento e já foram encontrados agrotóxicos. Se eu tivesse o papel aqui, eu 
ia dizer o nome dos agrotóxicos pra te repassar, mas infelizmente está em casa e não trouxe. 
 
Então é uma coisa assim muito, muito triste, muito difícil. É como se a gente não tivesse saída. 
O que a gente tem que fazer? Temos que conviver, temos que vivenciar e fingir que não 
estamos vendo. E seguir a vida adiante. Continua a vida. Porque o que os agrotóxicos traz, né? 
Eu falei para o pessoal quando alguém se intoxica e não tem pessoas como o médico, para 
dizer “vamos fazer exame”, para fazer um protocolo, laudo, alguma coisa assim, para dizer que 
se realmente prove que isso é [contaminação]. Não tem. Se tiver diarreia, ele fala “ah, isso é 
uma disenteria, já tomou água quente, e isso e aquilo?”. Coceira na pele, dor no olho, dor de 
cabeça, fraqueza, dor no estômago, diarreia. Teve uma vez que em uma criança, passou um 
veneno em cima do barraco. Tipo ele [avião] vem e passa, quando ele voa para cima, o que 
sobrou, ele derrama. E a criança foi atingida. A criança tinha uns seis meses, mais ou menos. 
Ela teve fezes com sangue. A mãe levou no médico e não fizeram nada. Porque não 
perguntaram? Na verdade, não perguntam se passou veneno, ou que foi que aconteceu. 
 
Simplesmente ele só passa como se fosse normal. A minha mãe é um deles [contaminados] e 
em toda a comunidade alguns deles já sofrem de dor de barriga. As crianças na escola, a 
comida deles foram todas intoxicadas. Isso a gente vai levar sempre. O meu avô fala assim, “a 
gente já falou e não vai mudar nada. Só mudará quando a gente, quando vier uma demarcação 
de terra e proteger totalmente o que tem que ser protegida”. Então realmente, enquanto não 
houver demarcação não tem como. Porque a gente procura plantar e a gente recebe sementes, 
muitas sementes, mudas e plantas. Mas ele nasce só deste tamanhozinho e fica ali, né? É 
como se fosse uma terra doente. É uma terra doente, na verdade. Então arroz mesmo, hoje em 
dia não consegue mais tirar. Mandioca, então… O que está resistindo ali é a batata. E a batata 
está, como se tivesse com muito bicho. Como se estivesse muito bichinho fora dela e 
estragada. A mandioca desta forma. A Abóbora, então, é como se derramasse sal ou alguma 
coisa, que morre tudo. Agora, na época de soja, nós não conseguimos produzir nada. Até na 
época do milho a gente consegue, porque o milho cresce até um ponto, depois eles param. 
Então realmente. Uma situação bem complicada. 



 

 

Entrevistador: Você tem alguma sugestão de como o Acordo pode impactar positivamente os 
povos indígenas?  
 

Erileide Guarani-Kaiowá: Acho que é simples. É simples, mas que não aceitariam. Assim, eu, 

no meu ponto de vista, que não usasse agrotóxicos. Isso é o básico de tudo. Eles, não usando 

os agrotóxicos, nós conseguimos produzir, né? Não sei se eles procuram ver outras coisas, 

estudar ou a própria relações internacionais impedir que recebam os produtos do Brasil, porque 

no Brasil é altíssimo o uso dos agrotóxicos. Ele simplesmente dizer “não vamos mais comprar 

ou se quiser exportar, que não use mais”. Porque, além do uso dos agrotóxicos no alimento, 

são encaminhados junto o sangue indígena, né? Principalmente no estado de Mato Grosso do 

Sul, é um estado do agronegócio, do “agro é pop”, do agro é tudo, agro não sei o que. E o 

indígena? Será que não veem a esse lado? Que nem meu vô fala hoje em dia, que 

antigamente o indígena não tinha diabete, não tinha câncer, não tinha tumor, não tinha essas 

doenças que hoje em dia tem. Com esses costumes dos produtos que são industrializados, 

praticamente nós já crescemos doente. Então se agrava mais conforme a idade vai avançando. 

Então é só isso. Eu não sei de que forma, mas da minha fala em geral é que não use mais os 

agrotóxicos. Só isso. Não sei de que forma eles… sei que isso é difícil. Porque outros países 

não utilizam os agrotóxicos. E porque o Brasil não deveria deixar de usar também, né? Porque 

se tivesse só os brancos, todos não-indígenas, ok, pode. Pode usar o veneno passando até por 

cima. Mas nós, indígenas queremos uma um alimento sendo produzido também dentro da 

nossa área, da nossa, da nossa própria roça. Porque é mais sustentável e mais saudável. 

Porque ali há o próprio documento também. 

 

Entrevistador: Quais salvaguardas e preocupações você acredita que acordos de livre 

comércio, como o Mercosul-UE devem considerar? 

 

Erileide Guarani-Kaiowá: Tá, eu entendi. Assim, o que eles devem se preocupar, é não 

somente com a nação brasileira, mas com a nação no mundo. Porque nós dependemos disso. 

Porque onde há floresta tem o ar para respirar, onde tem a floresta, onde tem o mato, onde tem 

a natureza. Não sei como vou dizer onde tem isso, renova nossas energias. Porque até o não-

indígena, chegou o final de semana, ele quer ir pra esses lugares para respirar um ar diferente, 

para ouvir os pássaros cantando, pra receber, pra trocar, para ter essa troca de ar, distrair a 

cabeça. Porque assim, o que eles devem se preocupar realmente é com a nação, né? Seja 

Brasil, seja [qualquer outra]. O foco principal no momento, eu acho que é o Brasil. Porque o 

Brasil já ultrapassou o limite do uso dos agrotóxicos. O agrotóxico mata tudo, tudo, tudo, tudo 

praticamente. Porque nós necessitamos de água, necessitamos de floresta, necessitamos de 

ar, necessitamos de vida saudáveis, né? Fiquei imaginando se isso continuar, futuramente a 

gente vai viver como? Todo mundo cego, todo mundo doente, como que a gente vai 



 

sobreviver? Como que a gente vai poder alimentar a nossa própria família com o próprio 

alimento? Quem é que vai sustentar no caso se o Brasil continuar dessa forma? Então é uma 

coisa que acho que a nível internacional é realmente olhar para vidas. E o que está destruindo 

a vida? E eu acho que não é somente o indígena, porque a gente luta pela vida, mas não 

somente por nossas vidas e pela vida de todos, pelo bem de todos. Só que nem todos veem 

isso por conta do dinheiro. É olhar por dinheiro e cegar, o que está ali, que é o mais importante. 

Eu sempre falo o que a gente vê pela beleza da embalagem e muitas vezes aquilo que está lá 

não nos interessa. Mas o que nos interessa é aquele mais feinho que está ali. Eu acho que no 

mundo que estamos no avanço da tecnologia, no avanço de todos os tipos de coisas, 

realmente, é vidas. E o que está atrás da vida? O agrotóxico. Destruição da natureza. 

Destruição! É o estupro da própria mãe terra. A gente fala mãe terra, por que eu mesmo não 

teria coragem de ferir a minha própria mãe. Então a terra é o que dá vida para nós. E é isso. Se 

eu disser outra coisa vai ser mentira. 

 

(...) 

Erileide Guarani-Kaiowá: Eu que agradeço de poder estar falando isso, que muitas vezes eu 

falo coisas que eu realmente acho que são os espíritos da própria natureza que pedem para eu 

falar. Porque são coisas que eu tenho que falar né? Porque é a realidade. Igual no dia que eu 

estive em Genebra. Tinha um papel para eu ler. Tinha o papel na minha mão e estava no 

painel atrás de mim tudo em escrito inglês e tinha muito dos países presentes ali. Mas quando 

eu vi o embaixador, não tive coragem, não consegui ler aquele papel, porque eu ia ler o papel 

de cabeça baixa. Mas quando eu vi ele, eu não entendi o que ele falou em português, mas 

entendi o básico ali. Resumindo, o que ele leu foi tudo mentira, então foi impossível de não 

poder falar aquilo que eu sentia para ele. Acabei deixando o papel e falei o que tinha que ser 

falado para ele. Aí no final ele falou assim “Olha, que bom”. Mas que nós temos que fazer a 

vontade deles, mesmo que eu não queira. Aí ele falou que, mas todos sabem que é isso é a 

verdade. Aí falaram que eu quebrei o protocolo, mas que foi bom, que foi muito bom. Mas 

realmente foi uma coisa que não consegui quando eu vi o embaixador. Aí falei assim “Não, não 

posso, não posso ler isso porque eu vou olhar com a cabeça para baixo e quero olhar para 

cara dele”. Mas foi bom. 

 

(...) 

Entrevistador: Como você acha que os povos indígenas e a sociedade civil poderiam 
participar de forma efetiva da implementação do Acordo, caso aprovado? 
 

 

Erileide Guarani-Kaiowá: Bom, assim eu acho, como você fala o Brasil todo, né? A princípio 

eu acho assim… Para fazer parte disso… Para fazer a participação dessa coisa que você falou 

assim, acho que a princípio é chamar para estar ali presente é a APIB que é a Articulação dos 



 

Povos indígenas. Chamar cada organização, se der, de cada aldeia. Exemplo como Guarani-

Kaiowá, chama as lideranças e representantes das nossas organizações. Eu acho isso. Se for 

para fazer isso, tem que ser isso. A  APIB e cada organização do povo indígena. Exemplo 

nosso, nós temos [como organizações] Guarani Kaiowá, temos a juventude, tem as mulheres e 

tem Aty Guasu, que é uma grande assembleia dos povos Guarani-Kaiowá, onde se reúne 

jovens mulheres, rezadores. E acima disso, tem nossa representante, que é a APIB, que é a 

Articulação dos Povos Indígenas. Então, exemplos assim eu acho. Eu acho assim, se for para 

todos participar, tem que ser meio assim, pegar o exemplo como Guarani-Kaiowá pega um do 

Aty Guasu, representante do Aty Guasu, junto com articulador dos povos indígenas. E para 

mim acho que é o suficiente, porque essa pessoa participando, não sei quantos irão, mas 

voltarão e farão uma reunião com todos [da comunidade], uma grande assembleia onde 

repassaram o que aconteceu, o que foi passado, enfim. É o que sempre a gente faz, quando a 

gente vai no fórum ou alguma coisa, a gente tem que voltar e repassar isso. Eu acho que seria 

dessa forma. 

 

Entrevistador: Como é que você acha que a gente consegue incluir a participação indígena? 

Então seria mais um corpo de representantes indígenas na hora da negociação, lá presentes e 

tal, que seria o ideal? 

 

Erileide Guarani-Kaiowá: Sim, Sim. Eu acho que tem que ser dessa forma, porque daí fica 

melhor. Se for todos ou se der também, algumas lideranças que tiver com internet, participa on-

line, né? Porque hoje em dia tudo é possível, né? Mas que presencialmente tem que ser, eu 

acho que dessa forma, chamar a princípio ali os responsáveis das organizações para que 

participem e tragam o que aconteceu, como ficou para repassar à comunidade, quer dizer, pro 

seu povo e lideranças de cada comunidade, para cada decisão. 

 

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

(...) 

Erileide Guarani-Kaiowá: Olha que legal! Eu acho que, da forma que você está falando, acho 

que seria ótimo. Porque daí é simples, da forma que está falando, que criaram um grupo que 

vai estar cuidando, mandando que isso e aquilo, o que não estiver bom a gente já repassa 

também. Tudo o que ultimamente aponta para o Guarani-Kaiowá. Então, isso ajudaria muito. 

Na verdade, seria ótimo para mim. Acho que seria ótimo porque é a forma mais fácil também. 

Quando a gente tá tranquilo, a gente abre lá, já vê, relê, que daí a gente já responde. Acho 

ótimo. 

 



 

Assim, eu poderia até participar. Só que o problema é muitas vezes na minha comunidade 

mesmo, até tem, mas para quem que recorrer quando não entende? Recorrem para mim de 

novo, né? Mas tem sim, tem, claro. Mas você fala, ao todo isso, do povo Guarani-Kaiowá, ou 

você fala das organizações? 

 

Entrevista: Eu falo se o povo Guarani Kaiowá tiver uma organização, pode ser incluída, mas 

pode também ser pessoas. Ou a população toda. Talvez, Erileide, uma ideia aqui que acabei 

de ter com você me falando, mas dentro desse grupo pode ter pessoas que simplifiquem a 

tecnicidade, né? Esse palavrão que esses acordos normalmente têm um monte, né? E 

justamente para todo mundo saber exatamente o que está sendo dito lá. Então, mas assim 

podem ser pessoas, podem ser organizações do Guarani-Kaiowá, pode ser APIB, né? Então é 

uma coisa assim que eu realmente quero saber. Se você, Erileide, você mesmo, gostaria de 

participar de uma coisa assim? 

 

Erileide Guarani-Kaiowá: Olha, eu posso tentar. Sim, claro. Eu posso tentar porque assim, 

muitas vezes é muita correria, então não dá tudo ali na mesma hora. E essa semana, eu deixei 

todas as reuniões, enfim, tudo, para essa semana por conta do nosso evento de mutirão vivo 

que estava acontecendo semana passada. Então, essa semana é pauleira!  

 

Entrevistador: Que mensagem você gostaria de passar para os negociadores dos próximos 

passos do acordo? 

 

Erileide Guarani-Kaiowá: Que eu diria? Bom se eu tivesse perante… Olha, que como é que 

eu vou dizer que…. Que procurem olhar para as causas indígenas mais [como] causas 

emergenciais. Porque é só pisando nas áreas indígenas que eles entenderiam, sentiriam na 

pele. E eu acho que é. Corte Interamericana, seja onde estiver, onde vai chegar essa 

mensagem, que olhe para as causas indígenas. Que a causa indígena de todos. Nós somos 

humanos, queremos apenas nosso território demarcado, garantido e respeito do próprio 

governo brasileiro. E que sejamos conhecidos minimamente como humano também. Só 

queremos terra demarcada para que possamos viver a nossa própria vida, com paz e 

tranquilidade e viver como humano. Porque nós somos humanos, nós não vamos mudar. 

Assim somos, assim seremos e seremos sempre. A causa indígena é de todos. Já chegou em 

todos os cantos do planeta. Se falar de causa indígena, o mais grave, eu acho que é do Brasil. 

Que onde há derramamento de sangue, que onde há violência com os povos indígenas, onde 

há expulsos. Está acontecendo igual na época que o Brasil foi invadido. Inclusive eles nos 

chamam de invasores. Mas quem são invasores? Nós não atravessamos o mar, nós não 

viemos de outros países para chegar ao Brasil, para sermos invasores. Os invasores são eles e 

nós chamamos desse jeito. Mas que sempre falo: somos daqui. O Brasil é terra indígena. Mato 



 

Grosso do Sul é terra indígena. Aqueles que não concordam, procure o seu canto. Somos 

indígenas e onde nos der convite, espaço, lá estaremos nós. Firme e forte e resistindo contra 

toda a violência. Tem um ditado que diz que eles cortaram nossos troncos, mas esqueceram 

de cortar nossas raízes. Não usou a cabeça para cortar a própria raiz. Se tivesse cortado eles, 

não teria essa dor de cabeça. Mas eles se dão uma dor de cabeça porque eles querem, porque 

nós somos do Brasil. 

 


