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“Nós (50 homens, 50 mulheres e 70 crianças) comunidades 
Guarani-Kaiowá originárias de tekoha Pyelito kue/Mbrakay, viemos 
através desta carta apresentar a nossa situação histórica e decisão 
definitiva diante de da ordem de despacho expressado pela Justiça 
Federal de Navirai-MS, conforme o processo nº 0000032-
87.2012.4.03.6006, do dia 29 de setembro de 2012. Recebemos a 
informação de que nossa comunidade logo será atacada, violentada e 
expulsa da margem do rio pela própria Justiça Federal, de Navirai-MS. 
 

Assim, fica evidente para nós, que a própria ação da Justiça 
Federal gera e aumenta as violências contra as nossas vidas, ignorando 
os nossos direitos de sobreviver à margem do rio Hovy e próximo de 
nosso território tradicional Pyelito Kue/Mbarakay. Entendemos 
claramente que esta decisão da Justiça Federal de Navirai-MS é parte 
da ação de genocídio e extermínio histórico ao povo indígena, nativo e 
autóctone do Mato Grosso do Sul, isto é, a própria ação da Justiça 
Federal está violentando e exterminado e as nossas vidas. Queremos 
deixar evidente ao Governo e Justiça Federal que por fim, já perdemos 
a esperança de sobreviver dignamente e sem violência em nosso 
território antigo, não acreditamos mais na Justiça brasileira. A quem 
vamos denunciar as violências praticadas contra nossas vidas? Para 
qual Justiça do Brasil? Se a própria Justiça Federal está gerando e 
alimentando violências contra nós.  Nós já avaliamos a nossa situação 
atual e concluímos que vamos morrer todos mesmo em pouco tempo, 
não temos e nem teremos perspectiva de vida digna e justa tanto aqui 
na margem do rio quanto longe daqui. Estamos aqui acampados a 50 
metros do rio Hovy onde já ocorreram quatro mortes, sendo duas por 
meio de suicídio e duas em decorrência de espancamento e tortura de 
pistoleiros das fazendas. 
 

Moramos na margem do rio Hovy há mais de um ano e estamos 
sem nenhuma assistência, isolados, cercado de pistoleiros e resistimos 
até hoje. Comemos comida uma vez por dia. Passamos tudo isso para 
recuperar o nosso território antigo Pyleito Kue/Mbarakay. De fato, 
sabemos muito bem que no centro desse nosso território antigo estão 
enterrados vários os nossos avôs, avós, bisavôs e bisavós, ali estão os 
cemitérios de todos nossos antepassados. 
 

Cientes desse fato histórico, nós já vamos e queremos ser mortos 
e enterrados junto aos nossos antepassados aqui mesmo onde estamos 
hoje, por isso, pedimos ao Governo e Justiça Federal para não decretar 
a ordem de despejo/expulsão, mas solicitamos para decretar a nossa 
morte coletiva e para enterrar nós todos aqui. 
 



 
 
 
 

 

Pedimos, de uma vez por todas, para decretar a nossa dizimação 
e extinção total, além de enviar vários tratores para cavar um grande 
buraco para jogar e enterrar os nossos corpos. Esse é nosso pedido aos 
juízes federais. Já aguardamos esta decisão da Justiça Federal. 
Decretem a nossa morte coletiva Guarani e Kaiowá de Pyelito 
Kue/Mbarakay e enterrem-nos aqui. Visto que decidimos 
integralmente a não sairmos daqui com vida e nem mortos. 
 

Sabemos que não temos mais chance em sobreviver dignamente 
aqui em nosso território antigo, já sofremos muito e estamos todos 
massacrados e morrendo em ritmo acelerado. Sabemos que seremos 
expulsos daqui da margem do rio pela Justiça, porém não vamos sair 
da margem do rio. Como um povo nativo e indígena histórico, 
decidimos meramente em sermos mortos coletivamente aqui. Não 
temos outra opção esta é a nossa última decisão unânime diante do 
despacho da Justiça Federal de Navirai-MS.      
  
Atenciosamente, Guarani-Kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay 

 
Carta da comunidade Guarani-Kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay-

Iguatemi-MS para o Governo e Justiça do Brasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como intuito abordar as mortes que se dão principalmente por 

jejuvy - enforcamento - entre o grupo indígena Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, 

Brasil, que vem aumentando consideravelmente a partir dos anos de 1980. Pretende-se 

indagar também como a teoria sociológica clássica desenvolvida por Durkheim sobre o 

suicídio pode ser associada aos acontecimentos relacionados a esse povo. A análise dos dados 

mundiais e nacionais relativos aos suicídios se faz necessária para que haja o entendimento da 

dimensão que o suicídio entre esse povo ocupa no cenário nacional. A compreensão da 

organização sociocosmológica desse grupo e a análise do processo histórico e dos eventos 

externos à esfera de atuação dessa sociedade são imprescindíveis para que haja o 

entendimento da dimensão do fenômeno que os circunda. A interpretação priorizada quanto 

ao tema será a própria percepção Guarani Kaiowá sobre esses acontecimentos. 

 

Palavras-chave: Suicídio, Suicídio indígena, jejuvy, Guarani Kaiowá 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 
 

 

ABSTRACT 

The present work aims to address the deaths caused mainly by jejuvy - hanging - 

between the Guarani Kaiowá, indigenous group of Mato Grosso do Sul, Brazil, which 

acquired a greater proportion as to its occurrence from the 80 's. It is intended to infer as well 

as Durkheim's classical sociological theory of suicide can be associated with events related to 

this people. The analysis of global and national data on suicides is necessary to understand the 

extent to which suicide among these people occupy at the national scene. The understanding 

of the structures and sociocosmological organization in which the group is inserted and the 

analysis of the historical process and of the events external to the sphere of action of that 

society are essential for understanding the dimension of the phenomenon that surrounds them. 

The priority interpretation regarding the theme will be Guarani Kaiowá's own perception of 

events. 

 

Keywords: Suicide, Indigenous suicide, jejuvy, Guarani Kaiowá 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo do suicídio tem sua relevância destacada em diversas áreas do conhecimento. 

Pode-se observar que muitos campos do saber, como a Psicologia, a Medicina, a Filosofia e as 

Ciências Sociais dedicaram e ainda empregam esforços em torno de análises sobre o 

fenômeno, dentro de suas respectivas competências. A maioria desses estudos visa entender 

por que motivos o suicídio é uma prática que tem se expandido em determinadas sociedades 

ao longo do tempo e as razões pelas quais ela se dá. Um dos pilares do campo da literatura 

sociológica que aborda o tema do suicídio é a obra do sociólogo francês Émille Durkheim, 

publicada em 1897, denominada “O Suicídio”, na qual o autor, através de um estudo de casos, 

trouxe importantes considerações e conceitos a respeito do tema.  

Segundo Durkheim, os níveis de integração social de um indivíduo para com os seus 

grupos, encontrando-se eles demasiadamente altos ou baixos, podem ser fatores responsáveis 

pelo aumento das taxas de suicídio. Percebe-se que o autor leva em consideração a noção de 

que um ato individual pode estar completamente permeado pelas conexões e interações entre 

indivíduo e sociedade, sendo ele resultado do meio social onde está inserido, portanto, um ato 

coletivo.  

A partir dessa tese central, Durkheim traçará uma espécie de perfil que especifica em 

quais grupos as taxas de suicídio são mais elevadas e aponta para oscilações presentes entre as 

taxas de grupos diferenciados. As razões para que essas diferenciações ocorram serão 

justificadas por Durkheim através de sua tese central - segundo as redes de integrações de cada 

indivíduo para com seus grupos - e o mais importante: de acordo com as interpretações de 

morte, que cada indivíduo possui. 

No que tange os estudos antropológicos sobre o tema, a Etnologia Indígena é uma área 

que tem se dedicado a ele, especificamente, devido ao fato de a prática ter ganhado maiores 

proporções de incidência ou demonstrado constância em determinadas sociedades indígenas.            

Desse modo, tomando como recorte específico o caso etnográfico do suicídio entre os 

grupos Guarani  Kaiowá, este trabalho pretende expor, levando em conta as especificidades 

das formas de organização social e cosmológicas desses grupos, como esses acontecimentos se 

dão e o contexto em que eles surgem, ressaltando também a correlação que eles possuem para 

com fatos históricos, políticos e econômicos que marcam o modo como o Estado brasileiro se 

relaciona com os grupos indígenas, particularmente com os Guarani-Kaiowá.  
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Nos capítulos seguintes deste trabalho, um capítulo será dedicado à discussão e exposição 

da teoria sociológica desenvolvida por Émille Durkheim acerca do suicídio visto como uma 

questão social. Intenciona-se também fazer uma releitura dos dados oficiais e estatísticas 

gerais que divulgam as taxas de suicídio, especialmente aqueles que se referem a alguns 

grupos indígenas brasileiros. Apesar da incipiência desses dados e da falta de um controle 

mais incisivo quanto à ocorrência desse padrão voluntário de morte entre algumas dessas 

sociedades no Brasil, é importante que eles sejam resgatados, pois eles podem não apenas 

demonstrar uma possível elevação e variação nesses números, mas também estar denunciando 

uma realidade distinta.  

Além disso, a maior contribuição deste trabalho será a tentativa de trazer a visão que esse 

grupo, os Guarani Kaiowá, possuem acerca destes acontecimentos, focando nas suas 

interpretações sobre o fenômeno. Também serão abordadas questões relativas aos métodos que 

por eles são utilizados para o fim desejado, as motivações envolvidas e outras especificidades 

presentes nas cosmologias deste grupo. 

A etnografia tem sido a chave instrumental utilizada pela antropologia para que se possa 

tentar alcançar alguma inteligibilidade quanto a determinados temas e práticas que fogem à 

noção e ao senso comum. Quanto ao suicídio entre os grupos indígenas citados, as etnografias 

utilizadas como fonte de conhecimento neste trabalho exprimem as interpretações dadas pelos 

próprios autores e explicitam o ponto de vista e noções cosmologicamente importantes para 

essas sociedades quanto ao tema. 

A metodologia dessa pesquisa se dará através de uma revisão bibliográfica em torno das 

etnografias do suicídio, especialmente, as que abordam o recorte especificado, entre os   

Guarani Kaiowá, dando ênfase à interpretação dada pelos autores quanto ao tema trabalhado. 

Serão utilizadas também estatísticas obtidas através de dados oficiais e uma abordagem 

comparativa em torno das taxas mundiais de suicídio e as taxas entre os povos indígenas 

brasileiros citados. Através dessas duas estratégias de análise será feita uma observação 

quanto às demandas motivacionais que têm feito com que essas taxas se mostrem mais 

elevadas ou constantes em determinados grupos, o que tem gerado inquietação por parte dos 

antropólogos. 
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A relevância da abordagem desse tema não reside apenas na intenção de se obter 

respostas que expliquem os fatores motivacionais que levam um indivíduo pertencente à 

sociedade Guarani Kaiowá ao suicídio, mas também na vontade e na necessidade de que as 

interpretações desse grupo quanto ao fenômeno sejam trabalhadas e explicitadas. 

Ater-se somente aos dados estatísticos e aos números que rondam esse estudo seria no 

mínimo ignorar a riqueza e abundância de fatos que o permeiam. Dessa forma, a relativização 

dos dados obtidos mostra-se importante para que não se arrisque traçar um viés generalizante 

sobre tema, o que levaria a sua consequente patologização e, então, o trabalho ganharia um 

caráter orgânico-psíquico, distanciando-se da verdadeira intenção que é a abordagem 

antropológica do fenômeno, que objetiva responder o porquê de os Guarani Kaiowá 

apresentarem uma das mais elevadas taxas de suicídio entre povos indígenas no Brasil, e 

destacar a perspectiva e interpretações que eles mesmos possuem acerca do fenômeno. 
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2 O ESTUDO SOCIOLÓGICO CLÁSSICO DO SUICÍDIO 

 

2.1 Da contextualização e conceituação 

 

Uma das obras precursoras sobre o estudo do suicídio no campo da Sociologia foi a 

obra publicada em 1897 pelo sociólogo francês Émille Durkheim1, denominada “O Suicídio”. 

Através da análise crítica de dados relativos às taxas de suicídio de alguns países ocidentais, 

Durkheim expõe na obra sua tese central sobre o fenômeno, visando explicar a natureza social 

que este possui.  

Em uma primeira formulação, o autor chama de suicídio “[...] toda morte que resulta 

mediata ou imediatamente de um ato positivo ou negativo, realizado pela própria vítima. ” 

(DURKHEIM, 1897, p. 11). Porém, ao mesmo tempo admite o quão incompleta seria essa 

definição, pois nela não é realizada a distinção entre duas espécies de mortes totalmente 

diferentes, que seriam elas a provocada por um alucinado que se joga de uma janela alta e a de 

um homem que se encontra no mesmo nível do chão, são de espírito, que sabe exatamente o 

que está fazendo. 

A partir desse ponto, Durkheim afirma que as causas da morte estão externas ao 

indivíduo e só o atinge ao passo que este se põe dentro de sua esfera de ação. Desse modo, 

chega-se, de fato, a uma definição: “Chama-se suicídio todo caso de morte que resulta direta 

ou indiretamente de um ato, positivo ou negativo, realizado pela própria vítima e que ela sabia 

que produziria esse resultado. ” (DURKHEIM, 1897, p. 14). 

Ao analisar os dados estatísticos referentes ao montante das mortes por suicídio ao 

longo de vários anos em determinados países da Europa, o autor chega à conclusão de que a 

evolução do suicídio se dá através de ondas de movimento, ou seja, cada sociedade tem 

momentos em sua história nos quais há uma disposição definida ao suicídio. Como exemplo 

ele cita a onda que atingiu quase a todos os países da Europa após os acontecimentos de 1848, 

por volta dos anos 19- 50-53, uma outra que atingiu a França em 1860 após o apogeu do 

governo imperial, uma na Alemanha após o fim da guerra de 1866 e, por fim, uma na 

Inglaterra por volta de 1868 depois da Revolução Comercial2. 

Sabe-se, então, que cada sociedade possui uma predisposição a oferecer uma 

determinada quantidade de mortes voluntárias, podendo ela ser então objeto de um estudo 
                                                
1 David Émille Durkheim (Épinal, 15 de abril de 1858 - Paris, 15 de novembro de 1917) sociólogo, antropólogo, 
cientista político, psicólogo social e filósofo francês. 
2 Período que vai do século XII ao XVII, caracterizado por uma grande expansão econômica na Europa, a qual 
foi implementada através do colonialismo e mercantilismo. 
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especial no campo da sociologia, que visa pesquisar aquilo que o autor denominou de taxa 

social de suicídios e definir em que consiste o elemento social do suicídio, ou seja, a sua 

tendência coletiva de ocorrência.  

Segundo Durkheim, essa tendência específica que existe em determinados grupos 

sociais ao suicídio não é explicada através do que ele denomina de fatores extra sociais, sendo 

eles os orgânico-psíquicos e os relacionados ao meio físico. Partindo desse ponto, o autor 

pressupõe, por eliminação, que ela deve advir de causas sociais, constituindo um fenômeno 

coletivamente relacionado e, portanto, passível de ser analisado de um ponto de vista 

sociológico. 

A partir desse pressuposto, Durkheim se dedicou ao estudo dessa tendência, o que 

possibilitou a constituição dos tipos sociais de suicídio, uma classificação que segundo ele 

não será morfológica, mas sim etiológica. 

Ao longo de alguns capítulos o autor elimina determinados fatores que não podem ser 

os responsáveis por modificações nas taxas de suicídio. Uma das primeiras associações 

positivas realizadas é a relativa a um incremento nas taxas de suicídio quando os dias se 

tornam mais longos em alguns países europeus. Segundo a análise dos dados realizada por 

Durkheim, há uma preponderância dos suicídios diurnos, logo, quando o dia se torna mais 

longo é natural que esse número aumente. 

A influência do sol e da temperatura logo é afastada como uma das razões para a 

existência dessa proeminência de suicídios diurnos, já que os que são cometidos no meio do 

dia, no momento de maior calor, são menos numerosos do que aqueles cometidos ao cair da 

noite ou na segunda manhã.  

Assim, a única associação que resta a ser feita pelo autor em relação a uma certa 

determinação da duração do dia em relação às taxas de ao suicídio é a de que eles ocorrem 

quando há maior intensidade nas relações humanas e na vida social. “Tudo converge, pois, 

para provar que, se o dia é claro é o momento que mais favorece o suicídio, é por ser também 

aquele em que a vida social está em plena efervescência. ” (DURKHEIM, 1897, p. 123). 

Assim, ele dessloca o problema do plano “natural” (a duração do dia) para o plano social (a 

intensidade das relações sociais).  

Outra associação realizada que se aproxima da relação existente entre o número de 

suicídios, o dia e a plena atividade da vida social é a existente entre as estações do ano e o 

número dessas mortes voluntárias. Durkheim explica que o inverno se mostra como uma 

época de repouso, toda vida se interrompe, as relações são mais escassas devido à atmosfera e 

os indivíduos tendem a ficar mais estagnados. Já com a chegada da primavera a vida social 
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volta a se intensificar, mais relações passam a ser travadas e todos os esforços convergem 

para satisfazer as necessidades do trabalho agrícola.  

O ardor da vida social, especialmente no campo logo é associado pelo autor ao 

aumento no número de suicídios, especificamente devido ao fato de o meio rural fornecer 

mais da metade do número total do padrão de morte abordado. O mesmo pode ser observado 

no que tange à vida urbana, já que a cidade e as relações sociais demonstram-se mais agitadas 

durante a estação do calor, mas Durkheim explica:  

Se as mortes voluntárias se tornam mais numerosas de janeiro a julho, não é porque 
o calor exerce uma influência perturbadora sobre os organismos, é porque a vida 
social é mais intensa. Sem dúvida, se ela adquire essa intensidade, é porque a 
posição do sol na eclíptica, as condições atmosféricas, etc., lhe permitem se 
desenvolver mais facilmente do que durante o inverno. Mas não é o meio físico que 
a estimula diretamente; sobretudo não é ele que afeta a trajetória dos suicídios. Esta 
depende de condições sociais. (DURKHEIM, 1897, p. 127-128) 

 

 

2.2 Religião e suicídio 

 

Durkheim dedicou grande parte de sua obra ao estudo das instituições sociais - sendo 

elas relacionadas à família, religião, política, profissional - nas quais o suicídio apresenta 

alguma variabilidade.  

Inicialmente, uma análise acerca de como diferentes orientações religiosas agem sobre 

o suicídio é realizada pelo autor. Observando os dados sobre os suicídios europeus uma 

primeira constatação é feita: nos países inteiramente católicos como Portugal, Espanha e Itália, 

o suicídio é muito pouco desenvolvido, ao passo que nos países protestantes como Prússia, 

Dinamarca e Saxônia os índices atingem seu desenvolvimento máximo.  

Porém, apesar dos dados observados, o autor afirma que a comparação ainda é muito 

sumária e que os meios sociais nos quais os indivíduos dessas sociedades estão inseridos não 

são idênticos. Para que a influência do catolicismo e do protestantismo nas taxas de suicídio 

pudesse ser determinada com precisão, as duas religiões deveriam ser comparadas dentro de 

uma mesma sociedade, em um meio social indistinto. 

Durkheim analisa que a Baviera é o Estado da Alemanha que possui o menor número 

de suicídios, logo realiza também a associação de que é a província que tem o maior número 

de católicos - 713,2 para 1.000 habitantes -. “Se, por outro lado, compararmos as diferentes 

províncias desse reino, veremos que os suicídios são diretamente proporcionais ao número de 

protestantes e inversamente proporcionais ao número de católicos. ” (DURKHEIM, 1897, p. 

179).  
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No que diz respeito aos judeus, a propensão deles ao suicídio é sempre menor do que a 

dos protestantes e geralmente inferior a dos católicos. Logo, os judeus e os católicos mostram-

se como os cultos com menos propensão ao suicídio. A explicação dada para isso é a de que 

devido às suas condições de minoria, estes grupos tendem a exercer um controle mais severo 

sobre si e veem-se coagidos a uma maior moralidade, preocupando-se com o sentimento 

público que os atinge. Porém para Durkheim ainda existem outras causas envolvidas na 

questão. 

Ambas as religiões, o catolicismo e o protestantismo possuem concepções muito 

semelhantes acerca do destino final daquele que pratica atos suicidas. Dessa forma, segundo 

Durkheim, a principal diferença que reside entre elas, que possa explicar a discrepância dos 

números de suicídio entre protestantes e católicos, é o espírito de livre exame, baseando-se o 

protestantismo em uma condição de individualismo religioso. 

Desse modo, a imunidade católica ao suicídio não estaria presente no fato de estes 

representarem uma minoria em determinados lugares, mas sim ao seu menor individualismo 

religioso e uma consequente maior integração da Igreja Católica. 

 

2.3 Família e suicídio 

 

“Mas, se a religião só preserva do suicídio porque é, e na medida em que é, uma 

sociedade, é provável que outras sociedades produzam o mesmo efeito. Assim, observemos 

desse ponto de vista a família e a sociedade política. ” (DURKHEIM, 1897, p. 205).   

Através da análise crítica de dados que levam em consideração a faixa etária, o estado 

civil e o sexo dos indivíduos, Durkheim chega a algumas conclusões. Segundo ele, 

casamentos precoces, na faixa etária dos 15 aos 20 anos, exercem forte influência no 

agravamento do número de suicídios, principalmente entre o sexo masculino. Já a partir dos 

20 anos, os indivíduos casados possuem um coeficiente de preservação3 em relação ao 

suicídio maior do que os solteiros, porém esse índice varia de acordo com o sexo dos 

indivíduos casados. Os viúvos cometem mais suicídios do que os casados, entretanto menos 

do que os solteiros. 

Obtidas essas informações, o autor dedica esforços para explicá-las. Para Durkheim, a 

imunidade que os indivíduos casados possuem em relação aos solteiros pode se explicar 

devido a duas razões: à influência que o ambiente doméstico e a família possuem, que 

                                                
3 Índice que determina a imunidade que um determinado grupo possui em relação ao outro no que tange o 
suicídio. 
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exercem algum tipo de neutralização à propensão ao suicídio, ou aquilo que ele chama de 

seleção matrimonial, que seria uma espécie de triagem realizada pelo casamento, já que a 

constituição de uma família não é um atributo inerente a qualquer indivíduo, já que esse 

precisa acumular determinadas qualidades, como fortuna, saúde e moralidade para poder 

contrair matrimônio. Quem não as têm, acaba por pertencer à classe dos solteiros.  

Excluída a ideia de seleção matrimonial, devido a sua pouca influência e por não 

desempenhar um papel fundamental no que diz respeito à questão, chega-se a seguinte 

conclusão: “Assim, a imunidade dos indivíduos casados deve-se, inteiramente para um sexo e 

na maior parte para o outro, à ação não da sociedade conjugal, mas da sociedade familiar. ” 

(DURKHEIM, 1897, p. 230). Dessa forma, acredita-se que a integração familiar e 

especialmente a presença de filhos na constituição de uma família são os fatores que tornam o 

coeficiente de preservação dos casados superior em relação aos solteiros. 

Logo, para Durkheim o suicídio é classificado como um um fenômeno social, que 

deve ser considerado levando-se em conta seus aspectos sociais, as instituições sociais que o 

definem, afastando-se, desse modo, fatores naturais e psicológicos sobre sua incidência, já que 

sua definição como objeto de estudo da sociologia o separa dos demais campos das Ciências 

Sociais, como a psicologia e das Ciências Naturais, como a biologia.  

 

2.4 Política e suicídio 

 

Para Durkheim, se os dados analisados não fossem tão recentes à época do estudo, 

seria plausível utilizar o mesmo método anterior às sociedades políticas.  A história mostra 

como os suicídios eram raros em sociedades jovens e como passaram a se tornar frequentes ao 

passo que elas se dissolvem: 

Na Grécia, em Roma, ele surge quando a antiga organização se abala e seus avanços 
marcam as etapas sucessivas da decadência. Observa-se o mesmo fato no Império 
Otomano. Na França, às vésperas da Revolução, o transtorno que afetou a sociedade 
em consequência da decomposição do antigo sistema social traduziu-se por uma 
brusca elevação de suicídios, da qual nos falam os autores da época. (DURKHEIM, 
1897, p. 250). 

 

Cogitou-se que grandes comoções políticas fossem responsáveis por um aumento 

significativo nos suicídios, porém uma série de fatos históricos narrados pelo autor 

demonstram o contrário, há uma sensível subtração nos números relativos aos suicídios 

ocorridos em momentos próximos a acontecimentos históricos de considerável importância. 
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Ressalta-se que nem todo fato ou crise política ou nacional tem essa influência, porque nem 

todas excitam paixões. 

O que ocorre na realidade é que grandes comoções sociais, como guerras, crises 

políticas e revoluções são responsáveis por um reavivamento dos sentimentos coletivos, que 

fomentam o patriotismo, o sentimento partidário, a fé política e nacional, fazendo com que os 

esforços gerais se concentrem com vistas a um mesmo objetivo, ocasionando pelo menos por 

um determinado tempo uma atmosfera de integração social. 

“Não é à crise que se deve a influência salutar cuja existência acabamos de 

estabelecer, mas às lutas causadas por essa crise. Como elas obrigam os homens a se 

aproximar para enfrentar o perigo comum, o indivíduo pensa menos em si e mais na coisa 

comum. ” (DURKHEIM, 1897, p. 257). 

 

2.5 Integração social e a tipificação do suicídio egoísta  

  

Ficou estabelecido, então, que o suicídio varia em razão inversamente proporcional ao 

grau de integração da sociedade religiosa, doméstica e política. A influência controladora que 

cada uma dessas sociedades exercem em relação ao suicídio não se deve a uma característica 

particular de cada uma delas, mas sim devido a algo em comum a todas elas.  

Ora, o único atributo que satisfaz a essa condição é o fato de todos serem grupos 

sociais fortemente integrados. “Chegamos à seguinte conclusão geral: o suicídio varia na 

razão inversa do grau de integração dos grupos sociais de que o indivíduo faz parte. ” 

(DURKHEIM, 1897, p. 258). 

A medida em que os grupos sociais dos quais um indivíduo faz parte se enfraquecem, 

automaticamente os fins individuais se sobrepõem aos coletivos, assim a personalidade 

particular se coloca acima da comunitária. A esse passo, o indivíduo passa a depender menos 

desses grupos e se vincula mais a si próprio. Desse modo, o estado no qual o indivíduo passa a 

se colocar demasiadamente acima do social é por conveniência chamado pelo autor de 

egoísmo, dando nome também a um tipo particular de morte voluntária, o suicídio egoísta, 

resultado de uma individualização desenfreada. 

Para Durkheim: 

[...] numa sociedade coerente e viva, há entre todos e cada um e entre cada um e 
todos uma troca contínua de idéias e de sentimentos e como que uma assistência 
moral mútua, que faz com que o indivíduo, em vez de ficar reduzido a suas próprias 
forças, participe da energia coletiva e nela venha recompor a sua quando esta chega 
ao fim. (DURKHEIM, 1897, p. 259) 
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2.6 O suicídio altruísta 

 

No que tange o acometimento do suicídio a outros povos, Durkheim inicialmente 

discorre acerca da inexistência desse padrão de morte entre os povos que o próprio autor 

denomina de inferiores. Porém, ao longo do texto, valendo-se de alguns exemplos, fica claro 

que o suicídio também está presente na vivência de outras sociedades, sem ser a europeia. 

Contudo, a prática apresenta características peculiares entre os povos por ele denominados 

primitivos. 

Através dos exemplos narrados pelo autor - como velhos homens que se matam 

temendo um fim de vida amargo e adoecido, ou viúvas indianas que se suicidam após a morte 

dos maridos, ou servos que se matam após a morte de seu príncipe. -, chega-se à conclusão de 

que se o homem suicida-se nessas sociedades não é porque atribui a si esse direito, mas sim 

porque tem o dever de fazê-lo e, se deixar de cumprir tal obrigação, é desonrado e punido com 

castigos, sendo eles muitas da vezes religiosos. 

Durkheim descreve tal padrão de morte voluntária pautado no dever como fruto de 

uma fraca individualização. Para que a sociedade possa coagir dessa forma alguns indivíduos 

a se matarem é necessário que o eu individual tenha muito pouco espaço nessa vida e que o 

indivíduo esteja muito bem integrado ao seu grupo social. Tal estado de integração e de 

pertencimento social em demasia nomeia-se altruísmo, daí o autor denomina o ato 

consequente dessa condição de suicídio altruísta, nesse caso, quando é pautado em um 

sentimento de dever, é chamado de suicídio altruísta obrigatório. 

 

2.7 O suicídio anômico 

 

Além da capacidade de atrair os sentimentos e ações dos indivíduos para si, a 

sociedade possui também mestria em exercer sobre estes um poder regulador.  A relação 

existente entre essa ação reguladora e entre as taxas de suicídio serão abordadas por 

Durkheim no decorrer da tipificação do suicídio anômico. 

Expõe-se que as crises econômicas possuem sabida relevância agravante sobre a 

inclinação ao suicídio:  

Em Viena, em 1873, eclode uma crise financeira que atinge seu máximo em 1874; 
imediatamente, o número de suicídios se eleva. De 141 em 1872, eles sobem para 
153 em 1873 e para 216 em 1874, com um aumento de 51% com relação a 1872 e 
de 41% em relação a 1873. A prova de que essa catástrofe é a única causa desse 
crescimento é o fato de ele ser sensível sobretudo no momento em que a crise 
chegou ao estado agudo, ou seja, durante os primeiros quatro meses de 1874. De 1º 
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de janeiro a 30 de abril, 48 suicídios haviam sido contados em 1871, 44 em 1872, 43 
em 1873; houve 73 em 1874. O aumento é de 70%. A mesma crise que eclodiu na 
mesma época em Frankfurt-am-Main produziu os mesmos feitos. Nos anos 
precedentes a 1874, lá cometiam-se em média 22 suicídios por ano; em 1874 houve 
32, ou seja, 45% a mais. (DURKHEIM, 1897, p.303) 

       

A mesma tendência foi observada em outros países europeus, como por exemplo na França, 

com a quebra da bolsa de Paris em 1882.  

Visto isto, tende-se a pensar que os suicídios elevam-se nesses cenários devido a um 

aumento da miséria e por a vida se tornar mais difícil. Porém, Durkheim demonstra que 

apesar de os suicídios, geralmente, aumentarem devido à elevação do preço de itens básicos 

de subsistência, eles não caem para abaixo da média caso o contrário ocorra. A mesma 

tendência suicida é observada também durante os tempos de prosperidade, logo, a miséria 

deve ser descartada como a causa para a elevação das taxas de suicídio durante as crises 

econômicas.    

O fato de as crises econômicas causarem um aumento no número de suicídios não 

reside, então, no fato de haver um empobrecimento da população, já que a mesma disposição 

está presente durante as crises de abastança. A resposta para isso está presente, pura e 

claramente na denominação que se dá para os fenômenos em questão: crise, ou seja, uma 

perturbação à ordem coletiva, quando há, em geral, uma ruptura com o equilíbrio, mesmo que 

isso represente bonança. 

A constância na qual uma sociedade se encontra, cujas condições hierarquizantes de 

sua estrutura são aceitas pelos indivíduos que dela fazem parte, é resultado da coercitividade 

que ela exerce sobre eles. “Só que, quando a sociedade é perturbada, seja por uma crise 

dolorosa ou por transformações favoráveis, mas repentinas, ela fica provisoriamente incapaz 

de exercer essa ação; e daí provêm as bruscas ascensões da curva de suicídios cuja existência 

constatamos acima. ” (DURKHEIM, 1897, p. 320). 

Quando uma crise econômica eclode e um determinado indivíduo acaba colocado em 

uma situação inferior à qual ele estava acostumado, ele deve, portanto, adequar suas 

exigências e necessidades a esse novo padrão de vida, porém isso requer tempo e nem mesmo 

o poder de coerção social é capaz de fazê-lo, já que a coercitividade à qual ele estava 

conformado era pautada em regras que apenas se enquadravam no padrão de vida superior 

que ele ocupava antes dessa desregulação. A tendência observada é a não acomodação desses 

indivíduos à nova realidade, fazendo com que a sua existência torne-se insuportável. 

Não é muito diferente quando a crise em questão é de prosperidade: 

Então, de fato, como as condições de vida estão mudadas, a escala segundo a qual se 
regulavam as necessidades não pode mais continuar a mesma, pois ela varia com os 
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recursos sociais, uma vez que determina de modo geral, a parte que deve caber a 
cada categoria de produtores. (DURKHEIM, 1897, p 321).  

      
Enquanto as forças sociais não reencontram o equilíbrio, não há uma determinação de 

valores morais vigente, inexistindo, por um tempo, qualquer regulamentação. Nesse passo, a 

riqueza torna tais indivíduos, agora mais ricos, mais exigentes e indolentes às regras, o que 

acontece em um momento oportuno, já que as regras tradicionais perderam a sua eficácia. 

Durkheim denomina esse estado de desregramento de anomia. 

A anomia demonstra-se como um fator regulador dos suicídios nas sociedades 

modernas. Porém, ela não afeta os indivíduos pautando-se na maneira pela qual eles estão 

ligados à sociedade, mas sim através do modo pelo qual ela os regulamenta. O que Durkheim 

denomina de suicídio anômico tem como principal causa uma desregulação social, que resulta 

em um estado temporário de ausência de regras, fazendo com que os indivíduos sofram por 

isso. 

 

2.8 A teoria clássica do suicídio e sua possível correlação com os suicídios 

Guarani Kaiowá.  

 

A caracterização do suicídio como um fato social é umas das maiores contribuições 

realizadas por Durkheim em sua obra e um dos motivos pelo qual ela se perpetuou como o 

principal clássico relativo ao tema. Consistindo em uma maneira de agir, pensar e sentir 

exterior aos indivíduos, sendo também provido de coercitividade e generalidade, o suicídio se 

enquadra na definição de fato social elaborada pelo autor.  

A inserção do fenômeno no campo da sociologia permite que este seja analisado 

através das ferramentas próprias desta área de conhecimento, desse modo, a sua 

caracterização como uma questão de ordem social afasta análises patologizantes a respeito do 

tema, que o colocam como uma questão exclusivamente de saúde pública, e permite a sua 

análise por um outro viés.  

Porém, tal englobamento é também um fator que viabiliza a relativização dos dados 

analisados pelo autor, já que existe a possibilidade de a mesma pesquisa ser realizada e 

conclusões diferentes serem encontradas, como por exemplo, quando nos perguntamos quais 

os grupos sociais são os mais afetados pelo suicídio. 

Isso se deve, primeiramente, pelo suicídio ser um fato social e, posteriormente, devido 

à mutabilidade à qual as sociedades estão sujeitas. As sociedades, os meios sociais, assim 

como as causas para o suicídio estão suscetíveis a mudanças ao longo do tempo. Tais 
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diferenciações certamente trariam contribuições diferenciadas à pesquisa, no entanto não há 

demérito nas conclusões geradas pelo autor, já que essas foram pautadas em determinadas 

condições sociais e temporais definidas. 

Outra contribuição realizada pelo autor, não menos importante que as outras, é a 

demonstração de como um fato que é instantaneamente associado à ação individual é, na 

verdade, um fenômeno de ordem social, ou seja, coletivo.   

Suprida a necessidade de se falar da colaboração durkheimiana aos estudos 

sociológicos do suicídio, pode-se pensar de que maneira tal obra poderia contribuir para com 

a elaboração do tema deste trabalho, tomando como parâmetro as sociedades Guarani 

Kaiowá. Será possível que em contextos tão distintos do contexto das sociedades ocidentais, 

se comparadas com a sociedade europeias estudada por Durkheim, os mesmos padrões de 

morte voluntária sejam observados? Será que os níveis de integração social do indivíduo 

teriam tamanha influência nos suicídios observados nessas sociedades? Até que ponto o meio 

social exerceria desmedida coerção sobre esses indivíduos?  

Poderíamos levar as questões mais adiante e nos perguntarmos se a noção 

durkheimeana de sociedade como uma totalidade englobante que se impõem coercitivamente 

sobre os indivíduos poderia ser uma ferramenta útil para pensarmos o suicídio nas sociedades 

indígenas brasileiras. Se tomarmos como ponto de partida a noção de sociedade e de relação 

social, tal como formulada pelos grupos indígenas, especificamente, pelos guarani-Kaiowá, 

talvez possamos abordar o fenômeno do suicídio observado entre esses povos de outro modo.  

É importante salientar que a noção funcionalista de sociedade - sociedade como uma 

totalidade orgânica que age coercitivamente sobre os indivíduos - deve ser afastada, já que 

isto é o que justamente não é observado entre as sociedades indígenas sul-americanas já 

estudadas por diversos etnólogos. Constata-se nelas uma ausência de limites fixos, pré-

estabelecidos e de um poder coercitivo que se impõe sobre os indivíduos.  

Para que se obtenha as respostas para as perguntas realizadas é necessário que haja 

clara compreensão sobre as estruturas sociais abordadas, os aspectos mais relevantes de suas 

cosmologias, a influência que os eventos que as circundam exercem e que ação eles possuem 

sobre o suicídio nessas sociedades, pois embora o suicídio seja um fenômeno de ordem social, 

é necessário que ele seja inserido no contexto sociocosmológico próprio dessas sociedades, 

evitando-se, dessa forma, a projeção de categorias e conceitos tipicamente ocidentais na 

análise do suicídio entre os povos indígenas.  

 

 



 
24 

 
 

3 ESTATÍSTICAS  

 

3.1 Estatísticas mundiais      

 

Antes de se adentrar aos dados oficiais relativos às taxas de suicídio ao redor do 

mundo é importante frisar que estes devem ser abordados com cautela. Segundo a observação 

realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), os dados que chegam até ela são pouco 

confiáveis, devido ao fato de que nem todos os países tratam do controle e da prevenção desse 

padrão de morte com relevância e seriedade.  De 172 países, é estimado que apenas 60 deles 

enviem dados de boa qualidade e apenas 28 destes possuem algum programa nacional de 

controle ou combate à morte voluntária.  

Estima-se que cerca de um milhão de pessoas morram, por ano, devido a atos suicidas, 

uma a cada 40 segundos, o que representa 1,4% da totalidade das causas de morte no mundo, 

segundo dados da OMS. A média global estimada é de 11,4 suicídios para cada 100 mil 

habitantes, na qual os homens representam 15 dessas mortes para 100 mil e as mulheres 8 

para cada 100 mil. É a segunda principal causa da morte de jovens na faixa etária entre 15 e 

29 anos. 

Os países de média e baixa renda são os mais afetados, representando cerca de 75% 

desse montante (OMS, 2012). A região que apresenta os maiores índices de suicídio do 

mundo é o Sudeste Asiático - 17 casos de suicídio por amostras de 100 mil habitantes -, 

seguido pela Europa -13,8 por 100 mil -. Quanto aos países africanos, verifica-se através dos 

dados relatados a possibilidade da existência de uma subnotificação, já que conta com um 

número de 7 suicídios para cada 100 mil habitantes. O mesmo é observado nos países sul 

americanos, cuja taxa representa 8,9 suicídios por 100 mil. O Brasil se encontra na mesma 

condição que os países africanos e sul americanos, já que menciona uma taxa de 6 casos por 

100 mil habitantes, que é considerada relativamente baixa, corroborando com a ideia de 

inconsistência dos dados apresentados. 

Ao ser observada a relação existente entre a morte voluntária e o gênero dos 

indivíduos, nota-se, primeiramente, que os homens são mais acometidos por esse padrão de 

morte do que as mulheres. Porém, com cautela, percebe-se que as mulheres realizam mais 

tentativas de suicídio do que os homens, no entanto, os métodos utilizados pelos indivíduos 

do sexo masculino são mais letais, como, por exemplo, armas de fogo e enforcamento, 

fazendo com que os números disparem em relação ao das mulheres. 
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Os métodos utilizados para que se atinja o fim desejado do suicídio são os mais 

variados, e segundo a OMS, possuem total ligação com a cultura que o indivíduo está inserido 

e o acesso que se tem a eles. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde há uma taxa de 13,7 

suicídios por 100 mil habitantes, estes, em sua maioria, são cometidos através de armas de 

fogo, devido a grande acessibilidade que a população possui a elas. Já em áreas rurais da 

China e da Índia, por exemplo, eles são realizados através da ingestão de praguicidas. 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) incluiu o suicídio e as suas 

tentativas como uma prioridade na agenda global de saúde e tem incentivado os países a 

adotarem programas com vistas à sua prevenção, já que ele foi identificado como um grave 

problema de saúde.  

Foram designados como grupos vulneráveis ao suicídio, por apresentarem taxas 

elevadas e serem vítimas de discriminação os refugiados e migrantes, lésbicas, gays, 

bissexuais, transgêneros e interssexuais (LGBTI), pessoas privadas de liberdade e, por fim, os 

indígenas.    

Entretanto, é importante ter cautela com a inserção da denominação indígenas entre o 

rol dos mais afetados pela morte voluntária, pois se trata de um termo abrangente, que 

engloba diversas sociedades, umas que são, de fato, afetadas pelo suicídio, porém outras não. 

Além disso, é interessante repensar até que ponto o suicídio é visto como uma questão de 

saúde para esses povos, especialmente para os que são tocados pelo fenômeno. 

Compreende-se que o fenômeno do suicídio é complexo, existindo diversos fatores 

que o influenciam e levam à sua ocorrência. Uma análise contextual é apropriada para que se 

compreenda quais são as situações de maior risco e para que se evite a generalização dessas 

condições. 

 

3.2 Estatísticas brasileiras 

     

Como foi ressaltado anteriormente, o Brasil é um dos países que possui dados ainda 

incipientes relativos aos suicídios que ocorrem no país. Segundo dados da OMS, estima-se 

que em 2015 tenham ocorrido 6,3 suicídios por 100 mil habitantes de ambos os sexos. Entre 

as mulheres há uma proporção de 2,9 suicídios por 100 mil mulheres, já entre os homens esse 

número quase quadruplica, se comparado aos do sexo feminino, sendo de 9,8 por 100 mil 

indivíduos do sexo masculino. O Brasil está elencado como o 8º país que mais comete 

suicídios no mundo, em números absolutos, segundo a OMS.  
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Em 21 de setembro de 2017 foi divulgado pelo Ministério da Saúde o primeiro 

Boletim Epidemiológico relativo ao suicídio no Brasil - Perfil epidemiológico das tentativas e 

óbitos por suicídio no Brasil e a rede de atenção à saúde -. O estudo consiste no perfil 

epidemiológico descritivo dos indivíduos que tentaram suicídio, englobando também aqueles 

que foram a óbito devido a essas causas, entre os anos de 2011 a 2016. Os dados do boletim 

foram extraídos do componente de Vigilância de Violências e Acidentes do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (VIVA/Sinan), a partir das fichas de notificação 

individual de violência interpessoal/autoprovocada no período mencionado. 

A partir das características sociodemográficas dos registros de lesões autoprovocadas -

raça/cor, escolaridade, idade, presença de deficiência/transtorno e zona de residência- e das 

características da ocorrência -local de ocorrência, violência de repetição e relação com o 

trabalho-, foi realizada uma análise descritiva segundo o sexo dos indivíduos. 

De acordo com o boletim, no Brasil cerca de 11 mil pessoas tiram sua própria vida, 

por ano. Os suicídios representam a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos 

no país, a terceira entre homens de 15 a 29 anos e a oitava maior causa entre mulheres da 

mesma faixa etária. Desde 2011 o país vem registrando um aumento na taxa de suicídios, 

registrando 10.490 casos nesse ano e 11.736 em 2015. (Sistema de Informação sobre 

Mortalidade [SIM], 2017) 

Em 2011, a notificação de lesões autoprovocadas se tornou obrigatória. Com isso, de 

2011 a 2016 foram registrados 1.173.418 casos de violências interpessoais ou 

autoprovocadas, sendo 176.226 lesões autoprovocadas, nas quais 48.204 foram identificadas 

como tentativas de suicídio. A maioria dessas tentativas ocorreram entre mulheres (69%) 

(Sinan, 2011-2016). O envenenamento ou a intoxicação são os principais métodos utilizados 

nessas investidas (Sinan, 2011-2016). 

Além de cometerem mais tentativas de suicídio, as mulheres demonstram-se também 

mais reincidentes nelas (Sinan, 2011-2016). No entanto, os homens morrem mais por suicídio, 

representando um percentual de 79% em um total de 62.804 mortes voluntárias. Isso se deve 

devido à utilização de métodos mais incisivos por parte dos indivíduos do sexo masculino, 

como por exemplo o enforcamento, que traduz 62% desse total de mortes citado. (SIM, 2011-

2016). 

Ainda segundo o boletim, a taxa de mortalidade por suicídio se demonstra mais 

prevalente entre idosos com mais de 70 anos, representando 8,9 por 100 mil. De acordo com o 

estado civil dos indivíduos é retratado que, proporcionalmente, o número de óbitos por 

suicídio é maior entre os solteiros, viúvos e divorciados (60,4%) do que entre os casados ou 
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em união estável (31,5%) (SIM, 2011-2016). Curiosamente, o padrão de morte voluntária 

relacionado à situação conjugal dos indivíduos corrobora com a teoria desenvolvida por 

Durkheim de que o coeficiente de preservação dos casados é maior do que o dos solteiros ou 

viúvos. 

Valendo-se da categoria indígenas, o boletim expressa que estes representam a maior 

taxa de mortalidade por suicídio, se comparados com as outras raças previamente nele 

definidas - branca, negra (preta + parda), amarela -, refletindo uma taxa geral de 15,2 por 

100 mil indivíduos de ambos os sexos, de 23,1 por 100 mil indivíduos do sexo masculino e de 

7,7 por 100 mil mulheres. A maior incidência entre eles ocorre na faixa etária dos 10 aos 19 

anos, representando 48,8% dos suicídios indígenas (SIM, 2011-2016). Ser indígena é 

identificado pelo boletim como o principal fator de risco ao suicídio. 

Quanto à concentração dos suicídios nos municípios do país (2010-2015), o boletim 

informa que eles ocorrem por praticamente toda extensão territorial do país. A região Sul 

detém 23% dos suicídios e 14% da população do Brasil, enquanto a Sudeste centraliza 38% 

dos suicídios e 42% da população. 

O boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde é o mais recente meio 

de divulgação oficial dos dados relativos ao suicídio no país. Porém, o Mapa da Violência - 

Jovens do Brasil, de 2014, já havia trazido um panorama da evolução da violência dirigida 

contra jovens no país, compreendendo o período entre 1980 e 2012, emitindo dessa forma, a 

análise relativa aos dados do acometimento do suicídio nos estados, cidades e municípios. São 

abordados também os homicídios e acidentes de transporte, assim como a incidência de 

fatores como sexo, raça/cor e idade das vítimas exercem influência na mortalidade. 

O mapa dedica um capítulo de sua composição à abordagem do suicídio. Dessa forma, 

a discussão em torno do tema é iniciada através do dado de que as taxas de suicídio, entre 

1980 e 2012, cresceram em torno de 62,5%, tanto para o complexo da população quanto para 

os jovens.  

Realizando uma divisão entre as faixas de idade que fazem parte do ciclo de vida da 

população -adolescência, juventude, maturidade e velhice-, a partir dos 10 anos de idade, 

observou-se em todas as faixas um cenário incremental do suicídio. A fase que se destaca 

pelos elevados índices, no período examinado, 1980-2012, é a adulta. 

O mapa atenta para o levantamento de uma questão importante, quando o fenômeno 

do suicídio é abordado no Brasil, que é o fato de que o tema ainda possui pouca relevância no 

que tange a sua repercussão. Isso se deve a alguns fatores intrínsecos a sociedade brasileira e 

os acontecimentos que a assolam, como: o fato de os acidentes de trânsito e homicídios 
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representaram taxas de 4 e 6 vezes maiores do que a dos suicídios, tendo maior efeito na 

mortalidade violenta no país; No Brasil não há uma  tradição suicida, como acontece em 

países europeus e asiáticos que possuem taxas bastante elevadas; Há um certo tabu por parte 

da mídia e da própria sociedade em se divulgar os casos ocorridos, já que isso poderia 

desencadear um “Efeito Werther”4, ímpetos de suicídio por indução ou imitação; E, por fim, 

o mapa aponta que a produção acadêmica não acompanhou, de forma proporcional, o 

crescimento do suicídio no Brasil da forma que se deu. 

Apesar da incipiência dos dados e da dificuldade de sua veiculação, o mapa demonstra 

que o crescimento do suicídio no país é uma tendência que vem se estabelecendo ao longo dos 

anos. Desse modo, foi realizada uma divisão para retratar a evolução do suicídio nas Unidades 

Federadas, o seu crescimento quantitativo entre a população, suas faixas etárias e o 

desenvolvimento de suas taxas. 

O total de suicídios no país passou de 7.726 para 10.321, entre os anos de 2002 e 

2012, segundo o Mapa da Violência de 2014. Esse aumento representa um percentual de 

33,6% e foi superior ao crescimento da população do país durante o mesmo período - que foi 

de 11,1% -.  

A região que se destaca no aumento desse quantitativo é a região Norte, na qual os 

suicídios passaram de 390 para 693, um aumento de 77,7%. Amazonas, Roraima, Acre e 

Tocantins quase duplicaram as mortes voluntárias que são ofertadas por esses estados. 

No Nordeste também houve um desenvolvimento significativo de 51,7% na 

quantidade de suicídios. Na Bahia as mortes passaram de 233 para 476 e na Paraíba de de 77 

para 187, no período de 2002 a 2012. 

No Sudeste o crescimento se aproximou da média nacional, sendo de 35,8%, exceto no 

estado de Minas Gerais, que apresentou um desenvolvimento de 58,3%, passando de 797 

mortes por suicídio para 1.262. Por outro lado, o Rio de Janeiro praticamente zerou seu 

crescimento, tendo 465 mortes em 2002 e 463 em 2012. 

As regiões Sul e Centro-Oeste são as que representam o menor crescimento nesse 

quantitativo no país, sendo eles de 15,2% e 16,3%, respectivamente. 

Como o próprio título do mapa elucida - Mapa da Violência - Os Jovens do Brasil -, 

deseja-se frisar a violência que é dirigida ao jovem do país, comparando-a com a que acomete 

as demais faixas etárias e à população geral. Dessa forma, demonstra-se que o crescimento 

                                                
4 Personagem da novela de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Wether (1774), na qual o personagem se suicida 
com um tiro devido a uma decepção amorosa. A novela teria gerado um surto de suicídios através do mesmo 
método, entre jovens, em diversos locais. 
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dos quantitativos de suicídio entre a população jovem foi menor, se comparado à média 

nacional. De 2.515 suicídio em 2002, houve 2.900 em 2012, um crescimento de 15,3%, que se 

manifesta regionalmente semelhante ao da população total, mas com situações estaduais 

diferenciadas. Acre, Tocantins e Paraíba lideram os estados que tiveram um forte incremento 

no número de jovens suicidas, enquanto o Rio de Janeiro e Amapá apresentaram quedas 

discretas. 

Já quanto ao crescimento das taxas de suicídio no Brasil, o mapa sinaliza que entre 

2002 e 2012, a taxa da população total passou de 4,4 para 5,3 suicidas por 100 mil habitantes - 

crescimento de 20,3% -. As regiões Norte e Nordeste foram as que tiveram maior elevação em 

suas taxas, passando de 2,9 para 4,2 e de 3,2 para 4,3 - respectivamente-. 

Em 23 Unidades Federativas foi observado o incremento de suas taxas, com Paraíba, 

Bahia e Amazonas liderando esse aumento. Ceará, Goiás, Rio de Janeiro e Amapá 

apresentaram quedas em suas taxas, caindo de 6,0 para 5,9; 7,1 para 6,5; 3,2 para 2,9 e 6,8 

para 3,0 - por 100 mil habitantes entre 2002 e 2012 -, respectivamente. 

Em relação às capitais brasileiras, o crescimento de suicídio na População Total entre 

2002 e 2012 foi menor do que nos estados como um todo, que tiveram crescimento de 33,6%, 

nas capitais ele foi de 21,9%. Entre a população jovem esse desenvolvimento foi ainda menor, 

com 15,3% de crescimentos nos estados e 1,8% nas capitais. Esse é um dado de grande 

relevância, pois está a indicar que o contraste existente entre o crescimento do suicídio nos 

estados e o das capitais se deve, primeiramente, ao fato de que os focos de suicídio no país 

não estão dentro das capitais, nem das regiões metropolitanas. Logo, o mapa associa essa 

característica a um fenômeno global que é denominado de “interiorização da violência” e 

que fica mais evidente quando os suicídios são analisados através de uma divisão 

municipalizada. 

Ao tomar os municípios como objeto de análise dos suicídios no país, por questões 

metodológicas, o mapa exclui aqueles de pequeno porte, devido ao impacto que um incidente 

isolado poderia causar nas taxas. Desse modo, optou-se por trabalhar com municípios de 20 

mil habitantes ou mais para análises relativas à População Total e de 15 mil habitantes ou 

mais para as taxas entre jovens. Segundo os dois critérios de análise, para o ano de 2012, 

existiam 1.669 e 555 municípios que satisfizeram as exigências metodológicas impostas, 

respectivamente. 

Sabendo-se que seria extenso demais elencar todos os municípios estudados no 

trabalho, foram elencados no mapa apenas os 100 primeiros municípios com as maiores taxas 
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de suicídio entre a população total e a juvenil. Além disso, é também identificada a população 

estimada para 2012 de acordo com o Datasus/MS, para fins de cálculo das taxas citadas. 

Nos dados divulgados, observa-se municípios com índices extremamente elevados de 

suicídio não somente dentro do contexto nacional, mas também do internacional, se realizada 

uma comparação. Alguns dos municípios que lideram o ranking têm marcas que podem ser 

correlacionadas a de países como Lituânia e a República da Coreia, que encabeçam as 

listagens internacionais e possuem traços de uma cultura suicida, o que não é o caso do Brasil. 

Conforme a Tabela 1 demonstrada a seguir na próxima página, os municípios que 

ocupam as cinco primeiras posições no ranking relativo às taxas de suicídio no país de acordo 

com a população total são: São Gabriel da Cachoeira (Amazonas), Três Passos (Rio Grande 

do Sul), São Paulo de Olivença (Amazonas), Amambai (Mato Grosso do Sul) e Três de Maio 

(Rio Grande do Sul. 

Em 2012, São Gabriel da Cachoeira somou uma taxa de 51,2 suicídios, relativos à 

população total. Três Passos, São Paulo de Olivença, Amambai e Três de maio registraram 

taxas de 41,9; 36,7; 36,6 e 33,8 respectivamente. 

Quanto às taxas de suicídio entre a população jovem, Moju (Pará), Cruz Alta (Rio 

Grande do Sul), Tabatinga (Amazonas), Alfenas (Minas Gerais) e Venâncio Aires (Rio 

Grande do Sul) ocupam as primeiras posições do ranking, contando com taxas de 41,2; 39,7; 

37,3; 25,7 e 24.9, respectivamente. 

Um fator que foi salientado pelo Mapa foi o de que alguns dos municípios que ocupam 

os primeiros lugares do ranking de mortalidade suicida no Brasil são locais onde há 

assentamento de comunidades indígenas. Como, por exemplo: São Gabriel da Cachoeira, São 

Paulo de Olivença e Tabatinga, no Amazonas; Amambai e Paranhos, no Mato Grosso do Sul, 

que lideram as taxas relacionadas à população total e também Dourados, no Mato Grosso do 

Sul e Tabatinga, no Amazonas que encabeçam as listas relativas a taxas juvenis. 

O Mapa optou por realizar uma desagregação dos suicídios segundo critérios de 

raça/cor para que a informação enunciada fosse processada com a devida cautela que requer.  
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Tabela 1: Número e maiores taxas de suicídio (ano 2012) nos 100 municípios com mais de 20.000 habitantes  

                            
          Fonte: Extraído do Mapa da Violência - Os Jovens do Brasil (2014)        Continua 
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                    Tabela 1 - continuação 

                      

                  Fonte: Extraído do Mapa da Violência - Os Jovens do Brasil (2014) 
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                  Tabela 1 - Continuação 

                 
                 Fonte: Extraído do Mapa da Violência - Os Jovens do Brasil (2014) 
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                   Tabela 1- Continuação 

                    

                   Fonte: Extraído do Mapa da Violência 2014 - Os Jovens do Brasil (2014) 

 

3.3 Estatísticas indígenas 

 

Dado que as estatísticas sobre o suicídio no país são ainda preliminares, pode-se, 

partindo dessa realidade, refletir que o mesmo ocorre com as que visam analisar o suicídio nas 

sociedades indígenas. Além da incipiência dos dados, poucos trabalhos na literatura são 

voltados para o tema e apenas recentemente o governo tem tratado do assunto com mais 

seriedade e com a vistas a melhorar a qualidade das informações oficiais produzidas sobre o 

assunto. 
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O Boletim Epidemiológico - Perfil epidemiológico das tentativas e óbitos por suicídio 

no Brasil e a rede de atenção à saúde -  de 2017 e o Mapa da Violência - Os Jovens do Brasil 

- de 2014 são ferramentas exemplos dessa ação que busca trazer alguma inteligibilidade 

quanto ao tema através de dados estatísticos. Porém, apenas esses dois instrumentos ainda não 

são o bastante para trazer à tona a realidade do fenômeno no país, principalmente em relação 

aos grupos indígenas, já que são estudos ainda muito recentes e de caráter meramente 

estatístico expositivo. Dessa forma, as estruturas sociocosmologicas dessas sociedades não 

são levadas em consideração quando os órgãos responsáveis analisam e divulgam dados como 

tais. 

Entretanto, o estudo das estruturas nas quais os grupos indígenas, que praticam atos de 

suicídio, estão inseridos é imprescindível para a compreensão do fenômeno que os circunda. 

Mas, primeiramente, é interessante que se investigue os dados dessas fontes da maneira 

intrínseca, como são divulgados por tais informativos. 

De acordo com o Boletim Epidemiológico, ser indígena, categoria que é utilizada pelo 

informativo como definidora de uma raça/cor, é o principal fator de risco ao suicídio. Os 

dados abordados apontam que estes possuem a maior taxa de mortalidade relacionada ao 

tema, sendo ela de 15,2 para 100 mil indígenas, com a maior incidência ocorrendo na faixa 

etária dos 10 aos 19 anos de idade. 

     Em ambos os sexos, o risco de óbito por suicídio na população indígena se 
destacou, por superar em mais de duas vezes o risco na população branca e pela alta 
proporção observado entre adolescentes. Estes dados são concordantes com estudos 
que indicam a vulnerabilidade dessa população entre sociedades de todo o mundo, 
bem como com a existência de taxas mais altas de suicídio e de consumo de 
substâncias psicoativas entre os jovens indígenas em regiões ou nações como o 
Alaska, o Canadá, a Groelândia, os países nórdicos e a Rússia. 
A questão do suicídio indígena interessa a pesquisadores e profissionais de 
diferentes áreas e, devido às altas taxas, os estudos antropológicos e levantamentos 
epidemiológicos, assim como as intervenções para prevenção do suicídio, são 
realizadas de modo compartilhado com as comunidades indígenas, em especial, 
lideranças comunitárias e espirituais. Busca-se assim produzir ferramentas de 
prevenção condizentes com a realidade de grupos indígenas de diferentes regiões do 
país. Apesar disso, ainda há necessidade de fortalecer as redes comunitárias de 
proteção e promoção da saúde dos jovens indígenas e, para isso, são necessárias 
ações intersetoriais para além do setor saúde. (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 
2017, pp. 12) 
 

O Mapa da Violência de 2014 - Os Jovens do Brasil destacou o dado de que os 

municípios que ocupam as primeiras posições no ranking de suicídios no país são, 

curiosamente, locais onde há assentamento de comunidades indígenas. Desse modo, realizada 

uma desagregação dos suicídios segundo critérios de raça e cor, 13 municípios aparecem 

como os líderes em números de suicídio no país, entre 2008 e 2012. 
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Conforme a Tabela 2, são eles: São Gabriel da Cachoeira (AM), onde 93,2% dos 

suicídios cometidos são de indígenas, Tabatinga (AM), Dourados (MS), Amambai (MS), 

Paranhos (MS), Coronel Sapucaia (MS), Japorã (MS), Tacuru (MS), São Paulo de Olivença 

(AM), Benjamin Constant (AM), Santa Isabel do Rio Negro (AM), Bela Vista (MS) e Caarapó 

(MS). 

        

Tabela 2 - Número e participação dos suicídios indígenas e de jovens indígenas no total de suicídios (2008 - 

2012) 

              
             Fonte: Extraído do Mapa da Violência - Os Jovens do Brasil (2014)      

Segundo o Censo demográfico de 2010, havia no Brasil um total de 821, 5 mil 

indígenas, o que representaria 0,4% da população total do país. Porém, os suicídios entre 

indígenas atingem um percentual de 1,0%, duas vezes e meia a mais do que deveria se esperar 

de acordo com a expressão demográfica.  

No Amazonas, a população indígena atinge um percentual de 4,9% (CENSO 2010) da 

população total e 20,9% dos suicídios são indígenas, quatro vezes acima do que seria 

esperado. Já no Mato Grosso do Sul, os indígenas são 2,9% da população (CENSO 2010), 

porém 19,9% dos suicídios no estado são indígenas, o que está mais de sete vezes acima do 

esperado. 

De acordo com as PNADs5 de 2008 a 2012, os jovens indígenas na faixa etária de 15 a 

29 anos representam 26% do total da população indígena no país. Porém, dos 475 suicídios 

indígenas que foram registrados pelo SIM, 289 foram de jovens nessa faixa, ou seja, 60,9% do 

total dos suicídios indígenas, o dobro do que seria aguardado. 
                                                
5 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
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Dos 13 municípios arrolados pelo Mapa da Violência de 2014, em todos, observou-se 

que o suicídio entre jovens indígenas representa mais da metade dos suicídios indígenas que 

são cometidos. Por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira há um percentual de 75% de 

suicídios juvenis indígenas, em Tabatinga esse percentual é de 65,4% e em Dourados de 

61,9%. 

Para o Mapa, o cenário que é descrito através dos dados estatísticos expostos evidencia 

uma verdadeira situação pandêmica de suicídio entre indígenas, em especial entre os jovens. 

Porém, tal diagnóstico é pautado apenas em análises estritas, que não expressam a forma como 

as próprias sociedades indígenas interpretam tal fenômeno. Desse modo, identificá-lo como 

uma pandemia pode caracterizar uma definição etnocêntrica, a partir do ponto que os próprios 

indivíduos que são os afetados podem não reconhecê-lo assim. 

Compreender as estruturas estabelecidas no seio dessas sociedades, em especial entre 

os Guarani Kaiowá, que serão abordados neste trabalho, é a maneira mais eficaz para que se 

possa entender a representatividade e a interpretação que são dadas ao fenômeno do suicídio 

dentro desse grupo, além de permitir que ele seja enxergado através de um viés distanciado 

daquele que já foi institucionalizado e patologizado pelas esferas governamentais. 
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4 A SOCIEDADE GUARANI KAIOWÁ 

 

4.1 Noções preliminares  

 

Antes de se abordar, de fato, o tema relativo ao suicídio entre os Guarani Kaiowá, é 

fundamental que uma introdução acerca de sua organização social e política seja realizada. O 

entendimento de tais estruturações, suas noções, condições e interpretações presentes é 

demasiadamente importante para que as mortes por suicídio que têm sido verificadas entre 

eles sejam analisadas e para que o verdadeiro cenário no qual elas estão inseridas seja 

interpretado. 

Os Guarani Kaiowá são um povo da família linguística Tupi-Guarani, estão 

localizados no Brasil, no estado do Mato Grosso do Sul e no Paraguai. De acordo com a 

Fundação Nacional do Índio (Funai), existem no Brasil 31.000 indivíduos desse grupo (2008) 

e segundo o II Censo Nacional de Poblacion y Viviendas, há 15.097 Guarani Kaiowá no 

Paraguai (2012). 

Segundo maior povo indígena do país, são dois grupos do povo Guarani, que 

reconhecem determinadas diferenças entre si, porém como ao longo do século XX foram 

alocados em reservas juntos, acabaram por se misturar e deram então origem à denominação 

Guarani-Kaiowá. 

Há evidências de que devido a um deslocamento de um grupo Ñandeva mais a leste do 

curso do rio Ivinhema, até o Vacaria e o Dourados, estes tenham sido apanhados e submetidos 

ao aldeamento compulsório promovido pelos órgãos indigenistas ao longo do século XX. 

Dessa forma, passaram a dividir, com uma maioria Kaiowá, as oito reservas que foram 

destinadas a esse povo, demarcadas pelo Serviço de Proteção ao Índio.  

A vivência no mesmo espaço, as similaridades culturais e o compartilhamento de uma 

mesma realidade socioeconômica fizeram com que uma fusão entre grupos originalmente 

distinros surgisse, dando origem a autodenominação Guarani Kaiowá.  

A Enciclopédia Povos Indígenas no Brasil, trabalho do Instituto Socioambiental (ISA), 

publicada desde 1998 na internet é uma ferramenta de pesquisa especializada no estudo dos 

povos indígenas no Brasil, que reúne publicações de diversos autores que realizaram trabalhos 

com esses grupos. Desse modo, através dela foi possível coletar as informações constantes 

neste capítulo do trabalho. Devo ressaltar que a bibliografia existente sobre os povos Guarani 

é muito ampla e extensa, de modo que um trabalho bibliográfico de maior densidade 
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ultrapassaria os limites dessa monografia. Por esse motivo, optei por usar os dados 

provenientes da Enciclopédia organizada pelo ISA, cujas informações são provenientes de 

trabalhos acadêmicos de antropólogos que atuaram junto a esses povos.  

Conforme explicitam ALMEIDA & MURA (2003), em torno do assunto da identidade 

guarani-kaiowá existem três aspectos importantes que marcam e definem as especificidades 

do que é ser um indivíduo pertencente a essa sociedade. Essas três referências além de 

expressarem e reforçarem uma identificação, formam e criam um modo de ser guarani. O ava 

ñe’ë (ava = homem, a pessoa guarani, e ñe’ë é uma palavra que se traduz como “alma”),  ou 

fala, interpretação, é um aspecto que define a identidade na comunicação verbal; O tamõi 

(avô) são os ancestrais míticos comuns; e o ava reko se refere ao comportamento social, 

baseado em um conjuto mítico e ideológico comum. 

As noções de ava ñe’ë, tamõi e ava reko, juntas, são significativas para se entender 

como o ava, a pessoa guarani, deve interpretar as situações vividas e o mundo ao seu redor, e 

indicam a conduta social que se deve seguir. 

Existem outras nomenclaturas que se referem aos Guarani Kaiowá, como Pai-

Tavyterã, Tembekuára6 e Paï-Tavyetrã. Como observam ALMEIDA & MURA (2003 apud 

CADOGAN, 1959), a designação paï7 seria por eles aceita agradavelmente, mas o nome que 

melhor lhes corresponde é o tavyterã ou paï-tavyterã, que significa “habitante do povo 

[aldeia] da verdadeira terra futura”. 

O nome Kaiowá decorre do termo KA’A O GUA, ou seja, aqueles pertencentes à 

floresta alta e densa, diferenciando-os daqueles que são da floresta (KA’A GUA), categoria 

que incluiria os Guarani-Mbya. 

No Brasil, eles habitam a região sul do Mato Grosso do Sul, dispondo suas aldeias por 

uma área que chega até os rios Apas, Dourados e Ivinhema. Ao Norte, em direção ao sul, até a 

serra de Mbarakaju, atinge os afluentes do rio Jejui, no Paraguai, alcançando cerca de 100 Km 

de sua extensão Leste-Oeste. O território vai também aproximadamente a 100 Km dos dois 

lados da cordilheira do Amambaí, que compõem a fronteira entre Brasil e Paraguai, limitando 

também o território Kaiowá e o norte do território Ñandeva. As terras Kaiowá fazem, ao 

norte, fazem fronteira com os Terena, e ao leste e sul com o Guarani Mbya e com Guarani 

Ñandeva. Algumas famílias Kaiowá vivem também próximas a aldeias Mbya no litoral do 

Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

                                                
6 Denominação utilizada pelos guarani-ñandeva para se referirem aos guarani-kaiowá, que concerne ao orifício 
labial inferior dos homens jovens, que por costume, é perfurado, inserindo-se um pequeno bodoque de resina em 
cerimônia de iniciação. 
7 Título empregado pelos deuses habitantes do paraíso ao dirigir a palavra aos guarani-kaiowá. 
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4.2 As terras indígenas Guarani Kaiowá 

 

Em 1910, com a criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), que posteriormente, 

em 1967 passaria a ser a Fundação Nacional do Índio (Funai), o Estado brasileiro passou a 

possuir um órgão especificamente voltado para lidar com os indígenas e para executar suas 

políticas e medidas frente a esses grupos. 

Guiado por uma perspectiva que visava a “integração” dos grupos indígenas brasileiros 

ao mundo ocidental, o órgão criou oito “reservas” destinadas aos índios Kaiowá e aos 

Ñandeva do Mato Grosso do Sul. As áreas destinadas foram escolhidas por funcionários do 

SPI, sem que as noções próprias dos grupos indígenas relativas ao modo tradicional de 

ocupação tradicional fossem levadas em consideração.Tais espaços passaram a ser designados 

de Postos Indígenas, locais que visavam educar os índios de acordo com os parâmetros 

ocidentais de educação, os orientar ao trabalho e que converteu a “aldeia” em uma unidade 

político administrativa, comandada por funcionários do Estado. 

As oito áreas que foram destinadas aos Kaiowá e aos Ñandeva possuíam 3.600 ha e 

apesar de já serem pequenas sofreram mais reduções no próprio ato de demarcação. Por fim, o 

Posto Indígena Pirajuy foi demarcado, em 1930, com 2.000 ha, sendo destinado aos mais de 

500 Kaiowás classificados pelo Estado como sem residência ou não aldeados e aos Ñandeva 

que já ocupavam a região. 

Desde então, esse grupo têm sofrido uma série de investidas por parte do Estado e 

também de instituições privadas que visam a desapropriação de suas terras. A implantação de 

empresas agropecuárias nas regiões ocupadas pelos Kaiowás, principalmente a partir de 

meados da década de 1920, levou à expulsão imediata desses de suas próprias terras, na 

maioria das vezes através de meios coercitivos e violentos, ou após se exaurir a força de 

trabalho que deles era explorada para a implementação dos negócios, que por sua vez, os 

constrangiam a deixar suas terras. 

Apesar do gradual confinamento ao qual estavam sendo submetidos, inúmeras famílias 

extensas Kaiowás uniram esforços para permanecerem nas florestas, porém o desmatamento 

que se alastrou ao longo dos anos 1970 gerou um fluxo de deslocamento dos indígenas que 

fugiam das áreas ecologicamente inabitáveis para o modo de vida guarani, e da adversidade 

do homem branco. 

A dificuldade de se manterem, a escassez de matas nas quais pudessem viver isolados 

e os constantes conflitos com os brancos que desejavam expulsá-los de suas terras para os 
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Postos Indígenas fez com que os Kaiowás e Ñandevas passassem a reivindicar os territórios 

que foram perdidos ao longo do tempo, fazendo com que o grupo elaborasse uma reflexão 

sobre as condições territoriais às quais estavam submetidos, comparando-as com as formas 

tradicionais de ocupação de seus antepassados de forma que o sentimento de pertencimento 

àquelas terras reivindicadas fosse reavivado. 

 

4.3 A territorialidade guarani e Tekoha 

 

Os lugares ocupados pelos Guarani são por eles denominados tekoha. O tekoha possui 

centralidade no conceito de territorialidade dos Guarani Kaiowá, sendo ele, assim, o lugar 

físico por eles ocupado, envolvendo a terra, o mato, o campo, as águas, os animais, as plantas, 

os remédios, e tudo aquilo além que cerca o lugar físico o qual habitam.  

Mas a importância do conceito de tekoha entre os Guarani reside, especialmente, no 

fato de que é nele onde se realiza o teko, o modo de ser, o estado de vida guarani e é 

responsável pela efetivação das relações sociais de grupos familiares, que dividem um espaço 

físico determinado e nele mantém seu modo de vida e relacionamentos. 

Elemento imprescindível neste espaço é o ka’aguy - mato -, muito apreciado pelos 

Guarani tendo sua importância residindo no fato de que é uma fonte para a coleta de 

alimentos - plantio da roça familiar ou coletiva -, matéria-prima para a construção de casas, 

produção de instrumentos, lenha para acender o fogo, remédios, etc. É matéria importante 

também na cosmologia, já que é cenário de relatos míticos e é onde habitam diversos 

espíritos. 

O lugar a ser designado dessa forma, tekoha, deve conter algumas especificações, 

como por exemplo, reunir as condições físicas - geográficas e ecológicas - e estratégicas 

necessárias para o desenvolvimento de uma unidade que envolverá um complexo de relações 

sociais, familiares ou não, e será permeada por aspectos políticos, religiosos e territoriais.  

Um tekoha ideal deve conter, especialmente, matas e todo o ecossistema intrínseco a 

elas, como árvores, plantas medicinais, animais para serem caçados, matérias primas para 

construção de casas, água potável, frutos, terras agricultáveis e que haja condições de a 

população que nele habita se manter. 

É necessário que o contexto no qual os indígenas definem suas categorias, incluindo a 

de tekoha, seja observado. A situação dos Guarani Kaiowá e também dos outros subgrupos 

guarani em relação à terra, nos últimos 40 anos, traduz a necessidade de uma negociação 
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visando a demarcação de suas terras. A ínfima quantidade de terras demarcadas evidencia as 

dificuldades e obstáculos à demarcação de mais terras impostas pela sociedade não indígena.  

Observa-se que em relação ao passado, os territórios ocupados pelos Guarani Kaiowá 

sofrem com uma desproporção na relação entre as famílias habitantes e o espaço disponível 

para habitação. 

Desse modo, nota-se que os fatores históricos de intervenção neocolonial são 

essenciais para o entendimento da constituição do tekoha e de sua conceituação pelos 

Guarani, já que foram responsáveis por findar a continuidade territorial com a qual eles 

estavam acostumados a lidar.  

Os esforços estatais gerados a fim de territorializar os indígenas refletem a situação 

histórica de contato entre brancos e índios a partir das primeiras décadas do século XX, na 

qual os últimos foram constrangidos a espaços limitados e a fronteiras fixas. As ações do 

Estado brasileiro que impuseram regras de acesso e a posse territorial, situação que é 

completamente alheia às especificidades da territorialidade indígena, foram responsáveis por 

acarretar diversas consequências para esses povos, principalmente na organização espacial 

dos Guarani, e também em suas criações culturais e em suas políticas de contato interétnico. 

O estabelecimento de uma figuras e papéis permanentes oficiais de mediação com o Estado se 

mostra como resultado dessas alterações promovidas em suas políticas, decorrentes, nesse 

caso, das mudanças ocorridas no contato interétnico. 

 A figura responsável pela mediação entre o Estado e a aldeia, o “capitão”, acabou se 

sobrepondo à autoridade que era reconhecida aos mburivichas8, refletindo então na criação de 

novos mecanismos de controle e de exercício de poder, sendo estes, então, frutos da tentativa 

estatal de confinamento desses indígenas. Com isso, as famílias extensas, habitantes de um 

determinado território, perderam a prerrogativa de regular conflitos em outros locais, já que 

não podem mais deslocar-se livremente por toda extensão territorial.  

Até o primeiro contato com o os brancos, os Guarani não possuíam a necessidade de 

delimitar fronteiras precisas para que um número determinado de famílias extensas fosse 

inserido dentro de seus limites, nem ao mesmo preocupavam-se com as distâncias. Os locais 

eram referidos por eles devido aos acidentes geográficos neles presentes ou pelo nome dos 

que ali habitavam. Vivia-se com base no que é descrito pelos Guarani como sendo o seu modo 

de vida tradicional, de acordo com as noções de sociabilidade contidas no significado do 

termo teko, conforme mencionei acima. 

                                                
8 Chefes políticos Guarani 
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Em virtude do processo histórico do contato com os brancos, os Guarani passaram a 

considerar o espaço como uma superfície definida, o que está conceitualmente presente na 

noção guarani de tekoha, categoria que obteve grande relevância na organização social desse 

grupo, sendo altamente difundida entre os seus subgrupos. 

A observância de uma categoria nativa tão importante como o tekoha deve ser 

realizada de forma que se veja além de uma unidade política, religiosa e territorial. É 

importante atentar para o fato de que a própria valorização que é projetada sobre o tekoha é 

fruto de um cenário de perdas de terras, que se tornaram irreparáveis, por parte dos Guarani, 

sendo ele, dessa forma, o resultado de um processo de adaptação a uma nova situação 

territorial imposta. 

Frente a esse imperativo, os Guarani passaram a reconstruir e remoldar os seus 

territórios a partir da ligação essencial que possuem com a terra, e a ênfase na noção de 

tekoha é o que tem possibilitado a manutenção e perpetuação dessa relação arrolada  em suas 

tradições cosmológicas e históricas. 

. 

4.4 Organização espaço territorial e população 

 

A organização espacial dos Guarani Kaiowá não se traduz em aldeias redondas, 

semicirculares, ou enfileiradas, como foi observado para outros grupos indígenas 

sulamericanos, mas sim em assentamentos nucleares comunitariamente constituídos por três a 

cinco grupamentos familiares distribuídos por divisões autônomas por eles denominadas 

Tekoha. Estima-se que existam no Brasil aproximadamente 85 territórios guaranis 

oficialmente reconhecidos, além de outros ainda não oficializados. 

É comum observar entre os Guarani-Kaiowá uma constante movimentação traslada 

entre os tekoha, sendo ela orientada por relações familiares é por eles é denominada oguata. 

Tal efervescência no caminhar pode se dar devido a diversas razões como mudanças, visitas, 

passagem, casamentos, rituais, etc. 

Essa característica de deslocamento que se mantém presente entre os Guarani Kaiowá 

é uma das razões pelas quais os censos realizados entre essa população tornam-se mais 

dificultosos e geram dados que não são efetivamente confiáveis. Logo, os dados totais gerados 

acerca da população Guarani são aproximados. 

Apesar da ausência de pesquisas demográficas mais incisivas e sendo o último 

recenseamento deste grupo proveniente do ano de 2008, no qual estimou-se que a população 
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Guarani Kaiowá, no Brasil, estaria em torno de 31.000 indivíduos, concentrados 

principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, há indícios de que os Guarani Kaiowá 

apresentam altas taxas de fecundidade e crescimento populacional, exigindo-se dessa forma 

que haja uma atualização oficial relativa a esses dados. 

Verifica-se, no entanto, que nos oito Postos Indígenas, criados pelo SPI entre 1915 e 

1928, há altos índices de densidade demográfica, caracterizando uma conjuntura de 

superpopulação, fruto, em parte, das ações estatais pautadas em uma política indigenista de 

“integração do índio à sociedade brasileira”. 

O cenário de superpopulação observado nas oito áreas destinadas à população guarani 

traz consequências dolorosas, especialmente por desestabilizar a noção guarani de tekoha.  

.  

4.5 Organização social e política 

 

A base da organização social dos Guarani Kaiowá são as famílias extensas, grupos 

macro familiares que se organizam espacialmente dentro dos tekoha a partir de relações de 

afinidade e consanguinidade. Formando uma unidade de produção e consumo, são compostos 

por um casal, filhos, genros, netos, irmãos, etc. 

Cada família extensa possuíra um líder, que geralmente será uma figura masculina, por 

eles denominados tamõi (avô). A existência de líderes mulheres não é incomum, mas é mais 

presente entre os Ñandeva do que entre os Kaiowá, sendo elas as jari (avó). Ao líder cabe a 

orientação política e religiosa dos membros de uma família, assim como a estruturação e 

organização do espaço, bem como a disposição das famílias pelo tekoha, a localização de suas 

habitações, que tradicionalmente situam-se dispersas e isoladas pela área disponível, e de suas 

roças, e também a maneira através da qual se dará a utilização dos recursos naturais 

disponíveis.  

As habitações Guarani Kaiowá são locais centralizadores na organização social desses 

grupos. Nelas concentram-se as famílias, as pessoas reúnem-se e discussões são levantadas e 

há a presença de um altar (mba’e marangatu) destinado aos rituais sagrados do cotidiano 

(jeroky). 

 Os homens casam-se entre os 16 e 18, as mulheres a partir da segunda ou terceira 

menstruação, que geralmente se dá entre os 14 e 17 anos. Quando se dá a primeira 

menstruação de uma menina, essa tem seus cabelos cortados e fica reclusa dentro de sua casa, 

onde é alimentada e de onde raramente sairá durante algumas semanas.  
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Não há um ritual específico de matrimônio entre os Guarani Kaiowá. 

Tradicionalmente, os pais do rapaz devem falar com os pais da noiva sobre a intenção de 

casamento e os noivos devem estar aptos para constituir casa e família.  

De acordo com o costume Guarani Kaiowá, os novos casais devem construir morada 

próxima a localidade que reside o pai da mulher. O esposo passa a ser apoio político e 

econômico de seu sogro. 

Os cônjuges devem, necessariamente, pertencer a famílias extensas distintas. Há 

explícita proibição de casamento dentro de uma mesma família. Para os Guarani Kaiowá, uma 

relação incestuosa tem uma série de consequências com implicações no campo mítico, já que 

causa Mbora’u (mau agouro). A poligamia também não é permitida. 

Há entre eles nítida divisão sexual do trabalho e também das funções econômicas. 

Dificilmente serão encontrados homens ou mulheres incapacitados de desempenhar funções 

produtivas clássicas do cotidiano Guarani Kaiowá. 

O sistema de parentesco Guarani Kaiowá segue um modelo de descendência 

cognática, ou seja, há sempre um ascendente em comum, o tamõi ou a jari. O ascendente em 

comum será a referência das relações familiares e do qual os demais membros de uma 

determinada família serão considerados descendentes. (ALMEIDA & MURA, 2003) 

As redes de parentesco demonstram singular importância na sociedade Guarani-Kaiowá 

e são muito fortes, já que são realçadas em diversas situações cotidianas ou não. Nem mesmo 

a distância física entre parentes é capaz de provocar a perda do vínculo de parentesco dos que 

estão longe, sendo que sempre se preconiza alguma forma de se manter contato. (ALMEIDA 

& MURA, 2003) 

Cada tekoha possui um chefe, um “capitão”, “cacique”, classificações não indígenas 

para designar aquele que irá dirigir e mediar as relações mantidas com o mundo ocidental, 

principalmente com o Estado brasileiro.  

Tal função desempenhada é bem compreendida pelos grupos familiares como sendo de 

representação política. Contudo, não há entre eles um poder centralizador e totalizador, as 

famílias extensas gozam de autonomia. Apenas frente a problemas de grande dimensão, que 

afete a todos, é que o tekoha se revela como uma totalidade, exigindo uma atuação do 

“capitão”, de forma que a intervenção tenha vistas à resolução da questão. 

É comum que variadas composições políticas sejam adotadas entre os Guarani 

Kaiowá, já que elas se darão de acordo com as inter-relações que se constroem, sendo essas 

especificidades de cada localidade e das forças políticas locais, como os grupos familiares, 

líderes e aqueles externos ao grupo. 
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4.6 Atividades econômicas e recursos naturais 

 

A base da economia Guarani Kaiowá está fixada na agricultura, sendo esta a principal 

atividade econômica por eles desempenhada. A caça e a pesca também são atividades 

apreciadas e que são praticadas regularmente. A economia se configura como sendo de 

subsistência, na qual há uma constante distribuição e redistribuição dos bens que são 

produzidos.  As relações das atividades econômicas de produção são pautadas em laços 

sociais produzidos pelas estruturas de parentesco. 

Para o desenvolvimento da agricultura são utilizadas roças, de dimensões não muito 

grandes, que variam de 1,5 a 6 ha por unidade familiar. A propriedade dessas roças é da 

família elementar, porém isso não prejudica a distribuição de bens, nem ao menos que 

serviços na roça do sogro e trabalhos coletivos sejam realizados. Todos participam dessa 

atividade, segunda a divisão sexual do trabalho. Os roçados são o que garante a sobrevivência 

dos Guarani Kaiowá. 

Cultivam milho (avati moroti e avati tupi), mandioca (mandi’o), batata doce (jety), 

cana-de-açúcar (takuare’e), abóbora (andai), mamão, laranja, banana (pakova), amendoim 

(manduvi), urucu (yruku), feijões de árvores (kumanda), arroz e outros além. Também são 

cultivadas plantas medicinais, que são utilizadas como remédios (pohã ñana). Todos estes são 

utilizados para a alimentação e uso da família. 

Apenas uma qualidade de milho é voltada para a comercialização, o avati tupi, 

diferentemente do avati moroti (milho branco), que é considerado sagrado e é um elemento 

essencial nas cerimônias anuais do avati kyry, que representa o batismo do milho e das plantas 

novas. 

Pode-se perceber que o milho é um alimento fundamental na sociedade Guarani 

Kaiowá, sendo ele uma das bases alimentares e de relevância no âmbito religioso e dos mitos. 

Cabe às mulheres dessa sociedade beneficiar esse produto, como por exemplo pilá-lo para 

preparar chica e fazer chipa, uma espécie de bolo de milho. 

Com o milho também é produzido farinha de milho (avatiku’i), farinha de milho com 

banha (hu’ikyra), farinha de milho com mandioca (hu’i rovaja), milho verde assado (chipa 

mbixi), milho branco assado (chipa kukui), milho assado e depois cozido (chipa perõ), milho 

com batata doce (chipa jetyiru), mingau de milho (mbaipy), milho ralado cozido (kãguyjy 

miri), pipoca (avati pororo), entre outros. 
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Praticamente o mesmo ocorre com a mandioca, não é considerada uma planta sagrada, 

mas é muito apreciada e utilizada em diversas preparações, como preparada assada (pirekai), 

assada sem casca (pireti), cozida (mandi’o mimoi), etc., tendo grande presença na alimentação 

Guarani Kaiowá. 

A batata doce e a cana-de-açúcar também são bastante utilizadas e apreciadas. Os 

quatro alimentos citados -milho, mandioca, batata doce e cana-de-açúcar também são muito 

apreciados para a sua utilização no preparo de chicha e kãguy, que são bebidas fermentadas às 

quais é dado muito valor e são consumidas em grandes quantidades em suas festas e 

cerimônias religiosas. 

Os Guarani Kaiowá cuidam e mantém as sementes nativas das quais precisam, dessa 

forma, possuem para cada planta da qual têm conhecimento sementes variadas. Quando 

precisam, eles sabem as pessoas que possuem as sementes desejadas, sabem onde estão e 

recorrem a elas. Desse modo, a troca de sementes e mudas e remédios é tema presente no 

cotidiano desses indígenas. 

A manutenção dos conhecimentos tradicionais adquiridos proporciona aos Guarani 

Kaiowá sabedoria e habilidade para lidar com os espaços disponíveis. Segundo a análise de 

agrônomos, o grupo pratica o Sistema Agroflorestal, que de acordo o Manual Agroflorestal 

para a Amazônia é uma “forma de uso e manejo da terra, no qual árvores ou arbustos são 

utilizados em associação com cultivos agrícolas e/ou com animais, numa mesma área, de 

maneira simultânea ou numa sequência temporal. ” (DUBOIS, 1998, pp. 18). Junto ao 

Sistema Agroflorestal utilizam também o pousio, que é o tempo de descanso dado à terra para 

que esta possa recuperar suas propriedades sem que haja a degradação do solo. (ALMEIDA & 

MURA, 2003) 

 

4.7 Mitos e rituais 

 

Os Guarani Kaiowá possuem interpretações próprias que narram como se deu o 

processo de criação do mundo. Para eles, tudo teve início com Ñane Ramõi Jusu Papa, o 

“Nosso Grande Avô Eterno”, um ser que se autoconstituiu de Jasuka, uma substância com 

qualidades vitais e criadoras. (ALMEIDA & MURA, 2003) 

Assim, Ñane Ramõi criou os seres vivos, inclusive sua esposa, Ñane Jari, “Nossa 

Avó”. Deu então origem à Terra, ao céu e às matas. Porém, pouco viveu na terra antes dela 

ser ocupada pelos homens. Tomado por uma crise de ciúmes, quase destruiu a sua própria 
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criação, a Terra, mas foi impedido por Ñane Jari através da entoação do primeiro canto 

sagrado realizado sobre a terra, que foi acompanhado pelo Takuapu, um instrumento 

feminino, com tamanho de aproximadamente 1,10 m, que quando golpeado contra o chão 

produz um som surdo, que acompanha as Mbaraka, instrumento masculino que é uma espécie 

de chocalho de cabeça, feito com sementes específicas. 

O filho de Ñande Ramõi, Ñande Ru Paven, “Nosso Pai de Todos”, e sua esposa Ñande 

Sy, “Nossa Mãe”, ficaram responsáveis pela divisão política da terra e pela alocação de cada 

povo específico em seus respectivos territórios. Esses também foram responsáveis por criar as 

montanhas que delimitam o território Guarani. 

Ñande Ru Paven roubou o fogo dos corvos para o entregar aos homens, criou a flauta 

sagrada (Mimby Apyka) e também o tabaco (Petÿ), que é utilizado em rituais. Porém, em um 

desentendimento com a esposa, que estava grávida de gêmeos, decidiu abandonar a terra. 

Ñande Sy saiu em busca de seu marido e, por vezes, perguntava ao filho, que ainda 

não havia nascido, qual caminho deveria seguir. Entretanto, por a mãe ter lhe negado uma flor 

para brincar durante o caminhar, Pa’i Kuara, neto de Ñane Ramõi, indicou o caminho errado à 

mãe.  

Ñande Sy chegou então ao lugar onde residiam as Jaguarete, “os verdadeiramente 

selvagens”, que são as onças. As Jaguaretes voltaram famintas de uma caça que não foi bem 

sucedida, o avô delas até tentou, mas em vão, salvar Ñande Sy, que foi morta, apenas os 

gêmeos permaneceram vivos. 

Após crescerem, os gêmeos encontraram com um ser, o “papagaio do bom falar” 

(parakau ñe’engatu), que lhes contou como ocorreu a morte da mãe. Os irmãos decidiram 

então vingá-la, Pa’i Kuara e Jasy, seu irmão mais novo, forjaram uma armadilha na qual todas 

as jaguaretes foram pegas, exceto uma que estava grávida, razão pela qual elas ainda existem. 

Assim, após muitas aventuras pela terra, Pa’i Kuara decidiu ir à procura de seu pai nos 

céus. Para isso, passou a jejuar, dançar e rezar até se sentir leve o suficiente para poder subir. 

O caminho que o levou até os céus foi feito através de diversas flechas que até lá foram 

lançadas por ele. Seu pai o reconheceu como filho autêntico e lhe entregou o Sol para que 

dele cuidasse. A Jasy, foi entregue aos seus cuidados a Lua. 

O mito dos gêmeos é um dos mais difundidos pela América do Sul. Além desse, os 

Guarani possuem diversos outros mitos e contos, inclusive há uma mitologia na qual são 

narrados eventos identificáveis dos últimos 200 anos, como por exemplo os mitos de Kasíke 

Guaira e Kasíque Paragua, que narram a interpretação de eventos e conflitos de guerra entre 

brasileiros e paraguaios. Há ainda outros seres divinos de importância, como os quatro 
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“cuidadores das almas dos homens”, os que cuidam das águas, das plantas, dos animais e o de 

maior relevância, a Jakaira, responsável pela fertilidade das roças. 

As atividades religiosas são habituais entre os Guarani Kaiowá, consistindo também 

na prática de rituais e cerimônias que envolvem cantos, danças e rezas que situacional e 

circunstancialmente são realizadas cotidianamente. 

Geralmente, iniciam-se no final da noite e podem durar diversas horas, até o 

amanhecer do dia seguinte. São conduzidas pelos ñanderu, líderes e orientadores religiosos. 

Habitualmente, a prática religiosa visa a contemplação de necessidades costumeiras como a 

colheita da roça, o plantio, a falta ou excesso de chuva, etc. 

Há duas cerimônias de destaque entre o Guarani Kaiowá, avati kyry (milho novo, 

verde) e o mitã pepy ou kunumi pepy9. A avati kyry, que pode ser considerada a de mais 

relevância, ocorre na época de plantas novas, entre fevereiro e março, e tem como um dos 

elementos principais o avati moroti (milho branco), planta por eles considerada sagrada e que 

rege o calendário agrícola e religioso. 

Para a concretização da cerimônia, semanas de trabalho e o envolvimento de várias 

famílias são requeridos. Deve-se preparar o kãguy ou a chicha, bebidas fermentadas que 

nessas circunstâncias são preparadas pelas mulheres, utilizando-se o milho branco, e o local 

da cerimônia. 

Inicia-se com o pôr do sol e termina na aurora do dia seguinte. O xamã que dirige a 

cerimônia deve conhecer o mborahéi puku, “o canto comprido”, no qual não há repetição de 

versos, estes não podem ser interrompidos depois de iniciada a cerimônia e depois de falados 

pelo ñanderu são repetidos por todos. O canto é acompanhado pelo mbaraka e pelos takuapu, 

utilizados pelos homens e mulheres, respectivamente. Quando amanhece e o canto se finda, 

toda a colheita que estava posta no altar é batizada. Na noite que se segue após a cerimônia do 

avati kyry, iniciam-se os cantos e danças profanos, os kotyhu e os ghahu. 

A manutenção dos mitos e rituais religiosos demonstra que a cultura e a sociedade 

Guarani Kaiowá estão em plena efervescência. Apesar das adversidades as quais o grupo tem 

enfrentado ao longo dos anos há uma resistência tradicional que luta por manter as estruturas 

sociocosmológicas características dessa sociedade, especialmente o teko porã, o modo de vida 

Guarani. 

 

 

 
                                                
9 Essa mais realizada pelos Kaiowá do Paraguai, no Brasil apenas uma comunidade a mantém. 
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5 OS SUICÍDIOS GUARANI KAIOWÁ  

 

5.1 Contextos e eventos externos antecedentes 

 

A história do contato dos grupos Guarani Kaiowá com os brancos – inicialmente 

colonizadores europeus e missionários - remete-nos ao século XVI. Há inúmeras fontes 

documentais que a relatam, no entanto, essas não serão usadas neste trabalho, já que o 

objetivo não é o engajamento em uma discussão histórica mais abrangente. Pretendo expor, 

dessa forma, alguns eventos significativos para apresentar de forma breve a história de 

interação dos Guarani Kaiowá com alguns representantes da sociedade envolvente. Pimentel 

(2007) realiza um breve relato acerca desse histórico de contato. Desse modo, tais 

informações constantes nesta subseção advêm de parte do trabalho do autor junto aos Guarani 

Kaiowá. 

Em 1861, quando se deu a instalação da Colônia Militar de Dourados, a configuração 

da ocupação branca da área Guarani Kaiowá passou a sofrer alterações. A guerra10 e a 

dispersão de milhares de ex combatentes pela região também foram fatores influenciadores 

nesse panorama.  

A tentativa de integrar o território do atual estado do Mato Grosso do Sul ao restante 

do país e à economia internacional ganha reforços quando é concedida, pelo imperador Dom 

Pedro II, a Thomas Laranjeiras, devido aos seus auxílios na Guerra do Paraguai, a exploração, 

por arrendamento, dos ervais nativos da região.  

Uma gigantesca área de cerca de 5 milhões de hectares permitiu a fundação, em 1862, 

da Companhia Mate Laranjeiras. A mão de obra predominantemente utilizada foi a paraguaia, 

porém houve forte envolvimento dos Guarani, especialmente dos Kaiowá, no trabalho nos 

ervais. 

A Companhia se manteve como uma das principais engrenagens que movimentaram a 

economia brasileira baseada no extrativismo até os anos 40, quando houve o esgotamento dos 

ervais e ao passo que a política de colonização do governo do presidente Getúlio Vargas se 

fortaleceu. 

Em 1943, com a criação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, uma área de 300 

mil hectares é destinada aos colonos, sendo esta retirada das terras da União no antigo 

Território Federal de Ponta Porã. 

                                                
10 Guerra do Paraguai. Conflito armado internacional travado entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, formada pelo 
Brasil, Argentina e Uruguai. 
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A partir da segunda metade dos anos 1950 houve uma intensificação no processo de 

derrubada das matas para a implantação de fazendas na região e o governo do estado do Mato 

Grosso passou a realizar uma concessão massiva de títulos de terras. 

A onda de colonização que se instalou e integrou a economia local ao agronegócio de 

larga escala, entre os anos 1950 e 1970, instaurou um modo de produção que inviabilizou a 

convivência entre as grandes propriedades e a economia tipicamente de subsistência indígena, 

diferentemente do que ocorreu com a instalação dos ervais, já que nestes a convivência com 

os indígenas demonstrava-se viável até certo ponto, especialmente devido ao fato  de a mão 

de obra indígena ter sido essencial no período extrativista. 

Nos anos 70 o então estado do Mato Grosso do Sul já estava tomado pelas 

monoculturas, principalmente as de soja e cana-de-açúcar.  A expansão do agronegócio 

submeteu os Kaiowá a um controle e a uma desarticulação nunca vivenciados até então. 

Desde então, o agronegócio tem sido visto como o setor de caráter salvador, heroico, 

da economia brasileira, especialmente devido ao grande volume de exportações por ele 

propiciado. Porém, como explica Pimentel (2012), essa potência econômica é sustentada por 

uma base fixada na alta desigualdade do acesso à terra. 

Apenas os estados do Alagoas, Maranhão e Mato Grosso possuem um índice de 

concentração fundiária superior ao do Mato Grosso do Sul. Lá, os estabelecimentos rurais 

ocupam uma área estimada em 30 milhões de hectares, sendo que 23,1 milhões destes são 

propriedades com 1.000 hectares ou mais. 

A expansão do agronegócio de larga escala concretizou a fixação dos Guarani Nhandeva 

e Guarani Kaiowá nas oito reservas demarcadas pelo SPI no início do século XX, dando 

origem ao que alguns autores denominaram “confinamento”, devido à alta concentração 

populacional em áreas relativamente pequenas, que podem equivaler a 1 hectare per capita. 

Esse processo de confinamento ficou conhecido pelos próprios indígenas como sarambipa, ou 

sarambi, que significa “esparramo”. 

O estado Mato Grosso do Sul é também o segundo estado do Brasil com a maior 

concentração de indígenas, perdendo apenas para o Amazonas. São 77.025 indivíduos 

(CENSO 2010), vivendo em 50 terras indígenas, ou até mesmo fora delas, terras que, no 

geral, mostram-se insuficientes ou pequenas demais. 

Os Guarani Kaiowá são o segundo maior grupo indígena do Brasil e vivem em 30 

terras indígenas, que somadas a mais 30 acampamentos provisórios não chegam a 42.000 

hectares de terra. 
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Contudo, a instalação dos grupos familiares nas oito “reservas” então demarcadas não 

respeitou os laços e relações com os quais as famílias extensas, te’yi, estavam envolvidas. 

Apesar de serem grupos locais, as famílias extensas mantêm relações com indivíduos 

pertencentes a elas que estão alocados em outros tekoha e a instalação arbitrária à qual foram 

submetidos, com o interesse estatal e ruralista de liberar as terras do estado do MS para o 

agronegócio, os colocou diante de famílias com as quais não tinham tido o mínimo contato 

anterior, nem casamentos e nem qualquer tipo de trocas materiais, ou simbólicas. 

O resultado presenciado pelo “esparramo” é o então denominado jopara, termo 

designado para se referir à mistura familiar resultante dessa alocação descriteriosa e ao atual 

momento que é vivenciado pelos indígenas nessas condições. A utilização da palavra ainda 

vai além dentro do discurso dos próprios indígenas, ela representa a mistura mais adiante do 

âmbito familiar, já que afetou a política de casamentos, a divisão sexual do trabalho e fez com 

que alguns dos indígenas passasem a adotar hábitos costumes típicos dos brancos. 

A luta que vem sendo travada pelos Guarani Kaiowá desde os anos de 1970, com vistas 

à recuperação das terras perdidas e a reestruturação dos tekoha, pode ser vista também como 

um luta contra essa mistura, jopara, que reivindica, de certa forma, a retomada de seus 

costumes e formas de organização social ditas tradicionais, além de representar também uma 

dura crítica ao sistema capitalista de produção que visa a transformação da terra e de seus 

recursos em mercadorias. 

. 

 

5.2 Dados quantitativos 

 

A abordagem fenomênica do suicídio Guarani Kaiowá passou a ser adotada a partir 

dos anos 80, quando os casos passaram de 5 a 8 registrados, por ano, para 38 casos, em 1990. 

Desde então, não foram deixados de serem registrados pelo menos 20 suicídios Guarani 

Kaiowá por ano. Já em 1999, os casos saltaram para a faixa dos 50 anuais. 

Numa população de aproximadamente 31.000 indivíduos, isso representaria uma 

média de quase 150 casos por 100 mil habitantes, embora haja dados da Fundação Nacional 

de Saúde (Funasa), que calculem que em determinadas áreas essa taxa chegue a até 1.000 

casos por 100 mil habitantes. Isso representaria, aproximadamente, 40 vezes mais do que a 

média nacional brasileira, sendo maior até do que a de alguns países que possuem os maiores 

números mundiais de suicídio, como o Siri Lanka e Hungria. 
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A partir de 1999 os dados relativos aos suicídios Guarani Kaiowá passaram a ser 

analisados pela Funasa, antes eram atribuição da Funai e do Conselho Indigenista Missionário 

(Cimi). Ainda assim, os dados apresentam falhas, como discrepâncias nas tabelas de métodos 

utilizados, falta do registro do sexo e da idade, ou erros no registro destes. Apesar da 

incipiência dos dados, passou a vigorar um serviço paralelo de verificação do óbito, 

ferramenta que dificulta que outros tipos de morte, como por exemplo o homicídio, sejam 

registradas como suicídio, o que não era incomum. 

As mortes voluntárias Guarani Kaiowá distribuem-se de forma proporcional pelas 

áreas habitadas pelos indígenas, fato este que não corrobora então com a verificação 

constantemente realizada de que os suicídios seriam apenas fruto de um problema de 

superlotação, superpopulação, devido ao confinamento nas reservas.  

A tendência se observa nas reservas maiores, se analisadas separadamente. Em 

Dourados, Amambai e Caarapó, que abrigam pelo menos 60% da população indígenas em 

questão, não é observada uma porcentagem muito maior de suicídios do que em relação às 

outras. 

Geralmente, as ondas de suicídio que afetam os Guarani Kaiowá estão relacionadas a 

problemas locais. Como, por exemplo,  o caso do Pirakuá, um tekoha tradicional que tem sido 

mantido sobre controle desse povo depois de mais de uma década de lutas. Numa área de 

2385 hectares, habitam 250 pessoas, uma média de espaço per capita vinte vezes superior a de 

Dourados, por exemplo. 

Em Pirakuá foram registrados 13 casos de suicídio, o que representa mais do que o 

dobro da média geral. Se analisados com atenção, observa-se que 11 dos 13 suicídios 

registrados ocorreram entre 1990 e 1992, período marcado por uma grave ameaça à 

integridade do espaço do tekoha, devido a uma ordem judicial de reintegração de posse 

concedida a um fazendeiro da região. 

Verifica-se que a incidência do suicídio Guarani Kaiowá recai mais sobre a população 

jovem, de ambos os sexos. Dos 436 casos registrados até 2000, 270 foram casos registrados 

entre indivíduos de até 24 anos, uma porcentagem de 61,92% dos casos. Já em um 

levantamento realizado em 2006 pela Funasa, entre 2000 e 2003 das 69 mulheres Guarani 

Kaiowá que cometeram suicídio, 49 tinham menos de 19 anos e 61 até 29 anos. Dos 125 

homens que se suicidaram, 54 tinham menos de 19 anos e 105 até 29 anos. 

O último relatório de Violência Contra Povos Indígenas publicado pelo Conselho 

Indigenista Missionário (Cimi) traz dados relativos aos suicídios ocorridos no ano de 2016. 

Nesse ano foram registrados no estado do Mato Grosso do Sul 30 casos de suicídios, segundo 
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a consulta realizada no SIM, sendo 6 vítimas com faixa etária entre 5 e 14 anos, 23 vítimas 

com faixa etária entre 15 e 49 anos e 1 vítima com 50 anos ou mais. 

 

Tabela 3 - Evolução do número de suicídios indígenas no Mato Grosso do Sul de 2000 a 2016 

 
Fonte: Extraído do Relatório de Violência Contra Povos Indígenas (Cimi - 2016) 
 

5.3 O modelo Durkheimiano e algumas particularidades do suicídio 

Guarani Kaiowá 

 

Ao longo de alguns anos, a etnologia construiu determinadas formulações que se 

tornaram clássicas quanto às características mais evidentes da sociedade Guarani Kaiowá. É 

recorrente que o ethos desse grupo esteja associado a um estado de melancolia e depressão, o 

que os coloca em uma condição de um povo que perdeu a vontade de viver. A partir disso, 

algumas elaborações acerca do suicídio entre esse grupo foram realizadas. 

Como é elucidado por Pimentel (2007), 

Essa imagem foi conformada ao longo de décadas, a partir dos trabalhos de 
etnógrafos como Nimuendaju, Métraux, Schaden, Cadogan etc. Um dos principais 
temas mito/cosmológicos evocados nessa composição era o da Terra sem Males. 
Parecia lógico: se havia registros de que a busca por um “paraíso real” tivesse tão 
intensa capacidade de mobilização que levou inúmeros grupos de índios guarani a 
percorrer a pé milhares de quilômetros, nada mais lógico que alguns se matassem em 
busca do paraíso. (PIMENTEL, 2007, pp. 7) 

 

Por outro lado, os suicídios entre os Guarani Kaiowá são também associados ao caráter 

guerreiro-antropofágico tupi-guarani. Citando Levcovitz (1998), que orientou-se pelas 

formulações originais de Viveiros de Castro (2002), Pimentel (2007) demonstra que segundo 

os dois autores não seria impossível que algumas características estruturais desse complexo 

estivessem enraizadas nessas condutas suicidas, sendo um reflexo da atualização destas em 

um novo cenário. 

Tal ideia foi construída em contraposição àquelas que associam as mortes voluntárias 

Guarani Kaiowá a fatores socioeconômicos, como ao alcoolismo, à fome e a instabilidades 

familiares e conjugais. Nesse sentido, há uma associação do fenômeno a um estado de anomia 

social, conceito desenvolvido por Durkheim. 

De fato, os Guarani Kaiowá foram sendo submetidos a péssimas condições de vida, 

tanto do ponto de vista da subsistência como do ponto de vista econômico e social. A 
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disseminação de igrejas evangélicas nas áreas indígenas, o alcoolismo, a fome e a 

instabilidade familiar nas Terras Indígenas são, de fato, problemas que corroboram com uma 

vertente que leva à associação do cenário de desamparo, resultante de um processo histórico 

de sujeição e repressão, a um estado de anomia social. 

De modo geral, a referência direta ou indireta à “anomia” é encontrada desde o 
primeiro texto sobre os suicídios (Azevedo, 1987), até alguns dos mais recentes 
(Foti, 2004). Hamlyn e Brym (2006) dedicam especificamente seu estudo a mostrar 
como o caso guarani-kaiowa evidencia “limitações” do modelo durkheimiano para o 
suicídio – por outro lado, a dupla disserta longamente sobre a Terra sem Mal. 
(PIMENTEL, 2007, pp. 8) 

 

Visto isso, segundo o modelo Durkheimiano, poderia se inferir que os Guarani Kaiowá 

estariam vivenciando um estado de anomia em curso, devido à desestruturação social 

presenciada entre eles, fruto do desordenamento territorial ao qual foram submetidos, gerando 

sarambi e jopara. 

Pautando-se ainda no modelo clássico desenvolvido por Durkheim, os suicídios 

Guarani Kaiowá poderiam, de certa forma, ser inseridos na tipificação dos suicídios formulada 

por pelo autor. Desse modo, analisando as mortes voluntárias, especificamente as que foram 

causadas por jovens índios Guarani Kaiowá, e realizando o exercício de tentar visualizá-las 

através do mesmo viés dos xamãs e dos indivíduos mais idosos do grupo, como propõe 

Pimentel (2007), pode-se dizer que se tratam de suicídios egoístas, ou como segundo Brand 

(1997), o “crescer sem ouvir ninguém”, frase na qual pode-se perceber uma sobreposição do 

individualismo, elemento inerente a esse tipo social de suicídio. 

Por outro lado, se a perspectiva a ser utilizada para análise dos suicídios desses jovens 

for a de indivíduos que se encontram distanciados dos Guarani Kaiowá, como brancos 

estrangeiros, ou aqueles que advém de outros estados do Brasil, chega-se à conclusão de que 

estes são suicídios altruístas. Os jovens que estão se matando seriam uma espécie de mártir, 

que carregam consigo a mensagem das péssimas condições de vida às quais o seu povo está 

subordinado. Os anúncios de morte coletiva dos Guarani Kaiowá também são interpretados 

dessa forma por grande parte da sociedade brasileira e internacional. 

Já segundo os olhos daqueles que acompanham a sociedade Guarani Kaiowá de perto, 

assim como a evolução do fenômeno, os suicídios parecem anômicos, anomia essa que seria 

fruto de um desequilíbrio social, no qual as regras que regiam essa sociedade deixaram de 

vigorar devido às conflituosas questões territoriais nas quais ela está envolvida. 

Para Pimentel (2007), não existe uma questão que envolva uma desestruturação social 

que seja a responsável por esses suicídios, pelo contrário, há uma sobreposição de autoridades, 
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seja no campo político, com a presença de vários líderes familiares em uma mesma área, no 

econômico, com os provedores de salários e os arrendatários de terra, e no cosmológico, com 

a presença de pastores evangélicos e diversos rezadores. O constante conflito entre esses 

campos gera uma anulação mútua quando estes se cruzam, gerando uma indefinição, que é 

associada a uma falsa anomia.  

Enquadrar os suicídios Guarani Kaiowá nos tipos de suicídios que foram estabelecidos 

por Durkheim pode ser considerado, a grosso modo, um exercício análogo ao que é praticado 

pelos índios no xamanismo (PIMENTEL 2007), já que só é possível de se realizar se 

diferentes perspectivas forem adotadas. 

Apesar de os Guarani Kaiowá não se enquandrarem no modelo funcionalista de 

sociedade proposto do Durkheim, na qual há um conjunto de regras que a rege e que são 

cumpridas pelos indivíduos através de um sistema de coerção social, o tipo social de suicídio 

anômico pode, em parte, ser associado ao fenômeno que circunda esses indígenas. 

Apesar de não possuir um conjunto normativo de regras – como observamos nas 

sociedades ocidentais modernas - e de não haver a presença de um poder centralizador como 

nos moldes ocidentais, existem estruturas claras nas quais se baseiam a socialidade Guarani 

Kaiowá, como foi visto anteriormente.  

O processo histórico de submissão pelo qual esses indígenas passaram, pode não ter 

criado, de fato, um estado de anomia, no qual há, por um tempo determinado, uma ausência 

de regras, já que os próprios Guarani não concebem a sociedade desse modo normativo e 

totalizante, porém, certamente, ele foi responsável por afetar, de alguma forma, as estruturas 

nas quais a sociabiliade Guarani Kaiowá se baseia, principalmente no que tange à relação com 

a terra e às concepções de territorialidade desse grupo. 

A afetação dessas estruturas suscitaram um estado que pode não ser, de fato, 

caracterizado como anômico, já que caracterizá-la assim seria recorrer a uma noção de 

sociedade que é estranha a concepção nativa.  Porém há a constatação de um problema social 

e político nessa sociedade, e por mais que seja ele fruto de uma sobreposição de poderes, 

como aponta Pimentel (2007), o conjunto deles se deve principalmente a jopara, à mistura à 

qual esse povo foi submetido. Portanto podemos inferir que  houve um rompimento com o 

estado de “isonomia” social ao qual os Guarani Kaiowá estavam adaptados. 

Portanto, apesar de o caso Guarani Kaiowá não se enquadrar perfeitamente na teoria 

durkheimiana de anomia social - pois, de certa forma, se isso ocorresse, seria através de uma 

projeção de valores ocidentais nas estruturas sociais indígenas -, ela serve como embasamento 

para que possamos identificar que os casos de suicídio desse grupo podem ser associados à 
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esse desequilíbrio social e auxilia a buscarmos a fundo uma solução do problema, com parte 

das causas dele já identificadas. Por outro lado, a outra parte para inteligibilidade do tema e 

uma possível solução deste concentra-se na interpretação que é dada pelos próprios indígenas 

do fenômeno, o que, nesse caso, vai além da anomia social. 

 

5.3.1 Vy’ae’y, nhemyrõ e guaxos 

 

Existem algumas particularidades do suicídio guarani kaiowá que contribuem para a 

tentativa de compreensão do fenômeno que os circunda, assim como auxiliam na identificação 

de dois estados que afetam os indivíduos, denominados vy’ae’y e nhemyrõ, e que têm 

influência direta e por eles já conhecida sobre o suicídio. 

Uma singularidade identificada dentre os atos de suicídio entre o grupo é que eles são 

de caráter privado, executados de maneira furtiva. “Em geral, a pessoa que planeja o ato 

desaparece de casa para seguir até algum local ermo. Ali, muitas vezes embriagada, segundo 

os próprios índios, para “tomar coragem”, atenta, em geral, violentamente contra si mesma. ” 

(PIMENTEL, 2007, pp. 9). 

Outra especificidade que chama a atenção é a de que existe uma forte vontade de se 

executar o ato. Em muitos casos se observa que o local utilizado para o enforcamento possui 

altura relativamente baixa, ou seja, o indivíduo muitas das vezes se contorce no chão até 

atingir o fim desejado. Os corpos são encontrados pendurados em árvores através de tiras das 

próprias roupas, ou cintos e até mesmo pendurados nas ripas de madeira que sustentam o teto 

das casas, nesse caso, quando o indivíduo fica sozinho em casa ao praticar o ato. 

Em geral, as palavras ditas por um suicida guarani que possam dar dicas da intenção 

de praticar o ato acontecem após alguma briga familiar ou conjugal. Frases como: “Você 

nunca mais vai me ver”, muitas vezes são associadas ao abandono e apenas são conectadas ao 

suicídio quando o corpo do indivíduo que a pronunciou é encontrado. 

Por outro lado, se não há um conflito familiar ou conjugal antecedente ao ato, este 

assume um caráter súbito, sem que nenhuma intervenção com vistas a evitá-lo possa ocorrer. 

Devido a isso, ao aparecerem sintomas de mudanças de comportamento, alguns parentes 

tendem a reconhecê-las como uma ameaça de morte e o indivíduo passa a ser tratado como 

uma espécie de enfermo, associado a um estado de “depressão”. 

É bom notar que, junto da idéia de doença, está contida, para os Guarani-Kaiowa, a 
possibilidade de um ataque de ordem sobrenatural. Diante de qualquer sintoma 
estranho – incomunicabilidade, tristeza repentina, confusão mental, alteração nos 
hábitos cotidianos (Wicker, 1997: 297-303) –, a família examinará também a 
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possibilidade de a pessoa ser vítima de um feitiço – mohã vai ou pajé vai –, vindo de 
algum inimigo, ou de um angüe, assombração. Esse último perigo é particularmente 
lembrado caso tenha havido alguma morte violenta recente na família ou nas 
vizinhanças. (PIMENTEL, 2007, pp. 10) 

 

A “depressão” que é associada aos Kaiowá suicidas, em geral adolescentes ou recém-

casados, deve ser tratada, de acordo com os costumes tradicionais, através de rituais de alegria 

coletiva e há uma preocupação especial em torno dessa questão, pois se acredita que o 

fenômeno pode passar a ocorrer em série, se não for tratado, afetando também parentes e 

amigos que podem seguir a tendência. 

Do estado de “depressão” no qual alguns indivíduos possam chegar, evidenciando 

mudanças comportamentais, pode-se chegar ao estado denominado vy’ae’y, caracterizado 

como uma ausência na vontade de viver e uma falta de alegria, apatia. 

Em contrapartida ao estado vy’ae’y, há uma definição emocional que tem sido mais 

associada ao suicídio, de forma recorrente, que é a ideia de nhemyrõ. “Um aborrecimento que 

se constitua num obstáculo para a realização de um desejo leva a pessoa ao estado de nhemyrõ 

(definido como uma mistura de desespero, braveza e tristeza que se abate muito rápido sobre 

a pessoa).” (PIMENTEL, 2007, pp.10). 

Nhemyrõ é classificado como um causador de suicídios, ou ao menos um sentimento 

que acompanha qualquer ato ou tentativa deste. O adolescente que troca de voz ou a menina 

que menstrua, torna-se vulnerável a ele, logo, há um cuidado específico ao se tratar com 

indivíduos nessas fases específicas da vida. Entre os Guarani Kaiowá existe uma percepção 

em torno do perigo que representa a instabilidade emocional que acompanha o período de 

puberdade. 

A análise faz com que Pimentel (2007), chegue a uma ideia de um “duplo script 

comportamental”, baseando-se na teoria desenvolvida por Dal Poz (2000) sobre os 

Sorowaha11: 

Tudo parte de um obstáculo na trajetória de vida. Pode ser uma dificuldade para 
arranjar uma namorada, uma situação de constrangimento público (que, no caso de 
um homem, pode ser a exclusão de um grupo, uma surra, a imposição de autoridade 
policial etc. e, para as mulheres, a violência sexual, por exemplo), uma traição ou 
abandono conjugal, a dificuldade para obter sustento e se casar, o conflito com 
familiares. (PIMENTEL, 2007, pp.14)                                                                                          

     

                                                
11 Povo de língua Arawa do médio Purus (Amazonas, Brasil). Entre eles, Dal Poz (2000) relata um perfil de 
suicídio semelhante ao dos Guarani Kaiowá, principalmente em relação à faixa etária acometida, que é jovem. O 
suicídio se dá através do envenenamento pela raíz de timbó.  Entre 1980 e 1995 foram registrados 38 casos de  
suicídio em um grupo com aproximadamente 150 pessoas, sendo 26 dessas mortes entre jovens de até 28 anos.  
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Se o indivíduo assume a postura de enfrentar o obstáculo, então ele assume um estado 

nhemyrõ, logo, o suicídio é repentino, não há tempo para reação familiar, o ato possui um 

caráter de protesto e é uma maneira de se vingar contra seus agressores. 

Caso a pessoa reaja de maneira impotente, então ela assume um estado vy’ae’y, se 

mostra apática perante o problema, então a família passa a pensar que há um enfeitiçamento e 

passam a vigiar o indivíduo, como se fosse um doente. Porém, a qualquer descuido da família, 

a tentativa de suicídio pode ocorrer. 

Mas por que alguns indivíduos tendem a assumir estados vy’ae’y e nhemyrõ? Segundo 

Pimentel (2007), existem fatores sociais específicos que explicam por que alguns indivíduos 

tendem a assumir uma forma ou outra de enfrentamento dos problemas. 

A capacidade para encarar ou não um obstáculo está, segundo o autor, em grande parte 

relacionada ao que é designado por ele como “condição de guaxo”. Na sociedade kaiowá, a 

filiação está diretamente relacionada à conjugalidade. Dessa forma, uma separação pode 

interromper ou cessar por completo os laços entre pais e filhos. É normal que uma nova 

relação seja iniciada sem a presença dos filhos oriundos da relação anterior. Normalmente, os 

filhos da relação antiga são incorporados pelos parentes à família. As crianças frutos dessas 

relações são guaxos, alguns desses não sabem nem mesmo quem são seus pais, pois foram 

absorvidos por outra parentela, sendo considerados “guaxos puros”. 

“Assim, se a condição do guaxo, às vezes, leva à sensação de abandono que gera a 

vontade de se matar, por sua vez, a condição de desamparo relacionada à vontade de se matar 

é, para esses grupos, análoga à do guaxo. ” (PIMENTEL, 2007, pp. 19).  

A condição de guaxo leva a pensar até que ponto a sociabilidade na sociedade Guarani 

Kaiowá tem influência nos suicídios que a atingem. Para Pimentel (2007), o suicida guaxo 

está para além da matriz durkheimiana, já que as regulações sociais não lhe pesam.  

Porém, é interessante pesar o quanto os níveis de integração social têm influência 

sobre todos esses indivíduos, inclusive os não guaxos. O abandono e o desamparo são 

elementos que são associados aos guaxos e como foi mencionado anteriormente, são aspectos 

que estão relacionados à vontade de se suicidar. No entanto, se um indivíduo guaxo for 

incorporado a uma família que lhe garanta a referência e integração dentro do grupo, a 

condição de abandono já não se faz mais presente, logo, o suicídio vinculado a ela também é 

afastado. Ao passo que um indivíduo não guaxo também pode vivenciar uma condição de 

abandono, como por exemplo devido a uma dissolução matrimonial, estando, na verdade, 

todos os indivíduos sujeitos ao abandono, seja ele familiar, matrimonial, ou a perda de um 

amigo ou parente. 
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A possibilidade de integração social de um indivíduo guaxo é um fator que, 

aparentemente, faz com que nem todos os guaxos tornem-se suicidas, alguns chegando a 

ocupar até mesmo posições de liderança. Por outro lado, a diminuição desses níveis de 

integração pode resultar numa sensação de abandono e de menor interação social para um 

sujeito não guaxo, podendo suscitar tendências suicidas. A ausência dos laços sociais aos 

quais se estava acostumado a ter é uma situação diferente daquelas de excesso de 

regulamentação e coação social sobre o indivíduo, como é proposto pela teoria durkheimiana, 

porém afeta diretamente os níveis de sociabilidade destes, podendo exercer influência quanto 

a variabilidade dos suicídios. 

Desse modo, tomando como parâmetro de análise os indivíduos guaxos, percebe-se a 

influência que a sociabilidade pode exercer sobre os sujeitos, já que os níveis de integração 

social estão diretamente associados à condição de abandono, e esta por sua vez, está 

inevitavelmente ligada ao suicídio. Logo, pode-se inferir que a taxa de preservação quanto ao 

suicídio de indivíduos que estão bem integrados à sociedade Guarani Kaiowá tende a ser 

maior do que a de indivíduos que se encontram no estado de abandono e de ausência de 

relações de parentesco expresso pela noção de guaxo.  

Percebe-se que apesar de o suicídio Guarani Kaiowá ser fortemente marcado por um 

individualismo, desde o seu processo de afloramento até a sua execução, a coletividade possui 

ação importante sobre os casos, seja devido às questões de relacionadas à sociabilidade ou, 

como foi sugerido, devido a um desequilíbrio nos domínios social e político que afeta 

diretamente as estruturas coletivas. 

 

5.4 Motivos e métodos 

 

A morbidade que atinge a sociedade Guarani Kaiowá, apontada por Foti (2004) como 

um resultado das condições de vida às quais esses indígenas estão submetidos, deu lugar a 

diversas formulações antropológicas acerca do fenômeno. Tais formulações originaram 

“classificações” quanto ao tipo de suicídio cometido por esses indígenas, assim como os 

motivos que o circundam e os métodos utilizados. 

Praticamente a totalidade dos suicídios que envolvem os Guarani Kaiowá são 

realizados através do Jejuvy, palavra que pode ser traduzida por aperto na garganta, 

sufocamento. Há alguns casos que relatam o envenenamento como o método utilizado, porém 

são bem menos comuns.  
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O jejuvy trata-se de um ato complexo, que obedece a uma forte motivação do 

indivíduo em executá-lo, grande parte dos corpos são encontrados enforcados sentados, com 

cintos dos próprios indivíduos ou peças de roupas, demonstrando a determinação que os 

move. Em geral, demonstra-se também como um ato intempestivo, o suicida raramente revela 

suas intenções, sendo antecedido por um estado nhemyrõ ou vy’ae’y. 

O cenário de execução do próprio ato de suicídio, marcado por esse forte 

encorajamento, faz com que se pense nesse ato como uma espécie de protesto, em face ao 

contexto de violência e miséria no qual a população Guarani Kaiowá está inserida. 

A partir dos anos de 1990, durante o auge da divulgação dos relatórios oficiais feitos 

por antropólogos, devido à repercussão dos casos de suicídio na mídia, diversos motivos 

passaram a ser apontados como os responsáveis pelo fenômeno do suicídio entre os Guarani. 

Havia quem afirmasse que os suicídios advinham de um consumo excessivo de álcool -

alcoolismo-, outros acreditavam que o fenômeno era fruto de um processo de “aculturação” 

sofrido pelos Guarani Kaiowá, devido à proximidade das cidades e de igrejas evangélicas. São 

indicadas também as precárias condições econômicas, assim como um desequilíbrio social e 

político dentro do grupo. Tais ideias integram o rol daquelas que associam o suicídio Guarani 

Kaiowá à anomia social. (Pimentel, 2006 apud Morgado, 1991; Coutinho, 1995; Wicker, 

1997) 

Por outro lado, saindo um pouco da linha da anomia social, abordagem da sociologia 

clássica durkheimiana, alguns autores apontaram que tais mortes estariam vinculadas a 

“costumes tradicionais” - em uma tentativa de trazer interpretações a partir da própria 

perspectiva Guarani Kaiowá - (Pimentel, 2007 apud Grünberg, 1991; Brand, 1996; 

Levcovitz, 1998; Foti, 2004), especificamente, devido à ideia da Terra sem Males, uma 

espécie de paraíso guarani, e à associação realizada pelos próprios indígenas do suicídio aos 

feitiços - paje vai e mohã vai -.  

No entanto, a assimilação dessas mortes como acontecimentos de caráter cultural foi 

utilizada pelo estado do Mato Grosso do Sul, especialmente pelo poder político, como uma 

saída para que o Estado deixasse de assumir a responsabilidade por essas mortes, embasando-

se em uma teoria de que “os índios suicidam-se para ir ao paraíso. ” 

É interessante ressaltar que na análise realizada por Foti (2004), observa-se que os 

indivíduos vivos, que conviveram com os que se suicidaram, não conseguem identificar 

razões “plausíveis” para o acontecimento, segundo eles, há apenas “dramas banais”, como 

desentendimentos familiares, sendo muito comum que um indivíduo se suicide após algum 

conflito familiar ou amoroso.  
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Como é apontado por Pimentel (2017), as mortes também não são entendidas por eles 

como algo corriqueiro e habitual, dessa forma, na concepção Guarani Kaiowá, não existe uma 

interpretação de um cenário epidêmico de suicídios, já que, para eles, este não existe. 

Segundo eles, os acontecimentos são um problema trazido pelos “novos tempos”, 

quando os Guarani Kaiowá foram obrigados a viver em pequenas reservas de terras a eles 

destinadas, um verdadeiro confinamento, fruto da acentuada colonização não indígena 

implementada pelo Estado na região sul do Mato Grosso do Sul, a partir de meados da década 

de 1940 até o final da década de 1970. 

Logo, é difícil não relacionar as mortes por suicídio aos conflitos agrários que 

envolvem os Guarani Kaiowá e os proprietários de terra do MS, já que elas tornaram-se mais 

comuns a partir dos anos 1980, quando a política de colonização estatal da região, com vistas 

à expansão massiva do agronegócio, já estava consolidada.  

É bem verdade que alguns indígenas mais velhos dizem compreender a atitude 
extrema que tomam alguns desses jovens - ainda que muitos discordem veemente 
dessa postura -, mas, ao mesmo tempo, eles não se recordam de terem presenciado 
mais que um ou dois casos de enforcamento nas aldeias antes da década de 1980, 
algo muito diferente da situação de epidemia que se instalou desde então (cf. 
Pimentel, 2006: 48-52). (PIMENTEL, 2017, pp. 292) 

 

É justamente nos anos 1970 que, coincidentemente, ou não, se instalam 

definitivamente as monoculturas, principalmente as de soja e cana-de-açúcar no estado do MS 

e se finda a alocação confinada dos Guarani Kaiowá. Desde então, o grupo encontra-se 

engajado em um movimento, que visa reaver as terras perdidas e solucionar os atuais conflitos 

de disputa por essas terras entre eles, os latifundiários e o próprio Estado brasileiro. 

Segundo os dados de 2013 do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena 

(SIASI), existiam 46,3 mil Guarani Kaiowá vivendo um pouco menos do que 50 mil hectares 

de terra.  Uma das principais consequências da superlotação dessas áreas é o crescimento da 

violência nesses locais, que não se demonstra apenas através dos frequentes casos de suicídio, 

mas também em um aumento sensível no número de casos de homicídios, sendo o estado do 

MS o local onde ocorrem mais assassinatos de indígenas no país, podendo o índice destes 

chegarem a 100 por 100 mil habitantes em um reserva como Dourados, por exemplo. É 

importante frisar que os casos de homicídio não advêm somente de conflitos internos entre os 

Guarani que vivem nas reservas, mas sobretudo, os assassinatos desses indígenas ocorrem a 

mando de fazendeiros da região. 

As motivações para o suicídio que se encontram mais claras no discurso Guarani 

Kaiowá são os feitiços paje vai ou mohã vai, a ação de seres sobrenaturais conhecidos como o 
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“dono da corda” e a do angue12. Em geral, estes são os primeiros apontados como 

responsáveis pelas mortes, havendo, deste modo, a presença de uma narrativa que tende a 

negar que a morte foi obra do próprio indivíduo. 

Para além do plano sobrenatural, os cônjuges envolvidos em conflitos amorosos 

também podem integrar o rol de suspeitos pelas mortes, principalmente quando a causa da 

morte é o envenenamento, porém também podem ser responsabilizados pelos feitiços. 

Os feitiços, - paje vai ou mohã vai - possuem importância do ponto de vista 

cosmológico para os Guarani Kaiowá, principalmente no contexto das reservas superlotadas, 

já que estes representam uma das principais agressões xamânicas em um cenário de vida 

cotidiana coletiva entre o grupo. 

Os suicídios podem também ser associados a uma espécie de enfermidade mental, que 

podem ser ligadas a feitiços ou à falhas da própria pessoa, ou de sua família ou a de xamãs 

com os quais ela teve contato. Como aponta Pimentel (2017), existem doenças mentais que 

são associadas a fenômenos naturais, como por exemplo ao arco-íris, ou ainda a certas fases 

da vida, principalmente na transição da infância para a fase adulta, quando se é vulnerável ao 

ojepota, uma espécie de transformação que se pode sofrer a partir do estabelecimento de 

certas relações com seres sobrenaturais, devido ao desrespeito a algum resguardo, como por 

exemplo ao que meninas devem obedecer ao menstruar.  

Percebe-se que há diversas causas que podem ser apontadas como motivações para o 

suicídio Guarani Kaiowá, sendo que algumas delas estão diretamente relacionadas e podem 

ocorrer ao mesmo tempo, especialmente, devido à centralidade e ao caráter multifacetado que 

os feitiços possuem na visão de mundo dessa sociedade. Por exemplo, um indivíduo pode 

possuir alguma enfermidade mental, mas a causa dela ser devido a algum feitiço, desse modo, 

se este vier a se suicidar, duas causas serão reportadas como os motivos do suicídio, a “doença 

mental” e o feitiço. 

As suspeitas em torno do feitiço, o entendimento do enforcamento como o resultado 
de uma “doença” que é explicada como um artifício sobrenatural para confundir 
mentalmente uma pessoa, a possibilidade de ser apanhado por uma assombração que 
o “altera”e o leva a provocar sua própria morte: todos esses elementos têm em 
comum esse tom “xamanístico”, no sentido de buscar sempre uma interpretação 
guerreira para a morte. (PIMENTEL, 2017, pp.298)       
 

 

                                                
12 A teoria guarani sobre a pessoa presume a desintegração de um complexo após a morte. Assim, uma parte 
liberada do corpo da pessoa sobe para o céu, entretanto outra parte permanece na terra, “o resto da sombra”, 
anguery, portanto, “o que foi sombra”. Mortes violentas, como o enforcamento, por exemplo, costumam gerar 
um anguery especificamente perigoso. 
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5.5 Perspectivas e interpretações Guarani Kaiowá sobre o suicídio Guarani 

Kaiowá 

 

Como pode ser observado, a antropologia tem reunido inúmeras abordagens que visam o 

entendimento do fenômeno dos suicídios entre os Guarani Kaiowá. Outros campos do 

conhecimento, como a psicologia, a psiquiatria, além dos trabalhos indigenistas também 

registraram contribuições com o mesmo intuito. No entanto, não há nenhuma pesquisa que 

possa afirmar, plenamente, as razões para a ocorrência desse fenômeno, já que a abrangência 

das interpretações existentes acabam por relativizá-lo.  

Desde quando as informações oficiais sobre o tema passaram a ser divulgadas, não 

houve grande contribuição delas no esclarecimento deste, pelo o contrário, as confusões em 

torno das interpretações relativas ao fenômeno só aumentaram, já que há uma multiplicidade 

de discursos interpretativos dos próprios indígenas quanto a ele. 

Apesar da abrangência interpretativa dos indígenas quanto ao tema, ou quem sabe, 

devido a ela, poucos desses trabalhos preocuparam-se em trazer uma aproximação para com a 

interpretação e percepção que os próprios Guarani Kaiowá, diretamente atingidos pelo 

fenômeno, possuem a respeito dele. Certamente, todos eles trouxerem elucidações plausíveis 

que ajudam a compreensão da problemática envolvida, porém muitas delas limitam-se em 

suas próprias contradições. Desse modo, é evidente que para o entendimento do fenômeno, se 

mostra necessário que a antropologia exponha abordagens que evidenciem a interpretação que 

esses indígenas possuem a respeito dele.  

A adoção de diferentes perspectivas é uma ferramenta que auxilia a elaboração desses 

trabalhos. A possibilidade de se variar a perspectiva adotada para a análise de determinadas 

situações é o que tem possibilitado que diferentes considerações e conclusões sejam realizadas 

e propicia a relativização do tema.  

Dessa forma, ao se falar dos suicídios Guarani Kaiowá é imprescindível que haja 

análises que estejam revestidas do olhar e das percepções que estes possuem acerca dos 

acontecimentos, valendo-se do perspectivismo. 

A alusão a uma abordagem perspectivista remete à interpretação do trabalho a partir de 

uma aproximação com o xamanismo. A compreensão do xamanismo funcionando como um 

espécie de código na sociedade Guarani Kaiowá, como propõe Pimentel (2017), é uma 

ferramenta bastante produtiva, que auxilia no entendimento da forma como eles enxergam a 
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multiplicação das mortes por enforcamento a partir dos anos de 1980, sem que deixe de se 

levar em conta o contexto histórico crítico no qual elas estão inseridas. 

O xamanismo é um modo de conhecimento, representado por um conjunto de saberes 

e práticas que envolvem uma reflexão sobre as relações entre os seres do universo. Trata-se de 

um sistema cultural e social, o qual gera papéis, grupos e atividades sociais, nos quais o xamã 

é o elemento principal, mas não o único, todos, de certa forma, participam. (PIMENTEL, 

2017) 

Uma das principais características do xamanismo ameríndio é o fato deste ser marcado 

por fortes relações e ações de predação. Ou seja, as doenças, por exemplo, são vistas como 

uma agressão sobrenatural, ou como resultado da ação de um inimigo através de um feitiço. O 

xamã, nesse caso, negociará a cura, a liberação, do indivíduo adoentado, tendo que lidar com 

aqueles responsáveis por causar o mal, alternando-se, então, entre um papel diplomático e de 

combate com os seres que habitam o universo, segundo os Guarani. (PIMENTEL, 2017).  

O xamanismo é considerado, assim, um modo guerreiro de se pensar o mundo, onde os 

seres vivos estão em um constante estado de disputa, marcado por relações de predação. O 

xamanismo Guarani Kaiowá, em particular, está diretamente associado aos cantos. A prática 

dos cânticos xamânicos engloba praticamente a totalidade das práticas xamânicas Guarani 

Kaiowá, seja para curar alguém ou para atacar alguém, ou seja, eles são utilizados desde a 

cura de uma dor de dente, até para garantir a segurança de um grupo em um conflito armado.  

A primeira atitude de uma família em relação ao suicídio de um parente é negar que o 

ocorrido tenha sido causado pelo próprio morto, além disso, os Guarani Kaiowá não enxergam 

as mortes como algo corriqueiro e habitual. A negação que se dá em torno da ideia de o 

indivíduo ter se matado se dá, como aponta Pimentel (2006), especialmente devido ao fato de 

o indivíduo que se mata não contribuir com a continuidade da dinâmica social.  “A atitude do 

suicida é tão problemática, que sua família insistirá até o último instante que ele não se matou 

e que foi morto por um inimigo – para que haja espaço para vingança e, aí sim, persevere a 

dinâmica social. ” (PIMENTEL, 2006, p.92). 

Logo, a morte por suicídio é diretamente associada a feitiços como o paje13 vai e mohã 

vai. Os feitiços representam um dos maiores desafios vivenciados pelos indígenas na vida 

cotidiana de um coletivo Guarani Kaiowá, sendo eles uma parte importante da vida política 

desse grupo. Em alguns casos, as mortes são associadas também a assassinatos. 

                                                
13 O termo paje, como aponta Pimentel (2017), refere-se a uma espécie de amuleto que tem por finalidade 
conferir habilidade especiais a uma pessoa. Geralmente, estes são confeccionados através de partes de animais, a 
depender da habilidade desejada. Por analogia, sabe-se que alguém está fazendo um feitiço para você quando se 
encontra animais peçonhentos, ou pedaços deles na sua casa ou no caminho para ela. 
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A concepção dos feitiços ganhou ainda mais visibilidade na sociedade Guarani Kaiowá 

com a disseminação de igrejas evangélicas nas proximidades. Através da atuação dessas 

igrejas, os feitiços podem ser enxergados por essa religião como “obra do inimigo”, 

“armadilhas satanás”, fazendo com que essa noção adquirisse ainda mais força entre esse 

indígenas. 

Mesmo quando a família se convence que, de fato, o suicídio aconteceu, o discurso 

relativo aos feitiços, frequentemente, está associado a essa “confissão”. Contudo, a família não 

deixa de lamentar a morte do indivíduo, nem de emitir preocupação em relação aos demais, 

devido à possibilidade de ação do fantasma do morto, fazendo com que os suicídios se 

alastrem. 

Percebe-se que a ideia do feitiço, sempre recorrente, a doença como algo associado ao 

sobrenatural, que é capaz de confundir o indivíduo mentalmente, e a possibilidade de ser 

influenciado por uma assombração, que o leve a cometer o suicídio, são narrativas que 

possuem elementos presentes no modo de atuação xamânico e refletem a recorrente busca dos 

Guarani Kaiowá por uma interpretação guerreira da morte. 

Apesar de o grupo não enxergar a morbidade que os acomete como uma epidemia, 

mas sim como algo que é fruto dos “novos tempos”, quando estes foram obrigados viver 

confinados em reservas, tendo que abandonar seus costumes tradicionais, como por exemplo o 

oguata, o caminhar Guarani Kaiowá, tantas outras dificuldades surgiram, que eles depararam-

se com uma realidade na qual é praticamente impossível viver são, seguro física, mental, e 

espiritualmente dentro das aldeias. 

De acordo com os xamãs, a convivência nas reservas superlotadas é um desafio diário e 

as mortes evidenciam graves conflitos. Para que o problema fosse superado, as lideranças 

apontam que seria necessário viver de uma forma distinta, respeitando-se espaços, 

alimentando-se melhor e lidando com o mundo de uma maneira mais cuidadosa, ações que são 

inexecutáveis no contexto das reservas e seguindo o ideal garani da sociabilidade entre 

parentes. 

Como foi ressaltado anteriormente, existe uma multiplicidade de interpretações dos 

próprios Guarani  Kaiowá a respeito do fenômeno. As ideias que surgem mais 

recorrentemente são associadas ao feitiço, à bebida alcoólica, lideranças fracas e conflito entre 

elas, brigas familiares, desentendimentos amorosos, saída massiva para o trabalho em 

fazendas e a disseminação das igrejas evangélicas. 
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A entrevista14 realizada por Brand & Vietta (2001) com os caciques Hortêncio Ricalde 

e Júlio Lopes destaca, no discurso destes, o caráter cosmológico, que permeia o tema e a 

concepção que os Guarani Kaiowá possuem do pós-morte. Alguns trechos da entrevista 

demonstram essa visão: 

Júlio Lopes: Nosso sistema mudou, pegamos o sistema do branco. Já começaram a 
estragar a nossa vivência. O jeovasa, a família agora não está mais fazendo jeovasa. 
Quem se mata [por suicídio] não tem caminho [para o lugar onde deve ir a alma dos 
mortos]. Então, ele procura levar outros [suicidas] com ele. Mesmo assim, não acha 
a estrada. O Tekojara não recebe o ayvukue do suicida, Então o ayvukue fica [nesta 
Terra]. (BRAND &VIETTA, 2001, p.133) 
 
Hortêncio Ricalde: Tem angueri, esse aí [o angueri] é que age para matar os outros. 
Por isso que morreram muitos. Isso é o que acontece para os Kaiowá. Muitos 
morreram, e, mesmo assim, ainda não acham o caminho. Se suicida, Tekojara não 
recebe [o ayvukue]. Se morre por causa de foice, machete e arma de fogo, Tekojara 
também não recebe. Quando morre doente, estes, normalmente, ele recebe. Aí tem 
condições de os companheiros dele, que já morreram acompanhar. Os que morreram 
cortados, ficam [aqui na Terra], não vão para cima de jeito nenhum. Quem morreu 
de feitiço Tekojara também não recebe, porque não morreu naturalmente, não foi 
chamado, morreu à força. (BRAND & VIETTA, 2001, p.134) 
 
Hortêncio Ricalde: Para a população de [Reserva de] Amambai, a vida é baile, o 
baile que estraga a vida. Não usa mais os nossos costumes e a nossa xixa (kagui). 
Pegou a promessa de Aña e pegou a tristeza. E, quando pegou a tristeza, aí pegou o 
suicídio. (BRAND & VIETTA, 2001, p. 134) 
 
Júlio Lopes: Porque em [Reserva de] Caarapó capitão era bravo. Aí, ficou o angueri 
dele [no interior da Reserva]. Ele virou sapo, guará, tatu, minhoca. Tudo vivo, bicho 
de chifre. Ele mesmo cria a violência aqui dentro, pedindo para acontecer 
esfaqueamento e violência, porque não encontrou o caminho. Mesmo rezando o 
jovem não agüenta, já pensa em fazer qualquer coisa para se matar ou matar alguém. 
Com 12, 13 anos de idade, não agüenta. Não agüenta, porque não sabe retornar a 
reza para o seu dono. Seguindo assim, os Kaiowá pegam a estrada errada, porque faz 
baile... As pessoas novas e as pessoas velhas podiam participar das rezas, para poder 
entender nosso trabalho. Eles não sabem o que acontece, e não sabem se defender. 
Todos podiam participar, mas não participam. 136 Antônio BRAND e Katya 
VIETTA. Visões Kaiowá sobre os suicídios Podiam pegar água batizada. Podíamos 
alcançar todas as pessoas que estiverem aqui, para poder ficar com o nosso corpo 
dominado. Mas, mesmo assim, nós fizemos um trabalho, para abrir o caminho para 
os angueri... E se mesmo assim acontece de novo, aí tem dono aqui mesmo. E, agora 
nos vamos chamar Tyapujara (dono da chuva), que vem com chuva, é como um tipo 
de polícia. Ele vem para terminar com os angueri que ainda estão aqui… (BRAND 
& VIETTA, 2001, p.135 - 136) 
 

Por outro lado, uma entrevista15 realizada com Feliciano Golçalves, antiga liderança 

política da reserva Caarapó, retrata uma abordagem socioeconômica para interpretação dada 

ao fenômeno: 

... [Suicídio] Isso tá acontecendo, parece que é simples e não é simples. Porque 
quando eles discutem com a sua esposa ou com o marido, já vai com a corda 

                                                
14 Entrevista realizada por Antônio Brand e Hamilton Benites por ocasião numa reunião, em 1995, ano com o 
registro de muitos casos de suicídio, com a presença de liderança políticas e religiosas, com o intuito de debater o 
problema e encontrar formas de minimizá-lo. 
15 Entrevista realizada por Antônio Brand, em 1995. 
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correndo pro mato. Quando pensa que não, já tá pendurado. Porque eles, qualquer 
coisinha, que eles discute, ele faz essas coisa. Eu quando cheguei aqui , por dentro 
de 49 anos e pouco tal , de dois anos atrás, de dois ano pra cá, eu, primeira vez que 
fui fazer levantamento lá no Saverá eu vi aquele. Primeira vez, me deu medo. E, 
depois, parece que foi acostumando aquilo ali. É suicídio pra um lado, suicídio pra 
outro, de dois ano pra cá tá acontecendo muitas coisas, parece que foi aumentando 
cada vez mais. Porque qualquer coisinha já corre, até prá tomar veneno... Essas 
coisa? Porque, às vezes eles fala, pra acontecê isso aí, é, às vez é coisa mínima que 
eles fala um pro outro. E, já começa corre, corre. E, depois, corda no pescoço! 
Quando pensa que não, ele tá pendurado lá. Agora, sempre eu falo, aqui pro meu 
povo, esse aí nenhum de nós podemo resolvê isso daí... Chega na casa, chega 
cansado mesmo. Ele vai pensá essas coisa. Ele chega na casa dele vai tomá um 
banho, volta, jantar; ou meio dia vem aí, se que almoça ou vai pro serviço dele. 
Agora, como ele não tem o que fazê, pensa muito essas coisa, sobre do parte do 
material dele. Quando vai discuti, já corre, já pensa tirá a vida dele. Tem uma 
pessoa, um índio, que mora lá no Saverá, falou assim, olha: - Eu, olho pro lado da 
minha família, eu tenho dó. Eu olho pro lado da minha roça, não tenho nada que dá 
de comer. Dinheiro, não tenho! Eu não tenho nem roça e não tenho nem um patrão 
pra mim saí e trabalhá. Então, tirando minha vida, [ele] falô, os outro trata dos meus 
filho... Isso, eu fiquei muito sentido com essas palavra, [que] uma vez essa pessoa 
me falô. Uma pessoa novo, pessoa casada... Então muitos, as pessoas, faz isso. Por 
causa disso, que não tem jeito, né!  
Às vezes a idéia fraca, já começa a pensar na vida dele. De dois anos pra cá, tem 
umas coisas que eu vejo, que eu nunca vi, nem de quando era criança, eu não vejo 
essas coisas, de vê se enforcando, esse povo, assim. Porque, por causa, como estava 
falando, agora, aqui, por causa de que ele começa com uma tristeza, ele vem pela 
tristeza, aí acha que essa tristeza não vai mais sair dele, começa pensar já na vida 
dele, né! Começa pensar, e às vezes fica. Talvez, nem a mãe, nem o pai consola ele. 
Aí vai, vai indo, vai indo, até que se enforca. Porque, essa tristeza, prá dizer bem a 
verdade, porque as coisa, a tristeza, nem o capitão, nem o chefe e nem nóis, que 
somo liderança, nóis não ajudamos mesmo nisso daí... E, por aí também corre esses 
negócio de bebida alcoólica, e já cria mais coragem prá fazer isso daí, porque são 
(sóbrio), só ele, não vai fazer. Então é isso que acontece negócio de enforcamento... 
É difícil, eu falo, porque, às vezes, a vida do material dele, financeiro, do material 
dele, achava que ele ia dali pra o mal, para o pior... Então, por aí ele acha que ele não 
vai resolver aqueles problemas dele. Então, por aí, eles passa, ele olha do material 
dele, aí fala só tirando minha vida mesmo, que menos caba isso daí, né! E por aí ele 
vai pensando, vai entrando naquela tristeza maior, vai acabá se enforcando! Isso que 
eu falo, ele acha que tá difícil, prá ele, acha que tá difícil pra resolver os causo dele. 
(BRAND & VIETTA, 2000, p. 136 - 137) 
 

Através dos trechos citados nas entrevistas, percebe-se a presença marcante que os 

elementos sociocosmológicos e socioeconômicos possuem na interpretação Guarani Kaiowá 

sobre o suicídio. Desse modo, é interessante notar que além do tom xamanístico presente 

nessas interpretações, deve-se atentar para o contexto degradante no qual o grupo encontra-se 

inserido.  

O confinamento, sarambi e jopara dentro das pequenas reservas é o que, segundo os 

líderes, impossibilita que o tradicional modo de vida Guarani seja atualizado e que, dessa 

forma, os casos de suicídio sejam contidos.  
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5.6 Aty Guasu, a Grande Reunião e Genocídio 

 

É a partir deste contexto de confinamento ao qual os Guarani Kaiowá foram 

submetidos que surgiu, nos últimos 35 anos, um movimento desses indígenas com vistas à 

retomada de suas terras. O movimento se estruturou em forma de grandes assembleias 

multicomunitárias, às quais é dado o nome de Aty Guasu, que acabou também nomeando o 

movimento político em si.  

A prática de se deliberar sobre algum assunto, considerado importante, através da 

instauração de assembleias multilocais já era uma prática comum e registrada na 

historiografia, como aponta Pimentel (2015). Porém, o contexto de surgimento do movimento 

em sua plena forma varia de acordo com quem o narra. 

Em sua forma atual, as Aty Guasu do lado brasileiro iniciam-se em algum momento 
- a depender do observador - entre as reuniões de cabeçantes promovidas pelo PKN, 
em que o tema da terra aparece desde 1979; as assembleias e encontros promovidos 
pelo CIMI nessa mesma época; a atuação pública de Marçal de Souza; a articulação 
que permitiu a resistência ao despejo em Pirakuá, em 1985; e o início das Jeroky 
Guasu e Aty Guasu, assim denominadas efetivamente e publicamente, em que se 
busca seguir o modelo de Pirakuá e articular pessoas vindas de várias áreas em prol 
de uma luta local. (PIMENTEL, 2015, p. 813) 

        
Alguns relatos sobre as antigas assembleias guarani inferem que estas eram comuns 

quando havia alguma guerra iminente, já que seria necessário reunir esforços e recursos para 

um possível combate. É interessante frisar, como Pimentel (2005 apud Grünberg, 1998) 

aponta, que a luta pela terra dos Guarani Kaiowá é vista por eles como espécie de guerra 

latente, “[...] que de alguma maneira parece evocar antigas práticas dos Paĩ/Kaiowá de 

organizar grandes assembleias, para enfrentar a atual situação de conflito territorial com os 

karai16. (1988, p. 20).” (PIMENTEL, 2015, p.814) 

Além do caráter de articulação multilocal que as grandes assembleias possuem, é 

interessante ainda ressaltar que além dele, não há uma Aty Guasu em que a noite, após o fim 

dela, não haja uma grande confraternização com cantos e danças. Até porque, o momento se 

mostra muito oportuno para isso, já que dificilmente se articularia um encontra dessa 

magnitude apenas para fins de confraternização. Desse modo, elas ainda contribuem para que 

a vida social Guarani Kaiowá se intensifique ainda mais. 

Notadamente, a importância dos movimentos como o Aty Guasu reside, especialmente, 

na luta que este trava com o intuito de reaver as terras que foram perdidas pelos Guarani 

                                                
16 Designação utilizada pelos Kaiowá para se referirem aos homens brancos. 
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Kaiowá, devido às políticas implementadas pelo próprio governo brasileiro com vistas à 

expansão do agronegócio.  

Assim, em tempos que o cenário político sul mato grossense busca ferramentas que 

auxiliem na responsabilização dos próprios indígenas pela violência que os atinge, é 

importante que a atuação de movimentos como o Aty Guasu seja reafirmada. Desse modo, é 

por isso que Pimentel (2017) aponta que as considerações a respeito do suicídio que atinge os 

Guarani Kaiowá não podem ser pormenorizadas. 

O próprio autor relata um debate ocorrido na Assembleia Legislativa do Estado do 

Mato Grosso do Sul, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito do Genocídio Indígena, 

que posteriormente foi chamada de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 

Ação/Omissão do Estado do Mato Grosso do Sul nos Casos de Violência Praticados contra 

Povos Indígenas - a mudança de nome se deu, devido a um veto por parte dos deputados para 

que o termo “genocídio” não fosse utilizado -, no qual o secretário de segurança a época da 

CPI, em 2015, foi convocado para expor dados referentes aos assassinatos entre indígenas do 

estado, comprovando que 80% dos casos são mortes de indígenas por indígenas, geralmente 

jovens. 

Fica claro que a promoção de diálogos como esses nas CPIs visa eximir o estado do 

Mato Grosso do Sul da responsabilidade que este deveria assumir em torno de toda a tragédia 

que envolve os indígenas Guarani Kaiowá. Há um esforço das esferas políticas estatais desse 

estado em frisar a ideia de que os indígenas são os únicos responsáveis pelos problemas que 

os atingem, frente à repercussão midiática, principalmente dos casos de suicídio Guarani 

Kaiowá, já que eles seriam, de acordo com essa vertente, os próprios responsáveis por todas 

essas mortes. 

Apesar do veto da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul a se usar 

o termo genocídio para se referir a essas mortes, Pimentel (2017) aponta que de acordo com a 

Lei 2889/56, que define o crime de genocídio, o que foi praticado contra os Guarani Kaiowá 

se enquadra com as definições para o crime expostas no Art. 1º, alíneas b e c: 

Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, 
étnico, racial, ou religioso, como tal: 
[...] 
b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo; 
c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de 
ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial; 
[...] (LEI 2889 DE 01 DE OUTUBRO DE 1956) 
 

Ora, as condições às quais os Guarani Kaiowá foram submetidos ao longo de mais de 

30 anos, enquadram-se perfeitamente nas definições expressas nas alíneas acima. Contextos 
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como esse, no qual há uma negação por parte do estado em assumir a responsabilidade pela 

degradação de um povo, é que movimentos como o Aty Guasu se mostram ainda mais 

importantes, para que a luta pela recuperação das terras que lhes foram tiradas continue e para 

que todos, inclusive o Estado, saibam que os Guarani Kaiowá não vão assumir a 

responsabilidade por algo que lhes foi imposto. 

Em 2012 o movimento adquiriu grande repercussão, inclusive internacional, quando o 

perfil da Aty Guasu no Facebook divulgou uma carta escrita pelos indígenas do acampamento 

de Pyelito Kue (Iguatemi), na qual devido a uma ordem de despejo emitida pela Justiça 

Federal, eles decretaram a sua “morte coletiva”, caso os brancos insistissem em tirá-los de lá. 

Pedimos, de uma vez por todas, para decretar a nossa dizimação e extinção total, 

além de enviar vários tratores para cavar um grande buraco para jogar e enterrar os 

nossos corpos. Esse é nosso pedido aos juízes federais. Já aguardamos esta decisão 

da Justiça Federal. Decretem a nossa morte coletiva Guarani e Kaiowá de Pyelito 

Kue/Mbarakay e enterrem-nos aqui. Visto que decidimos integralmente a não 

sairmos daqui com vida e nem mortos. 

 

Sabemos que não temos mais chance em sobreviver dignamente aqui em nosso 

território antigo, já sofremos muito e estamos todos massacrados e morrendo em 

ritmo acelerado. Sabemos que seremos expulsos daqui da margem do rio pela 

Justiça, porém não vamos sair da margem do rio. Como um povo nativo e indígena 

histórico, decidimos meramente em sermos mortos coletivamente aqui. Não temos 

outra opção esta é a nossa última decisão unânime diante do despacho da Justiça 

Federal de Navirai-MS.      

  

Atenciosamente, Guarani-Kaiowá de Pyelito Kue/Mbaraka (Carta da comunidade 

Guarani-Kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay-Iguatemi-MS para o Governo e Justiça 

do Brasil 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
72 

 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante da análise do tema deste trabalho, deparamo-nos com um fenômeno que está 

inserido em um universo bastante complexo. Durante muitos anos os Guarani Kaiowá foram 

colocados a prova em um processo histórico de sujeição e tiveram que, através dos próprios 

meios, organizar estratégias de luta para que pudessem continuar existindo e atualizando, 

assim, um modo de sociabilidade próprio. Existem muitas formulações, de diversas áreas do 

conhecimento, não só da antropologia, que tentam realizar uma síntese sobre o que realmente 

está acontecendo com esse povo. Há muitas interpretações, há, inclusive, uma multiplicidade 

de interpretações que são dadas pelos próprios Guarani Kaiowá aos acontecimentos. Porém, 

nos defrontamos com poucas soluções, ou melhor, com poucas tentativas e alternativas de 

soluções. 

A teoria sociológica clássica desenvolvida por Durkheim sobre o suicídio, sendo 

utilizada como um embasamento inicial para o estudo do tema, demonstra a sua importância 

no desenvolvimento do trabalho, pois a partir dela, tomando o suicídio como um fato social, 

podemos partir diretamente para a observação desse fenômeno como um fenômeno da ordem 

social e cultural. Nesse sentido, sugeri uma aproximação entre a interpretação das mortes 

voluntárias entre os Guarani Kaiowá e a noção de suicídio causado por um estado anomia 

social. No entanto, chamo a atenção para o fato de que essa noção implica em uma ideia de 

sociedade como uma totalidade orgânica que é, de certo modo, alheia ao pensamento Guarani. 

Se propus uma relação entre o suicídio Guarani Kaiowá e um estado análogo ao de 

anomia social foi porque, no caso dos Guarani Kaiowá, fica evidente, conforme foi exposto 

diversas vezes ao longo do trabalho, como as políticas do Estado afetaram esse grupo. 

Visando interesses exclusivamente econômicos, a implementação do agronegócio de larga 

escala no estado do Mato Grosso do Sul foi a responsável por findar a alocação arbitrária 

desses indígenas nas oito “reservas” criadas pelo SPI, que juntas somam um pouco mais de 18 

mil hectares. Segundo dados do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), 

em 2013, a população Guarani Kaiowá era de 46,3 mil indivíduos vivendo em pouco mais de 

50 mil hectares de terra. Mesmo nesse cenário de escassez de terras para o grupo, eles ainda 

continuam sofrendo ações de despejo promovidas pela justiça, que dão reintegração de posse a 

fazendeiros do MS. 

Apesar de se verificar um contexto de superpopulação nas terras Guarani Kaiowá, ela 

não seria, em si, a principal causa que está associada aos suicídios, já que mesmo nas reservas 

com as maiores concentrações populacionais se observa, praticamente, o mesmo índice de 
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suicídio que nas demais. Os principais fatores para os quais devemos nos atentar é, 

primeiramente, como se deu a alocação desses indígenas nesses espaços e, posteriormente, em 

como os problemas locais afetam o grupo. 

A alocação foi problemática, não respeitou a disposição, nem ao menos os laços que as 

famílias extensas mantinham com os tekoha, além de que Kaiowás passaram a dividir espaço 

com Ñandevas e, em algumas reservas, com Terenas, dando lugar ao que eles denominam de 

jopara/mistura. Essa mistura foi responsável por gerar diversos problemas locais que, em 

geral, acabam contribuindo para os casos de suicídio. 

Uma das contribuições que tentou se trazer com este trabalho foi a trazer à luz o 

discurso dos próprios Guarani Kaiowá quanto ao fenômeno. Pode-se observar que apesar das 

diversas interpretações existentes, as mais recorrentes são as associadas aos feitiços - paje vai 

ou mohã vai - e à questão da territorialidade.  

Desse modo, os suicídios são associados por eles, diretamente, a questões que não 

podem ser entendidas sem levar em consideração a cosmologia desse grupo e as noções de 

feitiçaria. Essa associação, além de nos conduzir a uma chave xamânica para interpretar esses 

eventos, demonstra como há esforços do grupo para que a dinâmica social Guarani Kaiowá 

seja preservada. 

A questão da territorialidade, também bastante presente nessas interpretações e nos 

discursos dos líderes Guarani Kaiowá, demonstra o quanto a terra é um elemento 

imprescindível para a sobrevivência desse povo. Para eles, a única maneira de se “estancar a 

sangria” seria através da recuperação de suas terras e a reabilitação do teko porã, o bom modo 

de vida guarani, iniciativas através das quais seria possível reequilibrar a convivência coletiva, 

assim como amenizar fatores socioeconômicos, como a falta de uma alimentação adequada 

para todos. Certamente, levaria tempo para que todos esses anos de degradação fossem 

corrigidos, porém, reaver e assegurar aos índios o direito garantido pela Constituição Federal 

de 1988 ao usufruto dessas terras já é, segundo os líderes, um grande passo. 

A ideia de recuperação das terras como requisito fundamental para a sobrevivência 

desse povo, poderia sugerir uma abordagem materialista em relação à terra. No entanto, o 

problemático cenário de sarambi e jopara, ao qual eles foram submetidos, é o que, 

aparentemente, e segundo os autores abordados neste trabalho, faz com que este grupo 

apresente um aumento significativo no que tange às taxas de suicídio entre povos indígenas no 

Brasil. 

Os casos são muitos e eles se repetem, na maioria das vezes seguindo o mesmo 

“roteiro”. Protagonistas jovens, relações amorosas que desagradam às famílias - graças a um 
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cenário de jopara/mistura, que colocou diversas famílias extensas, que nunca antes haviam 

realizado qualquer tipo de troca material ou simbólica, juntas em uma aldeia com restrições 

territoriais. As relações fogem do controle das famílias, com isso, há uma desobediência aos 

modos de vida tradicionais, devido a isso, a relação passa a se basear em sentimentos 

alvoroçados e violentos. A bebida alcoólica funciona como um catalisador dessas emoções e 

as famílias mostram-se incapazes de lidar com elas. Nhemyrõ. Daí, mais uma forca, mais um 

jejuvy, mais um turbilhão de interpretações quanto ao tema. 

Apesar de um dos principais objetivos desse trabalho ser o de apontar por que os 

Guarani Kaiowá apresentam uma das mais altas taxas de suicídio entre grupos indígenas no 

Brasil e trazer à luz a interpretação que eles mesmos possuem acerca do fenômeno que os 

atinge, é importante ressaltar que a contribuição trazida pelo exemplo de resistência Guarani 

Kaiowá é muito valiosa, tanto para a sociedade, quanto para o meio acadêmico. 

A crítica empreendida pelo grupo quanto a forma de utilização do espaço pelo Estado 

e à expansão desmedida do agronegócio no estado do Mato Grosso do Sul nos faz repensar a 

noção de natureza empreendida pelo sistema capitalista, que reduz a terra e tudo o que nela 

habita à ideia de recursos naturais. Considerar as concepções indígenas de território é poder 

olhar criticamente para a noção de natureza formulada pelo pensamento ocidental moderno e 

manter-se disposto a tomar outras formas de conceber e de habitar o mundo, ou outros 

mundos possíveis. 

É nesse sentido que é de grande valia destacar a importância da demarcação das terras 

indígenas pelo Estado Brasileiro, já que esta parece ser a única forma de garantir uma a 

existância dos povos indígenas, sendo os Guarani Kaiowá um grande exemplo dessa luta.     
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