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A Morte como Apelo para a Vida: 
o Suicídio Kaiowá 

José Carlos S. Bom Meihy 

"Só há um problema filosófico verdadeiramente sério: é o suicídio". Com 
essas palavras, Camus (1975:15) fere o significado das mortes autoprovoca¬ 
das nas sociedades ditas civilizadas. Mesmo admitindo-se tal pressuposto, 
cabe a pergunta: será esta a percepção válida para qualquer época e todas 
as culturas? Em termos filosóficos, qual o teor comunicativo entre o 
indivíduo suicida e a sociedade que repassa os valores negados, transpa
rentes na auto-escolha da morte? Onde reside o limite do individual no 
"problema filosófico verdadeiramente sério"? Ou o suicídio é sempre social 
e daí filosófico? Estas e outras perguntas perturbam a reflexão tanto 
daqueles que buscam o entendimento do suicídio em si como um fenômeno 
grave, como da onda de mortes notada em situações expressas em algumas 
circunstâncias históricas. 

Quanto ao tempo e espaço históricos parece óbvio: a auto-imolaçáo está 
presente em diversas eras. Contextualizado em todos os períodos, o suicídio 
desafia pelas suas sutilezas ritualísticas. Em cada lugar, em cada época, essas 
mortes guardam preferências, requintes e cerimônias que merecem análises 
específicas. Evocando outra vez Camus, pode-se afirmar que a situação do 
suicídio é limite e sinistramente ideal para averiguar os valores essenciais de 
uma cultura. O suicídio é a incógnita maior de qualquer sociedade. Incógnita 
variável, entretanto, pela multiplicidade de grandezas a serem determinadas 
em cada circunstância. 

Apoiado no pressuposto da perenidade suicida, pode-se dizer metafo
ricamente que a autodestruição da vida é tão velha quanto o próprio ser 
humano e tão duradoura quanto a história. Mas, se varia de um lugar para 
outro, merece cuidados analíticos que aliviem o deteminismo explicativo 
credenciado pela inevitabilidade fatalística de sua presença. Por outro lado, 
se universal, as reflexões sobre essas mortes têm que conjugar, além dos 
motivos perenes, explicações pontuais dos grupos que a materializam. O 
suicido não ocorre impune à consciência social e isso lhe garante um 
significado notável 



Quanto ao peso moral e psicológico da autodestruição sobre o conjunto 
social que contextualiza o morto auto-imolado, culturalmente falando, tem-se 
surpresas. Este peso flutua muitíssimo, segundo as diversas culturas e 
detalhes precisados em circunstâncias definidas. De comum, os suicídios 
significam o que Bordieu & Passeron (1970) chamaram de "violência 
simbólica" e como tal constituem-se em "um poder que consegue impor 
significados legítimos, e, dissimulando as relações de força que se encontram nos 
fundamentos de sua essência, acrescenta sua própria força às relações de poder". 
Sim, o suicídio é um fenômeno extremamente poderoso. Suas conseqüências 
são. abrangentes e não atingem apenas internamente a comunidade íntima 
do falecido, mas também toda a colônia que a cerca e, em cadeia, os círculos 
relacionados com as razões imediatas e mediatas do lance provocador. Os 
derredores do circuito diretamente atingidos se chocam e sofrem por 
afinidade. Daí o "prestígio" do suicídio. No sofrimento, o poder. Da 
montagem destas relações ressalta-se o significado histórico do entendimento 
dessas mortes como elemento vital para as explicações dos conflitos 
culturais. Neste sentido, o suicídio não é apenas tuna fronteira entre a vida 
e a morte, mas também, e muito mais, entre os limites de aceitação de 
valores culturais. 

Desdobrando a problemática das implicações históricas do suicídio, 
questiona-se: quais serão os sentidos e as motivações diversas para a abor
dagem das mortes autoprovocadas, em sociedades que fogem do padrão 
cultural judaico-cristão? Teremos com nossos elementos culturais condições 
de entender o significado dessas mortes para, por exemplo, grupos budistas 
ou indígenas? Sendo um fenômeno presente em todas as sociedades, aliás, 
fato comum e constante, cíclico e latente em qualquer grupo, haverá formas 
próximas e explicações similares para as diversas comunidades? Serão 
suficientes as premissas universalistas que, repetidas por Freud em tantos 
textos, apregoam que há em todos nós uma pulsão inevitável de morte? Ou, 
pergunta-se, a taxa média de suicídios em diferentes grupos diz respeito a 
fatores subjetivos decididos não pelo indivíduo mas sim pela comunidade? 
Esta última questão, de forma enfática, convida-nos a supor que deter
minadas sociedades atuam segundo uma "comunidade de destino", muitas 
vezes explicada pela presença e confronto do "eu" com a "memória coletiva", 
como apregoava Halbwachs (1950). Esta, pelo menos parece, é uma opção 
para se contemplar o problema do suicido entre grupos indígenas, como 
entre os Kaiowá do Estado do Mato Grosso do Sul. 

Decorrente do estabelecimento desta perspectiva, coloca-se a imperiosi¬ 
dade de análise dos suicídios indígenas em face de seus enfrentamentos com 



a sociedade "externa" que os tenta submeter, incorporar ou anular. A questão 
duplica-se, posto que seus efeitos tanto ferem o grupo do suicida quanto o 
grupo que o tensiona. Daí sua sonoridade, agressão contextual e necessidade 
de discussão multidisciplinar, como aliás já propôs Dias (1968). A pergunta 
inevitável é a seguinte: de quem é a culpa? Ε à gravidade desta pergunta 
ninguém pode escapar, particularmente no mundo moderno, onde o arsenal 
de conhecimentos objetiva a compreensão dos seres humanos e de suas 
culturas. 

Recentemente, sociedades do continente americano, particularmente no 
Canadá, E.U.A., México e Brasil, têm sido assaltadas por avalanches de 
notícias sobre o enorme e crescente número de suicídios ocorridos entre as 
populações indígenas destes vários países. A imprensa em geral tem dado 
destaque expressivo a este fenômeno, alertando sobre o drama indígena, 
inclusive aqui no Brasil. As notícias, contudo, são mais sensacionalistas que 
informativas e, como seria de se esperar, traduzem expressivamente a 
expectativa do leitor médio, urbano, não especialista. Findam por dissimular 
os argumentos das vítimas. O papel da imprensa é fundamentalmente 
importante como elemento divulgador destas mortes autoprovocadas, diga-
se; é ela que cumpre o papel de denúncia pública para a sociedade 
contextual. Contudo, ao fazê-lo, infelizmente, demonstra não só a in
capacidade reflexiva própria de quem noticia, mas, também da sociedade 
que acolhe esse tipo de "análise". Decorrência disto, na mesma linha das 
notícias jornalísticas comportam-se as caricaturas que, traindo sua intenção 
meramente crítica, chegam as raias da perversidade absoluta. Sem adentrar 
em análises sobre a função social da sátira ou de seus viézes polissêmicos 
cabe, por exemplo, registrar a indignação causada por uma caricatura do 
cartunista Laerte (1991) sobre o suicídio do "outro", no caso dos índios 
Kaiowá. Em extremo oposto, paternalistamente, a postura acadêmica, de 
regra, não foge gritantemente da posição alienada, cuidando de romantizar 
a auto-imolação. Os intelectuais especialistas, quando conseguem, assumem 
posições "neutras" e procedem análises segundo regimes classificatórios frios, 
portando-se como observadores, sem muitas vezes esforçarem-se para 
entender as razões do "outro". No caso dos índios do chamado Novo Mundo 
isto é repetitivo e o é, temos que admiti-lo, desde os primeiros registros 
históricos. 

No Brasil, o problema do suicídio tem sido observado intermitentemente 
em vários grupos indígenas. A fim de evitar generalizações, convém lembrar 
a necessidade de proceder diferenciações de relacionamento com a sociedade 
contextual. Pode-se dizer que há três níveis básicos de contatos entre índios 



e não-índios, a saber: 1) os que mantêm isolamento considerável; 2) os de 
convívio estabelecido; e 3) os de contatos rururbanos. Estes são os que apresen
tam maior número de mortes por suicídio. 

De qualquer forma, mesmo com todas as contradições registradas, é 
notável o esforço contextual para o entendimento do "problema". Grupos 
distintos tentam abordar o assunto ainda que, infelizmente, o façam de 
maneira rápida, sem trabalho de campo, quase sempre instrumentalizando 
saberes teóricos elaborados em realidades longínquas, para tratar de 
sutilezas tão sofisticadas e complexas como as culturas indígenas. Entre nós, 
por exemplo, transparece este esforço em estudos apresentados por 
sanitaristas, alguns extremamente interessantes e provocativos, como é o 
caso Morgado (1991). 

Basicamente, o que se reclama, particularmente dos órgãos noticiosos 
que têm se valido deste drama para a divulgação escandalosa das mortes 
indígenas, é a absoluta "visão de fora". Porque minimiza-se a compreensão 
da cultura dos índios em si, acredita-se que, fatalmente, as causas dos 
suicídios sejam sempre provocadas por um "fator externo". Esta percepção, 
sem dúvida discutível, convida-nos a pensar o absoluto da força colonizado¬ 
ra que reproduz os mesmos pressupostos que delegam o poder incontestável 
ao que domina. A vontade "exótica" nestes casos funciona como se aquilo 
que vem de fora fosse suficiente para determinar o fim do grupo que, no 
máximo, seria "aculturado". Nenhum raciocínio, aliás, é tão imperialista e 
superado como este que, enfim, coloca as sociedades indígenas como meros 
agentes passivos, incapazes de reação e de determinação. Este tipo de 
percepção ainda vigora, a ponto de propor o trágico princípio da in
viabilidade de convívio entre índios e não-índios. Além do óbvio perigo 
deste tipo de visão, convém lembrar que esta atitude espelha um sentimento 
camuflado de culpa, que tem proposto aos "civilizados" a idéia de que, por 
destruírem a cultura dos povos "primitivos", são irremediavelmente 
condenáveis. 

Reagindo a posicionamentos repetidos por décadas, cabe minimizar a 
força do termo "aculturação" e registrar que, ao mesmo tempo que se credita 
ao óbvio peso histórico da colonização o sentido do massacre, é conveniente 
também que não se esqueça que os grupos "ameaçados" têm suas explicações 
e que reagem de maneira intensa a qualquer interferência. Paradoxalmente, 
supõe-se que o suicídio é uma destas formas de resposta. Ε pretende-se com 
isto afirmar que pode ser equivocado, no caso dos índios em fase de contato 
rururbano, supor que as mortes se enderessem apenas para a autodestruição 
coletiva, como se eles quisessem se apagar da vida. Em vista disto, pergunta-



se: não se perpetua assim uma visão mecânica e burguesa de que nessas 
mortes residiriam um fim? Afinal, sua repetição e características não 
encerrariam outras lógicas? Será que não se pode dizer que eles se valem do 
contingente de suicidas exatamente porque querem viver e, retomando o 
pressuposto da violência simbólica, usam-se disto para ferir o contexto? 
Contexto, aliás, que sem aquelas vidas "perdidas" sequer estaria dando 
atenção a eles. 

Propõe-se que, como demonstra Melià (1989) para os congêneres 
Guarani, que a visão trágica da vida e da morte dos Kaiowá, culturalmente 
definida, precisa ser melhor entendida de acordo com os padrões do próprio 
grupo. Sem tal cuidado básico, seria impossível entender o pânico ou a 
"atração da morte" para qualquer dessas sociedades. O que parece risco a ser 
contornado é o julgamento do suicídio de parcela de uma coletividade com 
critérios de outra cultura e como se fosse o suicídio de toda a comunidade. 
E não é isto que se faz, de regra, em relação aos Kaiowá? 

Historicamente, as diferenças do trato das mortes tem sido anotado ao 
longo de todo o processo de "contato de civilizações". A perplexidade frente 
à constatação da percepção da morte para os índios preocupou os primeiros 
jesuítas. Luís da Grã, por exemplo, escreveu que a simples menção à palavra 
morte lhes era odiosa, posto que acreditavam que fosse transmissível. 
Segundo o padre, os índios "morrem de imaginação" (1554). Portanto, desde 
os primeiros tempos de contato, verifica-se tanto o problema crônico da 
impermeabilidade da "nossa" cultura para entender o significado da morte 
para os indígenas como a questão do "contágio". Segundo estas linhas, cabe 
notar que algumas situações de compensação do entendimento do "outro" 
têm sido feitas mas, como nos estudos de Todorov, restringem-se, historica
mente, aos primeiros contatos. Por outro lado, os trabalhos dos antropólogos, 
alguns extremamente bons e importantes, não têm sido valorizados entre 
nós, o que, fatalmente, tem a ver com o sujeito que estudam. Os trabalhos 
sobre situações específicas, contudo, podem ajudar as análises, extraindo o 
tema da generalização vulgar a que está relegado. 

Entre os índios do Estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, o índice 
de suicídio vem-se ampliando, atingindo dimensões assustadoras. Desses 
grupos, principalmente os Kaiowá da região de Dourados têm-se salientado 
como os mais expressivos em baixas. Nota-se que a incidência marcada pela 
repetição destas mortes autoprovocadas —, os números variam, mas pode-se 
dizer que, desde 1986, já ultrapassou uma centena e meia —, praticamente 
anula a possibilidade de se pensá-las, como apontam alguns, como sendo 
mais um surto cíclico de fases de suicídios. Junto com a interpretação cíclica 



rolam outras, evocadas a partir de traços de culturas distantes. Um dos 
elementos minimizados é o do "contágio", tal como apontado por Durkheim 
(1982) para as sociedades urbanas da Europa do fim do século passado. 

O "contágio" parece também não resistir às críticas, quando conferido 
com aquela sociedade indígena brasileira, pois as distâncias geográficas 
separando os suicidas não são curtas e a comunicação entre as vítimas não 
é, fatalmente, observada. Além do mais, a idéia de "contágio" rebaixaria o 
teor eloqüente da mitologia Kaiowá que, desdobrada dos Guarani, é 
extremamente sofisticada. Também cabe lembrar que o "contágio", como 
proposto por Durkheim, implica em transmissão de indivíduo a indivíduo 
e isto não se nota em sociedades comunitárias. 

A constatação de que a maioria das mortes ocorre em adolescentes, 
entre 10 e 17 anos (76% do total de 162), faz com que sejam debilitadas as 
hipóteses formuladas por Haim (1962) que aponta os problemas de ajustes 
familiares, escolares, culturais e sociais como causas básicas. A educação 
desses índios é pela palavra porque, como diz Melià, a palavra é tudo. O 
verbo é, pois, o próprio ser e sem a compreensão do significado da palavra 
para os Kaiowá é impossível falar-se de razões familiares, escolares, culturais 
ou sociais. As verdades Kaiowá são, antes de mais nada, religiosas e se 
remetem à palavra porque a palavra é vida. 

Também não parece suficiente o pressuposto aventado constantemente 
sobre a opção pela morte para se atingir a propalada "Terra sem mal". 
Autores como Queiroz (1973) discutiram as teses firmadas por Montoya 
(1639), Nimuendajú (1987) e Schaden (1974), que viam um determinismo 
fundamental na aceitação de outros mundos "melhores" para se viver. 
Mesmo reafirmando o "pessimismo" Guarani (e por extensão Kaiowá) rebate-
se a força da tese que creditaria à "Terra sem males" a atração fundamental 
pela morte. Mesmo constatada a resistência deste mito, duvida-se que os 
índios Kaiowá tenham abdicado do significado da vida para prezar a morte 
a ponto de não mais querer viver e lutar pelos seus valores (como terra, 
trabalho e família). Assim, levanta-se a hipótese de que a teoria da "Terra 
sem males" tenha sido supervalorizada como elemento afirmativo e 
estratégia analógica dos jesuítas, que se valeram de pressupostos culturais 
como este para evidenciar princípios cristãos. Dado o teor poético e a 
fecundidade deste mito, não têm faltado autores que exploram-no, dando-lhe 
importância maior do que é possível constatar em pesquisas de campo. Por 
outro lado, a prática de incorporação de mitos indígenas para através deles 
impor valores de outra cultura é antiga, como já discuti anteriormente (1982). 



Antes de um aprofundamento nas formas de suicídio Kaiowá, convém 
lembrar algumas características da realidade dos índios de Dourados. 
Confinados em uma pequena área demarcada, quase encravada no centro 
urbano da cidade, vivem na Reserva Francisco Horta Barbosa cerca de oito 
mil índios. São, contudo, de três grupos diferentes: os Guarani, Kaiowá e 
Teréna. Como um todo, a Reserva tem apresentado um incrível índice de 
ampliação demográfica que, ao contrário do que parece para quem 
descontextualiza os suicídios, convida a supor a insistência em resistir, em 
continuar vivendo, e não em se apagar. Sem uma clara definição desta 
proposta, seria temerário qualquer indicação analítica: é importante deixar 
bem estabelecido que eles não querem desaparecer, pelo contrário, insistem 
na vida. Multiplicam-se proporcionalmente mais que a taxa de crescimento 
demográfica do país. Insistem na sobrevivência e com tal intensidade que 
colocam seu contingente mais publicamente saliente — os jovens suicidas — 
para a defesa da comunidade. 

A compatibilidade entre Kaiowá e Guarani é histórica, mas o mesmo 
não se repete com os Teréna. As divergências podem ser sintetizadas no 
trato da própria cultura de cada grupo. De um lado, os Kaiowá-Guaraní, que 
falam a mesma língua, obedecem a igual esquema cultural e religioso. 
Enquanto os Kaiowá-Guaraní buscam desesperadamente recompor seu corpo 
cultural (base mítica, princípios morais, alimentação e folclore), os Teréna se 
esforçam por manter o padrão o mais "branco" possível. A aparência física 
também os diferencia, o que é também reproduzido na opção pela vizinhan
ça e na decisão de casamentos e educação dos filhos. Não seria equivocado 
dizer que os Teréna de Dourados repetem, com perfeição, o sistema 
capitalista. Instalados dentro da Reserva, eles assumem o papel do 
colonizador que explora. É pelos Teréna que as contradições do capitalismo 
sobrevivem dentro daquela área. As mortes suicidas dão-se principalmente 
entre os Kaiowá, em menor número entre os Guarani e quase nunca entre 
os Teréna. 

Ε comum aplicar-se para o diagnóstico de qualquer problemática 
indígena uma série de possíveis causas. Seria fácil, apoiados nos valores "de 
fora", detectar algumas possíveis causas para estas mortes: esfacelamento da 
cultura nativa, exploração econômica, presença das igrejas carismáticas, 
consumo de bebidas alcoólicas, falta de trabalho, etc. Na mesma medida em 
que é válido afirmar que todas estão corretas, em conjunto elas não servem 
para muita coisa porque, basicamente, eliminam a mais importante de todas: 
as explicações dos próprios índios. Um exame das formas preferenciais das 
mortes pode revelar o sentido interno que estas eliminações implicam. 



Aspectos curiosos e fundamentalmente importantes remetem às estru
turas do auto-extermínio. A constatação do fato desses índios suicidarem-se 
sempre e fatalmente pela garganta (enforcamento, asfixia e envenenamento) 
exigiu que se considerassem os elementos culturais que indicavam o 
significado da voz como sinônimo da "alma". "Sai a voz, a gente morre", 
dizem eles. Assim, a voz, a garganta, têm a equivalência da alma. A 
garganta passa a ser a parte do corpo visada por eles e é por ela que se 
considera a vida e morte. Esta primeira indicação aponta para uma possível 
explicação para as mortes de rapazes adolescentes que optam por deixar a 
vida quando "mudam a voz". É exatamente nesta fase que se dá o maior 
número das mortes. Logicamente, há todo um universo explicativo 
significado nesta afirmativa: a idade é básica para a decisão mais importante 
que tomam. A propósito, Melià (1986) conclui, peremptoriamente, que para 
estes grupos a palavra é tudo. 

Vista através dos discursos pessoais dos índios, particularmente das 
famílias que têm mortos suicidas, pode-se notar a recuperação da mitologia 
indígena que também se baseia na voz para identificar o sinal da vida. Neste 
sentido, por exemplo, o papagaio é o animal sagrado porque "fala". A 
palavra tem um sentido sagrado e a mentira é altamente condenável. 

Sendo basicamente uma sociedade de transmissão cultural-oral, as 
articulações entre os membros participantes da tribo é mais dependente, o 
que compromete a noção de indivíduo. A idéia de família é um imperativo 
que convida à suposição de que o-casamento, que entre os Kaiowá ocorre 
entre 11 e 14 anos, é o ponto de estrangulamento quando ocorre a definição 
das opções. Por outro lado, é exatamente nesta época em que ocorrem as 
possíveis evasões da tribo: para os rapazes, a possibilidade de trabalho nas 
fazendas; para as meninas, os afazeres domésticos nas casas da cidade ou a 
prostituição nos muitos pontos de meretrício de Dourados. 

A pesquisa por mim realizada, realizada através da técnica de história 
oral de vida, possibilitou o acesso a algumas explicações dos próprios índios 
(Bom Meihy, 1991). Aquelas versões deram uma dimensão diametralmente 
oposta às apresentadas pelos brancos. Uma das mais contundentes e claras 
explicações remete-se ao fato da absoluta vontade de viver, expressa 
inclusive, e principalmente, pelo considerável crescimento demográfico. Daí 
ser possível supor que os mortos, exatamente situados nas fases de opção 
entre o permanecer na tribo ou sair dela, são colocados em frente ao maior 
problema daquela comunidade. Pela prática, sem exceção, de todos 
manterem os corpos intatos, sem nenhum derramamento de sangue e sem 
cortes ou mutilações, nota-se que, além dos envenenamentos que se 



constituem na minoria mais absoluta das demais mortes (0,8%), as outras 
formas remetem à mais pura tradição indígena. Em outras palavras, morre-
se hoje como se suicidavam a cinco séculos atrás. 

A manutenção da mesma prática evoca um ritual que, juntamente com 
todo um sistema de rezas e enterros, tem sido também "recriado". As mortes 
pois, são, paradoxalmente, o mais veemente grito para a vida. Se alguma 
coisa pode ser feita pelos Kaiowá, é ouvi-los. Ouvir suas vozes implicaria em 
respeitar suas vidas, e, para isto, nós brancos temos que aprender as lições 
do silêncio e a arte de escutar. Escutar admitindo que o grupo quer 
permanecer e que é possível estabelecer convívios oportunos. 
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