iNSTITUTOso::;~TAL
Da&a
I
I
Cod.

<3k D ~-ai@-,

EUGfNIO

TA

NA

T· O MI

A

GERVÁSIO

WENZEL

KAYOVÁ

Um estudo da epidemia suicida
e caminhos de solução.

Pré-projeto apresentado para exame de seleção para ingressar
no doutoramento em Antropologia Social, no Departamento de
Antropologia, FFLCH da Universidade de
1992.

são

Paulo, no ano de

TANATOMANIA

KAYOVÁ

Um estudo da epidemia suicida e caminhos de solução.

Resumo: Propõe a pesquisa investigar especificamente o
fenômeno de suicídios, que alcança nível epidêmico no universo
social Kayová, sub-grupo da tribo Guarani, no município de Dourados - MS. Procura entender as causas e as metas do suicídio, dena'

tro da dinâmica interna do grupo em relação e/ou em resposta

presença e interferência da sociedade nacional. Propõe também apresentar caminhos de solução que cabe à sociedade nacional,

em

caráter emergencial.

Introdução:
No Estado de Mato Grosso do Sul vivem hoje 30.000 Índios, aproximadamente, constituindo a oitava parte da população
indígena no Brasil, repartidos em cinco tribos, algumas em terras
não demarcadas e outras em terras demarcadas e invadidas.
Nesse Estado, como no restante território brasileiro,
os Índios sofreram a invasão e tomada de suas terras, e os mesmos
transformados em trabalhadores braçais, com salário inferior

ao

percebido por trabalhadores não Índios.
A questão da terra, sem dúvida, é a questão central;
não como um caso isolado, mas dentro do contexto nacional mais
amplo, no tempo e no espaço.
No Brasil, hoje vive uma população aproximada de 230
mil Índios repartidos em 170 grupos étnicos, com línguas distintas e culturas diversificadas entre si. Um número muito reduzido
comparado à população estimada em milhões na época da conquista.
Os Índios representam atualmente uma pequena parcela da população do pais - 0,15% - de um total de 145 milhões.
A sobrevivência desses povos é sempre um elemento crítico para a sociedade nacional, que não entende e não aceita

a

alteridade; por isso, o binômio: sociedade nacional - sociedade
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indigena é incombinável.
Desde a época da conquista, isto

é,

em menos de 500 a-

nos, desapareceram 95% do total dessa população autóctone. "Não
somente morreram e foram mortos milhÕes de seres humanos, como
se extinguiram para sempre mais de cinco centenas de povos específicos, de etnias, de culturas humanas que eram produto de milhares de anos de evolução e adaptação ao meio ambiente fisico e social em que viviam. A humanidade perdeu com isso não só pelos valores e conhecimentos que deixaram, definitavamente, de fazer pa~
te de seu acervo, como pela diminuição da diversidade biológica
que possibilita maiores chances de sobrevivência ao HOMO SAPIENS".
(Gomes, 1988:16).
Contudo, os efeitos nefastos do processo de conquista
foram atenuados por uma defesa mais ou menos frágil dos direitos
indígenas por parte de elementos e segmentos da sociedade nacional.
A partir da década de 70, houve uma reversão significativa por parte dos Índios. Eles abandonaram o isolamento a que foram reduzidos; organizaram-se dentro de uma consciência comum:
"nÓs mesmos", assumiram o destino de sua história, concentrando
a sua luta na defesa de suas terras. Nessa reanimação, retomam o
crescimento populacional, e mesmo, tribos consideradas extintas,
ressurgem e reinvindicam lugar ao sol entre nós.
O Índio, hoje no Brasil, espera da sociedade nacional
o respeito a sua terra, a seu modo de vida, a seu jeito de ser.
Apesar de meio milênio de invasão em suas terras, de massacres,
de catequese, de desprezos - ele não responde com sentimento de
vingança.
Direitos Indígenas - Pouco se fala nos direitos históricos dos Índios. Esses povos tem direitos históricos a seus territórios - eles eram os senhores destas terras antes dos colonizadores.
''Se isso é coisa que pouco se invoca hoje, existe, no
entanto uma sólida tradição juridica que o sustenta:
frei Francisco de Vitória, dominicano espanhol, do sé-
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culo XVI, considerado

um fundador

nal, não só argumentava
senhores

do direito

que os Índios eram verdadeiros

de suas terras, pÚblica

e privadamente,

até, que o Papa não tinha autoridade
territórios

da América

alegado (na época)

internaci~

à

mas,

para atribuir

os

Espanha e Portugal. Quanto ao

direito de descoberta', ele era tão

injustificado, argumentava Vitória com humor seco,quanto se os Índios americanos houvessem 'descoberto'

os

espanhóis e se declarassem, por tal razão, senhores
destes" (Carneiro da Cunha: 1986;160).
No período do Brasil-Colônia, no que diz respeito ao
reconhecimento pela Coroa Portuguesa do domínio e posse dos Índios sobre suas terras, pode ser destacado, em primeiro lugar, o
Alvará Régio de 12 de abril de 1680, mais tarde incorporado na
Lei pombalina de 1755, que isentava os Índios de tributo sobre
as terras e com o direito de transmitirem-na aos seus herdeiros;
éssa lei determinava rigorosos castigos àqueles que tentassem
perturbá-los.
"José Bonifácio, em 1823, começa sua proposta para a
'civilização dos Índios bravos' pedindo 'justiça, não
esbulhando mais os Índios, pela força, das terras que
ainda lhes restam, e de que são legitimas senhores,
pois Deus lh'as deu• ••• E Rondon e Roquete Pinto, no
começo deste século, insistem que nossa relação com os
Índios é a de

grande divida; contraída desde o tempo

dos nossos maiores, que foram invadindo seu território
devastando sua caça, furtando o mel de suas matas, como ainda agora nós mesmos fazemos'.
"Juristas como Mendes Jr. ( 1912) e Otávio ( 1930), este
em conferências diante da Academia de Direito Internacional de Haia, sustentam argumentação que vai no mesmo

é

um

titulo congênito de posse territorial, não sujeito

à

sentido, lembrando, o primeiro, que o indigenato
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legitimação,

em contraste

com a ocupação

que é um tí-

tulo adquirido". (Carneiro da Cunha, 1986:160).
Juristas contemporâneos como Victor Nunes Leal interpreta o artigo 198 da Constituição Federal anterior, como se lê
na súmula 480:
Aqu4"ião se trata do direito de propriedade comum:

11

o

que se reservou foi o território dos Índios ••• Não está em jogo, propriamente, um conceito de posse, nem de
domínio, no sentido civilista dos vocábulos; trata-se
de habitat de um povo. Se os Índios, na data da Constituição Federal, ocupavam determinado território, porque desse

território tiravam seus recursos alimentí-

cios, embora sem terem construções ou obras permanentes que testemunhassem posse de acordo com o nosso conceito

essa área, na qual e da qual viviam, era ne-

cessária à sua subsistência ••• A Constituição Federal
dispôs

sobre o assunto e retirou ao Estado qualquer

possibilidade de reduzir a área que, na época da Constituição era ocupada pelos Índios, ocupado no sentido
de utilizada por eles como seu ambiente ecológico"
(Apud Franchetto, 1987:6).
Esse direito de posse territorial do Estado tem o dever
de garantir, protegendo e respeitando a organização dos povos int

,

,..

-

,

d1genas. E a tutela "e consequencia desse direito: supoe uma espe
cie de custódia em que o Estado ficaria responsável pela integridade das terras indigenas e decorre de imperativos de justiça( ••• )
(Carneiro da Cunha, 1986:161). A tutela, portanto é decorrente da
grande divida histórica. Entretanto, reduzidos a "uns 210.000 indivíduos, sem peso significativo, enquanto mão-de-obra, suas terras são o que resta a cobiçar. Trata-se, agora, de substitui-los
por gado, construir barragens, explorar minérios. O indio, em suma, é hoje totalmente supérfluo; um luxo" (Cunha, 1986:163).
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As terras ocupadas

por Índios passaram

mo bens da uniao pela Constituição
dos Índios

Federal

a incluir-seco-

de 1967, mas o diréito

sobre suas terras é anterior:

•..

"Sao

(

,

••• ) direitos

,

originarios.

to de que tais direitos

derivam

Este e o reconhecimende um fato histórico

de terem sido os Índios os primeiros
- e não, como erroneamente
tuação de fragilidade
são direitos

cronologicamente

situação

o Brasil

vezes se pensa,

e desproteção

sileiro que os reconhece
"Os direitos

muitas

a ocuparem

da si-

em que se encontram.

ao Estado Bra-

anteriores

e regula".

(Cunha, 1988,5).

especif'icos dos Índios fundamentam-se

igual mente especifica:

-

numa

que eles eram os senho-

.......,.

res desta terras antes dos colonizadores".

(Cunha,1986:

159).
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( •••

)

o simples f'ato de

ocupadas

à

pertencerem

pelos Índios não as sujeita

integralmente

gime legal de venda dos bens pÚblicos,
ter de inalienabilidade.

União as terras

dado o seu cará-

Não está envolvido,

uma simples

questão de direito patrimonial,

um problema

de ordem cultural,

porque

populações
rasem

indigenas

,

•..

,

das

dessas ter-

pelo tratamento

ela também protege
naturais

recebi-

em que ficaram.

atual foi além da anterior,

dos recursos

existentes

dos remanscentes
~

e pelo abandono

gia a posse, porque

antropológico,

de vida e de sobrevivencia

ja tao dizimados

do dos civilizados
A Constituição

•..

no caso,
mas também

do Pais. A permanência

sua posse e condiçao

desses grupos,

Índios,

no sentido

essas terras são o habitat

ao re-

que só prote-

o usufruto,

pelos

e de todas as utilidades

nas terras. Pela Constituição,

mesmo a alie-

nação de certos frutos dessas áreas pode ficar dependendo de condições
alienação

que não sejam normalmente

dos bens públicos

exigidas

em geral"(Referências

SÚrnulas do STF, Cit.pp.351/352,

apud Mendes,

para
das

1988:59).
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"Aqui não se trata de reivindicar em abstrato como 'posse indígena' todas as terras que foram em algum momento
ocupadas por Índios. Ao contrário, se trata de garantir
concretamente, a essas populações os Últimos territórios
que ocupam diante e contra as frentes de expansão, sejam
elas terras Pataxó ou Xinguanas. É o mínimo que

deve

assegurar uma legislação realmente protetora (mais do
que tuteladora, nos termos ambíguos das leis brasileiras)". (Franchetto, 1985:8).
A chamada "questão indigena" pode ser concentrada na que.ê.
tão de terras, isto

é,

a questão indigena

é

uma questão de terras.

Cada Reserva Indígena atual ou Parque, pode ser tomada como exemplo
de como foi e é respeitado o direito do Índio sobre sua terra, de
como, na verdade, perdeu acesso á maior parte de seu habitat tradicional. A Terra sem males, é a terra sem os civilizados.

Proposta de Pesquisa e suas Justificativas:
Pretende a pesquisa ser um estudo do fenômeno de suicídios que ocorre entre os Kayová de Dourados - MS. A questão de
terras é primordial. Como o fenômeno se acentuou muito no decorrer de 1990,

registrando-se 14 casos e 23 tentativas de suicidio,

associa-se um caráter de urgência para a compreensão do fenômeno
que solicita vias de solução. No que tange

à

Sociedade Nacional,

que haja um reconhecimento das consequências de sua forma de entrar em contato com

esse grupo.

Embora os Guarani, do qual os Kayová são um sub-grupo,
sejalflincapa.u5de conceber a vida humana sem as alegrias da caça e
da pesca, a base de seu sustento lhes é fornecida pela lavoura
(cf. Schaden, 1974:37). Na medida em que os territórios de caça e
pesca vão sendo reduzidos de an,._y para ano pela progressiva invasão do homem branco, a importância da roça aumenta em detrimento
das atividades suplementares. Essas transformações econômicas levam

à

desorganização social, somada

aivilizadores na própria aldeia.

à

presença constante de agentes
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"A eficiência econômica do individuo não representa fonte de prestigio especial. Duas são as razões principais
deste fato: primeiro, a feição predominantemente comunitária de produção e consumo e, em segundo lugar, a orientação da cultura e o relevo dado à comunhão com o sobrenatural" (Schaden 1974:37).
Tanto na economia como em todas as esferas da cultura,
verifica-se um predomínio da religião, a ponto de as atividades econômicas aparecerem, não raro, como simples pretexto para realização de cerimônias de contacto com o sobrenatural.

Dessa forma

dentre os cultigenos, certamente o milho ocupa um lugar central,
sendo que diversas atividades econômico-sociais e religiosas se
estruturam no decorrer do ano, conforme o seu ciclo de desenvolvimento.
"Tudo o que/diz respeito ao milho se associa ao mundo sobrenatural. É verdade que se fala em cerimônias correspo~
dentes também para as outras plantas de cultivo - mandioca, batata-doce, feijão, morango, abóbora, fumo, algodão
( ••• ) os produtos da roça, dos quais o milho se distingue por fornecer marcos de um genuíno calendário econômico-religioso, a ponto de, como vimos, se poder quase
falar numa 'religião do milho'"(Schaden id.,42-43).
Com a penetração de colonos civilizados, brasileiros e
europeus, nas matas pertencentes aos Kayová, provocando o exacerbamento do estado de penúria cultural, transformou o mito da terra sem males numa força de expressão social. Cabe ao mito a função de auxiliar os Índios a superar psíquicamente a insegurança e
a situação de crise (Cf. Schaden, id, 175).
Como fruto da desilusão, a aspiração primitiva, o aguydjê
que encerra o desejo de fugir à morte, se converte, pelo menos em
certo sentido, a atitude contrária, no desejo de morrer, transformando-se em tanatomania e epidemia suicida. Procura-se morrer quanto antes, para logo entrar no Paraisa, onde então, é bem verdade,
'-"
não haverá mais o fenômeno da morte. (Id.Ibid.).
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o

direito

à

terra

é

primordial. Do acesso livre

depende a manutenção de sua religião.

o

à

terra

milho se planta e se de-

senvolve na terra, atendido por cuidados especiais. As atividades
econômicas, não são simplesmente econômicas, são também espirituais. Infere-se a necessidade de recuperar o acesso livre ao uso
de sua terra, de seu modo - e por outro lado, restabelecer as condições de viver o seu mundo espiritual, segundo critérios

elabo-

rados por Kayová.
Afim de compreender o fenômeno particular que ocorre entre os Kayová,passa-se a mencionar alguns casos verificados entre
3rupos indigenas diversos.
O caso Bororo: Os Bororo Orientais, que habitam em Reservas no Mato Grosso, são conhecidos por suas elaboradas cerimônias
funerais. Estas são o eixo em torno do qual se elabora toda a vida
Bororo. Na celebração da

morte de um membro da sua sociedade, re-

afirmam sua estrutura: adolescentes e jovens são iniciados em rituais de passagem, na dinâmica da vida da sociedade que se perpetua para além da

morte de seus participantes.

No entanto, esse

povo, por volta da década de 50, em resposta às agressões que sofriam, decidem por sua auto-extinção. Explicaram que a condição de
vida que se impunha a eles, com a invasão e tomada de suas terras
por parte dos civilizados, a extinção da caça, destruição dos lugares

histÓrico-miticos, com a catequese missionária, essa vida

não valia mais a pena ser mantida. Não se suicidaram enquanto individuos, mas optaram por um suicidio étnico. As mulheres não engravidavam mais. Durante dez anos não se registrou nenhum nascimento Bororo. Posteriormente, considerando novos fatores e com a
mudança da atitude dos missionários e por outras influências exógenas, decidiram retomar a continuidade como povo. Hoje mantém
estabilidade demográfica.

Quanto aos Bororo, a situação de duas

aldeias numa mesma reserva, merece menção; enquanto os da aldeia
de Garças retomam as antigas tradições mercê da presença missionária, por outra parte, os da aldeia Meruri, junto~ co13nia missionára salesiana, se entregam facilmente à ingestão de aguardente. Por que? Será a pe.rda de terras? Será a mudança das casas de
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,

palha em alvenaria, da aldeia circular em retilínea?

ou

,

sera a ca-

tequese mesmo?
O caso de Tiago Marques Aipobureu, um Bororo marginal,
isto

é,

um homem que se situa na divisa de duas etnias, na margem

de duas culturas, sem pertencer a nenhuma delas, é uma viva ilustração dos impasses a que conduz uma educação para o Índio, mas que
nada tem de indígena. O caso foi tratado por Baldus, pelos padres
Colbachini e Albisetti e detidamente analisado por Florestan Fernandes. A história é bastante simples.

Um menino Bororo, vivo e

inteligente, é levado a estudar, com doze anos de idade, em Cuiabá
e dado o seu brilhante aproveitamento, continua os estudos em Roma
e

Paris. A saudade o faz voltar para a aldeia bororo, para aí ca-

sar com urna patrícia. Desde esse momento, a vida de quem agora é
conhecido como o professor Tiago Marques Aipobureu não
desenvolvimento de um drama vivido de marginalidade.

é

senão o

Com a sua

educação indígena interrompida desde menino, todos os seus esforços
para tornar a ser um bom Bororo, são frustrados. E ser branco, apesar da sua enorme capacidade de "cristão-letrado" não lhe

é

possí.-

vel, e no fundo, nem desejado. Conflitos com os brancos, conflito
com os Bororo

e ambivalência de atitudes iam problematizar a sua

vida •• ,wenzel, E.G.

apud, Meliá,B "Educ aç ao Indígena e Alfabetiza-

ção, 1979:50-51).
O caso Rikbaktsa: Em meados do século atual, a Missão
Anchieta, sob a responsabilidade dos jesuítas, após várias tentativas, estabeleceu sua sede em Utiariti, junto ao posto telegráfico construido por Mal. Rondon. Nessa sede construiram um internato, que atendeu principalmente às crianças Órfãs dos Rikbaktsa,recentemente contactados, cujos elementos adultos, em grande parte,
foram mortos pelas doenças como gripe e sarampo. Nesse internato
também foram matriculadas adolescentes de outras tribos, como:
Pares{, Nambikwara, Irantxe, Apiaká, KayabÍ. Consequentemente, as
aldeias dos respectivos grupos tribais foram privados de seus elementos jovens, inibindo e impedindo a realização de muitas cerimÔn__J.as. Além disso, os internados, ao retornarem a suas aldeias,
estabeleceram obstáculos de comunicação com seus próprios pais e
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parentes;

assim como a lÍngua,

também os valores,

Por outra parte, houve diversos
dos. Em contrapartida,
lhos sensíveis
mulheres

casos de fugas de Índios interna-

os Rikbaktsa

de um antropólogo

abortavam

as crianças.

seus filhos fossem afastados
não sem muita relutância,

Abortavam

tribos.

à

que percebeu

a missão

aos oque as

porque não queriam que
Em resposta,

decidiu pelo fechamento
realizando

do in-

o trabalho missioná-

aldeias.
e mais frequente

que ocorre com

Quanto mais contato os elementos,

ou uma aldeia mantém
por exemplo,

uma atitude

de casa e internados.

Um caso mais genérico
diversas

revelaram

da missão,

ternato no final da década de 60,
rio nas próprias

a religião.

com a sociedade

nacional,

as familias,

estabelecendo-se,

beira de uma rodovia, ou próximo a urna cidade, tan-

to mais se desestrutura, sofre de fome, desmoralização ••• Esta pode ser pela prostituição, pela exploração econômica, ou redução à
mendicância. As sequelas desse contato intenso e incessante resulta em conflitos internos muito graves,

em dispersão,

em destrui-

ção da possibilidade de continuarem a viver como povo - restandolhes a marginalidade. Esta não

é

a mesma que engrossa os cinturões

das metrópoles. No caso, a marginalidade indigena

é a experiência

crucial de se ver excluido do modo de vida tribal, de um lado, e não
ser aceito entre os civilizados, de outro. É viver entre a rejeição
e o desprezo.
Isso nos traz elementos de reflexão para elucidar a situação Kayová. A aldeia Kayová constitui-se em um bairro da cidade
e a reserva é dividida com os Terena. Enquanto a
;
,
densidade demografica rural no MS e de 138,89/por ha, na R.I. Dou,
habitantes
rados e de 0,6 ha. por habitante; proporçao

de Dourados,

sustentável no modo de vida japonesa!

Como

é

que o Kayová pode

caçar, pescar, cultivar milho e outros produtos num espaço tão
reduzido?
Na busca de interpretação dos diversos casos, pode-se considerar que toda pessoa é fruto de seu relacionamento com os outros.
Cada qual se compreende como ser humano com os vínculos com os de-
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mais. Isso vem desde a infância, quando o recém-nascido é quase
totalmente dependente dos outros para viver e crescer. Com o passar do tempo se manifestam mais necessidades físicas, sociais,
morais, espirituais ••• Todas essas são satisfeitas no relacionamento com os demais de sua sociedade. No momento\~ue«uebra

essa

totalidade, o individuo sente um vazio. Um vazio que gera insatisfação, que pode ser crescente.
"0 Índio se suicida porque vê que a vida não tem jeito"
(Ramón). O fenômeno social de alguém se retirar através da morte
revela alguma insatisfação, quando não desespero. Isso pode decorrer da perda de sentido, de ideal na vida, ou de rejeição, que pode ter passado por sintomas de grave perturbação mental-emocional.
Quando um ou mais decidem pelo suicidio, isso afeta aos
demais. Ninguém fica ileso numa morte. Para alguns pode se afigurar como Única saída viável, pelo menos, acessível. Assim, alguns
suicidios estimulam outros, gerando-se uma verdadeira "epidemia
suicida". Quando alcança este estágio, pÕe em risco as condições
de sobrevivência da própria sociedade como um todo estruturado.
Sendo que essa estrutura, para se manter, conta com o ingresso
de novos elementos, pelo nascimento e iniciação, substituindo os
antigos. De certa forma, cada pessoa sobrevive na continuidade de
sua sociedade.

Metodologia:
A pesquisa se concentra na comunidade Kayová da R.I. Dourados, MS.
Devido a necessidade de se obter uma resposta urgente ao
fenômeno de suicídio epidêmico que se amplia nesse grupo, em vistas~ uma solução que cabe à sociedade nacional.
Na comunidade

serão selecionadas familias que foram

atingidas por esse fenômeno e outras, que se viram ameaçadas por
tentativas frustradas, na perspectiva do que eles contam sobre si
mesmos - será um relato da forma vivida e concebida por eles-

a

própria idealização que faz de sua representação da existência.
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Doutra parte,
tes civilizados,

se tomará conhecimento

presentes

da visão dos agen-

na área, como também da atuação de

"grupos de apoio indígena".
Os métodos

para levantamento

dade de formas de modo a atingir
Atividades

de dados tomarão uma varie-

os seus objetivos.

de Coleta de Dados:

Identificação

das atuais interferências

dos civilizados

,
na area.
Observação do cotidiano da aldeia por um período a ser
determinado.
Realização de entrevistas diretivas e não-diretivas,
incluindo histórias de vida com elementos adultos.
Levantamento sistemático sobre os aspectos socio-econômico-religiosos, sua história e interpretação por parte dos Kayová.
Utilização de recursos necessários

à

informação viva:

fotografias, fitas gravadas, filmes.
Levantamento bibliográfico extenso a respeito da tribo
Guarani.
Levantamento de matérias sobre os Kayová na imprensa
comum, falada, escrita, televisionada, usando sobretudo os serviços do Lux-jornal (jornal de recortes).
Entrevistas diretivas e não-diretivas com outras categorias de informantes - funcionários da Funai, agentes religiosos e
políticos, autoridades civis e militares, moradores vizinhos e das
fazendas.
Todos esses elementos associados deverão proporcionar
informações suficientes para enriquecer a percepção da visão de
mundo (Weltanschaung) do grupo, e problemas.
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Hipóteses - Considerações e Propostas Preliminares.

Cada povo vive o resultado de sua elaboração histórica,
com adoção seletiva de elementos de outras culturas. Isso abrange
a totalidade de sua vida, de seu modo de ser. Diz respeito à sua
ação sobre a natureza - que ele humaniza a seu modo;

à

interação

entre as pessoas, organizando-se em sociedade especifica; à relação com o mundo não palpável - construindo sua filosofia, determinando suas crenças, sua religião •••
Em consequência do contato com o mundo dos brancos que
penetraram em suas terras, impôs-se uma alteração nas condições de
manter sua cultura. Com a conquista do espaço territorial a favor
dos portugueses e posteriormente, para a sociedade nacional, os
diversos grupos indígenas perderam. Alguns foram préviamente assassinados pelas armas brancas, de fogo e bacteriológicas; outros
destribalizados, outros ainda, foram e estão sendo missionados por
diversas crenças de cunho civilizatório.
Somando - a perda de muitas terras
+ a interferência em sua estrutura social

+ a catequese
em hipótese, são a causa do grave fenômeno de suicídios de adolescentes entre os kayová. Por certo, mais vale morrer como Kayová que
viver como civilizado.
O argumento da "boa-vontade", que justifica o trabalho
de alguns, não exime de erros. Um ilustre professor de Antropologia
da Universidade de são Paulo afirmou em aula: Tanto se matou (a)
de Índio pela boa vontade, quanto pelas outras formas.
Na palavra de Ramón, Kayová, a explicação dada

é:

"0 Índio vai ficando triste, vai ficando fraco, ai faz isso!"

É uma explicação muito séria e profunda do que acontece. Resta saber, o que faz com que o Índio fique triste e fraco?
triste - pela invasão e perda de suas terras;
fraco -

pela intensa ação missionária;
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triste - por trabalharem
implantados

como bÓia-fria

em antigos

nos canaviais

territórios

seus

e lon-

ge dos seus;
fracos - pela desorganização

imposta em sua sociedade

com as interferências;
tristes-

por serem desrespeitados

fracos - por verem enfraquecer
tristes- por assistirem
"... ai faz isso!

no mundo civilizado;

seu mundo

interno;

esses suicidios.
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A mola propulsara para a tanatomania, como forma de solução para o caos, é a interferência da sociedade nacional na vida dos Kayová nos diversos aspectos.
Parte-se do principio de que cada um, considerando seu
livre-arbítrio, tem o direito e a responsabilidade de decidir a seu
respeito. Nesse sentido, pode-se concluir precipitadamente que

os

Kayová estão se suicidando porque"querem".
Por que eles "querem" se eliminar? A morte

é

solução?

Eles podem "querer" isso por verem suas terras invadidas,
sem possibilidade de manter a economia tradicional; resta-lhes hoje, para sobreviver, trabalhar como mão de obra desqualificada,
desprezada e mal paga, pelos que se adonaram de suas terras. Ou
será que isso não tem importância!? Sendo a terra mãe de todos,
como algum estranho pode se apropriar dela?
Os jovens Kayová "quer-em" porque não vêem condições para
sustentarem a organização social, que pressupee o estabelecimento
de aldeias diversas, em torno de algum elemento mais idoso - pois
com a redução do espaço disponível, numa proporção de 0,6 hectares
por pessoa, não oferece condições, somando a presença da Funai,
de missoes, que impõem suas normas.
Esses Índios 11querem11 porque confundem os valores/religiosos, num fogo cruzado entre a sua ré tradicional de espiritualidade coerente e a confusão de seitas proselitistas, cada qual clamando ter o monopólio da salvação - e todas falando em nome de um
mesmo deus! Qual a possibilidade de se livrar, se não através da
morte, a caminho da terra sem males •••
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A interferência se faz necessária para eliminar as interferências das quais a sociedade nacional é responsável; é a forma
de devolver as condições para os Kayová poderem decidir em liberdade sobre a sua vida.
O que se pode fazer?
Recuperar ao menos em parte os tradicionais territórios
indígenas, sob a égide governamental; indenizar quem se apropriou
de boa-fé e

com a mesma boa-fé se retire em favor e respeito aos

direitos originários dos Índios. Que essas terras sejam asseguradas como posse inalienável do grupo indígena. Pois a terra é condição básica para a sobrevivência da tribo indígena, entendendo
terra suficiente para que possa viver a seu modo.
Que seus lideres sejam respeitados e não manipulados pelos agentes do governo e missionários, para que possam eles mesmos
arbitrar sobre o seu futuro. Basta devolver-lhes o direito a ter
a sua história em suas mãos. "Índio quer viver

vida de Índio toda

vida".
Um ponto de fundamental importância, é a retirada dos
agentes missionários de dentro da reserva, como medida de caráter
mais urgente. Podem esses missionários oferecer o seu serviço religioso ou assistencial na cidade próxima, livrando o indio da imposição catequética, sem impedir-lhe a devoção de preferência. A
diversidade de confissões geram conflitos internos, em cada individuo, e no grupo como um todo.
Com isso se pode restabelecer em grande parte a liberdade que lhes faz juz, como a que viviam mais plenamente antes da
conquista por parte dos europeus e seus descendentes. E os Kayová
poderão decidir sobre o seu destino, sem serem
tristeza e fraqueza, mas com serenidade.

motivados pela
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