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GUARANI KAIOWA -ESTAO SE MATANDO? 
~/ 

Georg Grümberg, antropólogo que conhece os Guarani 
do Paraguai há 20 anos, dá sua opinião sobre o que há 
por trás dos suicídios em cadeia que também têm 
ocorrido em aldeias no Brasil 
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O que chama a atenção, de saída, 
em relação aos suicídios dos 

Pai, no Paraguai, é que ocorrem 
em maior número justamente nas 
aldeias onde existe atuação missio
nária. Das 38 aldeias onde vivem os 
Pai, ocorreram suicídios em cadeia 
em quatro; e dessas, três são alcan
çadas por atuação missionária: a 
Missión Alemana Pionera para los 
Nativos dei Paraguay, em Pytypuku 
e Piraymi, e a New Tribes Mission, 
ou Missão Novas Tribos, na aldeia 
Pirary. A ocorrência de suicídio em 
cadeia nos últimos oito anos entre 
os Pai no Paraguai, portanto, foi 
justamente em comunidades onde 
o desequilíbrio social é muito mar
cado, e onde o mal-estar social e 
religioso generalizado tem a ver 
com a influência externa configura
da basicamente pela atuação de or
ganizações e igrejas missionárias 
evangélicas. 

A única exceção ocorreu na al
deia de Tajy, onde morreram cerca 
de sete pessoas, conseqüência de 
uma forte crise interna - um caso 
de rivalidade entre irmãos, com a 
utilização de um malefício (feitiço), 
paje vaf, contra uma liderança que 
foi considerada nociva e contrária à 
maioria de seu povo ... 

DESDE MONTOYA 
Montoya, um jesuíta peruano que 
trabalhou com os Guarani no sécu
lo XVII, registra a ocorrência de 
mortes por enforcamento. É o úni
co registro histórico conhecido de 
suicídios entre os Guarani. Os sui
cídios ocorrem em estados de de
pressão, por eles chamados de ry 
'ae' y . Vy'a quer dizer "estou feliz, 
estou com vontade de viver", e é 
uma expressão vital. Vy 'ae 'y signi
fica a ausência da alegria de viver. 
Assim é chamado esse estado de
pressivo que se observa nos candi
datos a suicídios individuais. 

Geralmente é uma situação que 
ocorre com adolescentes ou recém
casados, e o "remédio" para curar 
esse estado depressivo individual é 
proporcionar-lhes alegria na vida 
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OS GUARANI KAIOWÁ NO BRASIL E OS PAl·TA VYTERÃ 
NO PARAGUAI: O MESMO POVO EM DOIS PAÍSES 
Os Guarani se dividem em vários 
grupos indígenas, que falam va
riações dialetais da língua de mesmo 
nome e que vivem espalhados pela 
Argentina, Bolívia, Paraguai e Brasil. 
No Brasil existem os seguintes grupos 
indígenas de língua guarani: os Mbya, 
Nandeva e K.aiowá. Ocupam uma 
área tão extensa como a que vai da 
fronteira com o Paraguai até a Serra 
do Mar no litoral dos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Espírito San
to. A população guarani no Brasil é 
de cerca de 23 mil pessoas. A popula
ção guarani total nesses países chega 
a 80 mil pessoas aproximadamente. 

Os Kaiowá são cerca de 13 mil 
pessoas no Brasil e 14 mil no Para
guai. No Brasil designam-se como 
Kaiowá ou ka'a yogua, "habitante da 
floresta, do mato alto", uma forma 
genérica de referir-se a si mesmo e 
que se utiliza muito mais na relação 
externa. Com essa designação 
opõem-se aos Mbya, o outro grupo 
guarani, habitantes das regiões de 
mata rala. Já no lado paraguaio, onde 
se dá uma aproximação muito grande 
com a cultura camponesa de fala gua-

rani, preferem referir-se a si mesmos 
com uma afirmação de sua identi
dade cultural e religiosa: chamam-se 
os Pai-tavyterã. Esta designação re
fere-se diretamente à. criação do 
mundo e à primeira palavra que o 
criador dirigiu ao povo: rekovepa pai 
(já estás com vida Pai?). Pai-tavyterã 
significa "os habitantes do centro do 
mundo, da terra". A própria forma 
de autodesignação manifesta, então, 
a vontade de declarar-se com cultura 
e religião próprias frente às pessoas 
com quem se fala. 
~ designação implica uma situa

ção de auto-afirmação que abrange di
versos níveis: um primeiro é o da con
quista e reconquista do espa~ econõ
mico e material da terra; um segundo 
nível é o da reafirmação de seu teko 
porã, ou seja, de seu modo de ser. &te 
compreende um sistema religioso, eco
nômico e político, configurados pela sua 
forma de organil.ação social característi
ca . O tekohá é o espaço físico, a al
deia e a terra em torno, onde se 
realiza esse jeito guarani de ser. 
(Georg Grüfberg) 
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diária e alegria coletiva, através de 
uma dança ritual - o kangui. O kan
gui quer dizer duas coisas: material
mente é a chicha, bebida f ermen
tada feita de milho com baixo teor de 
álcool; é, também, um conceito, uma 
ocasião festiva onde se fica junto, 
dançando, falando muito, bebendo, 
comendo, enfim, é a a1egria social 
por excelência. Quando se fala de 
kangui está-se referindo às duas coi
sas. Isso serve para explicar um pou
co do alcoolismo entre os Guarani. O 
kangui., visto como "remédio" para 
esses estados depressivos, é então um 
momento onde se ingere bebida com 
álcool. Muitas das pessoas que en
tram nesse estado depressivo tomam 
cachaça, já diretamente desvinculada 
do kangui. como estado festivo. Seria 
uma caricatura do kangui. tomar pin
ga e ficar bêbado, porque, dentro da 
semântica guarani, o consumo de be
bida alcoólica está conceitualmente 
ligado a esse estado festivo, social. Is
so explica a busca desse "remédio", o 
álcool, justamente em situações de 
forte pressão. 

O ato concreto do enforcamento 
é quase sempre igual, quase padro
nizado. Ocorre num momento ines
perado, com total falta de drama
ticidade. Enforcam-se em árvores 
bastantes pequenas, necessitando 
ficar de joelhos e fazer bastante es
forço para conseguir se 
matar. 

Vejamos, por exem
plo, o caso do Eulálio, 
na aldeia Tajy. Há tem
pos ele estava em estado 
de depressão, mas não muito 
agudo, e ninguém estava es
perando nada. Então, certa 
ocasião, era quase meio-dia, ele 
disse à sua mulher: "eu vou ao 
mato" (fazer suas necessidades). 
Ou seja, saiu para muito perto da 
casa. Foi e não voltou. Depois de 
um tempo a mulher começou a cho
rar intensamente. Ela tinha encon
trado o marido a vinte metros da 
casa, enforcado numa árvore, com 
uma corda bastante forte, e ajoelha
do. 
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Roça de 
arroz 

Ou seja, não é uma decisão de 
momento, onde se joga no vazio e 
tudo se decide num instante. A de
cisão de matar-se é totalmente cla
ra e definitiva. Quando se pergunta 
porque fulano se matou, eles não 
entendem a pergunta. Dizem: oma
nose vofnte, "ele quer morrer". É só 
isso, não precisa explicar-se. 

Querer morrer é um fato cultural 
importante para um guarani, é uma 
opção de vida, não de morte. Para 
um cristão seria opção de morte por
que se acaba tudo. Não se sabe nem 
o destino pós-morte, nem se vai para 
o inferno ou para o céu, é um perigo 
tremendo. Mas para um Pai, que se 
identifica com seu teko, com sua reli
gião, passar para o outro lado depois 
da morte é um ato, inclusive, que 
conta com a compreensão dos de
mais, como se observa no caso dos 
moribundos. Eu já presenciei diver
sas mortes de velhos e velhas que, 
junto com a família, decidem morrer, 
e todo mundo, calmamente, espera 
que isso aconteça. 

Entretanto, evidentemente, é 
uma coisa também bastante critica
da. O comentário que se faz é o se
guinte: "Ele queria morrer? Mas por 
que não esperou? Vai morrer de 
qualquer forma, não precisa tanta 
pressa, espera um pouco!". Ou en
tão: "Logo agora? Sua mulher vai 
chorar porque precisa de um mari
do!" Ou seja, o diálogo interno dos 
Pai não é de espanto e nem de crítica 
pessoal. É mais na linha de "que des
consideração, que pressa!". 

Tais casos de pessoas com esse 
estado psicológico especial são 
considerados esporádicos. Admite
-se o passo ao outro lado, como so
lução possível. Não há um conceito 
de "culpa", nem culpabilidade na 
estrutura guarani de pensamento 
religioso. 

O pensamento guarani é de, 
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com a morte aqui na terra, passar 
àquela famosa "terra sem males", 
yry maran y. Sua caracterização va
ria conforme a interpretação reli
giosa de cada grupo guarani e, 
mesmo, de pessoa. Em todas as re
ligiões xamânicas existe liberdade 
de interpretação teológica muito 
maior do que nas nossas religiões 
de escritura. Então, por exemplo, 
se alguém vira um xamã pode des
cobrir uma nova forma de "terra 
sem males". Eu, por exemplo, escu
tei uma vez um xamã guarani que 
me disse: "Bom, terra sem males! 
Vai ter rádio, televisão, vai poder 
comer carne de lata, já cozida!". 

su1cio1os EM CADEIA 

Até o momento, só mencionei fatos 
individuais. Gostaria de passar aos 
fatos relativos aos suicídios em ca
deia, que são uma outra coisa. Eu 
não presenciei suicídios em cadeia 
nas três comunidades, mas tenho in
formações sobre como se dá o pro
cesso. Praticamente começa com 
uma morte que pode ser considerada 
individual. Dentro de pouco tempo 
começam a ocorrer casos entre os 
amigos do morto, geralmente do 
mesmo grupo de idade. 

Todas as sociedades Tupi-Gua
rani têm organização social interna 
marcada pela atuação de grupos de 
idade. Verticalmente são grupos de 
idade; horizontalmente, o tekohá. É 
uma esquematização válida para 
todas as sociedades Tupi-Guarani. 
O grupo de idade tem muita im
portância na estrutura social. 

Geralmente é outra pessoa do 
mesmo grupo de idade, são os jo
vens, os adolescentes, às vezes pa
rentes diretos dos suicidas que 
passam a se matar da mesma ma
neira. Então a sociedade, o tekohá, 
entra em crise porque já não se 
considera isso como crises indivi-

duais. Tavyju é o termo que designa 
esse estado coletivo. Vem de tary, 
palavra usada coloquialmente para 
designar uma bobagem, um erro, 
uma coisa fora do sentido comum. 
Por exemplo, se atiro três vezes num 
macaco e não acerto, eu digo: "xe ta
vyeter' ("Que tonto sou, que erro, 
que falha!"). O posfixo ju tem a 
conotação de "dourado, resplandes
cente, religioso". Quando uma co
munidade entra nesse estado de 
tavyju, todos entram em crise. Certa 
vez, um líder religioso de uma comu
nidade me contou sobre um surto de 
tavyju que ocorreu faz anos e, mes
mo contando depois de tanto tempo, 
ele começou a suar, tremer... Era 
evidentemente em função do surto, 
quase considerado como uma enfer
midade epidêmica na época. 

Existem diversas formas de se 
combater isso. A forma principal no 
momento é a de reunir toda a comu
nidade, especialmente os jovens, e 
fazer um ritual para contra-atacar a 
doença, que é espiritual, das almas, e 
afeta várias almas, como um perigo 
coletivo. Por isso, é necessário en
frentar coletivamente, fazendo a 
dança e contemplando todos os fatos 
da criação. Buscam os espíritos awci
liares que ajudam. Entra em ação to
do o mecanismo xamânico para 
defendê-los desse mal. 

Mas existe também outra possi
bilidade, mais delicada, difícil de 
ser entendida por nós, que é a de 
que a doença seja paje vaí ( malefí
cio, feitiço). Por exemplo, se eu sou 
um pa'i (xamã), ou íianderu ("pai 
espiritual") de uma comunidade, e 
descubro, utilizando minha capaci
dade de xamã, através de um so
nho, que a causa é um malefício 
causado por alguém, tenho a obri
gação de combater com força as 
pessoas que introduzem o paje vaf. 
Isso pode levar ao assassinato. 
Este, como tal, também deve ser 
interpretado de maneira diferente. 
Uns podem dizer: "é paje va{, foi 
bom, foi uma execução necessária". 
Mas, seguramente, outros dirão: 
"Não! E mentira! Não foi paje 



vai!". Então se desencadeia todo 
um mal-estar profundo; por isso, 
justamente um pa'i responsável 
deve cuidar-se muito ao utilizar es
sa interpretação porque pode dar 
início a uma série de retaliações in
termináveis. Os Pai mesmos dizem 
que, se uma comunidade entra nes
sa situação, leva anos até se recom
por. Como no caso de um pa 'i, que 
teve dois filhos que se mataram, e 
dizia que o melhor, nesse caso, se
ria abandonar totalmente o tekohá, 
abrir outro e voltar depois de uns 
três anos, talvez. 

Essas são as interpretações in
ternas que captei. Agora se com
preende a dificuldade de recom
posição da comunidade para a re
solução de um problema com essas 
características contando com pos
tos indígenas definidos, superpo
voados e sem possibilidade de 
mudança para outro lugar, justa-

mente para se escapar dessa cadeia 
morte-assassinato, que vai junto. 

A INTERPRETAÇÃO DO su1cro10 
EM SEQÜÊNCIA KAIOWÁ: O ESPAÇO 
VITAL MÍNIMO 

Fazendo uma interpretação, iden
tifico quatro causas para os suicídios. 

A primeira é a do espaço vital. 
Existe um espaço mínimo vital para 
cada sociedade. Por exemplo, um 
japonês precisa de um metro qua
drado para se organizar; um cana
dense precisa de um quilômetro 
quadrado, se não fica meio pertur
bado. Os Pai estão no meio. Para 
realizarem-se precisam de um es
paço adequado. Basta ir até uma 
aldeia Pai e ver que o pátio em 
frente à casa faz parte de sua área. 
Não se pode conceber uma casa 
sem um pátio livre em frente a ela. 
O pátio faz parte da casa e tem que 
ser suficientemente grande para se 

O PROJETO PAl·TAVYTERÃ E A·SITUAÇÃO DOS PAI NO PARAGUAI 
No caso paraguaio a situação dos Pai, 
nos anos de 1971n2 era a seguinte: 
aproximadamente 12 mil Pai sem 
nenhum hectare de terra reservada 
vivendo em uma situação extrema, a 
maioria deles tendo passado por duas 
ou três expulsões de seus tekoh4, a 
terra comunal onde viviam. Depois 
que se estabeleceu o "Projeto Pai-ta
vyterã" a situação deles, nos últimos 
vinte anos, mudou muito. 

É um projeto de antropologia prá
tica e de ação, iniciado em fins de 
1971 por minha mulher, eu e dois co
legas paraguaios. É apoiado por duas 
entidades privadas do Paraguai - a 
Associação lndigenista do Paraguai e 
a Missão de Amizade - e financiado 
por agências européias de linha ecu
mênica. Foi o primeiro projeto não
eclesiástico, não-religioso e não-mili
tar no Paraguai. Foi o primeiro tam
bém a tentar aplicar a legislação fun
diária a favor dos índios. As pri
meiras medições, as primeiras ratifi
cações de terras para os Guarani no 
Paraguai foram feitas dentro desse 
projeto. 

A situação atual é a seguinte: vinte 
mil Pai-tavyterã assentad~ em 38 co
munidades, das quais 34 tem suas ter-

ras demarcadas e tramitadas, com 
sua posse real. 25 dessas comuni
dades têm o título próprio comunitá
rio, o que significa que, pela 
legislação paraguaia, chegaram ao fi
nal do processo de legalização de 
suas terras e que tem personalidade 
jurídica própria, conforme a Lei 904, 
inspirada pelo trabalho do nosso pro
jeto. Restam ainda quatro comuni
dades sem delimitação da área, ainda 
em processo de demarcação, e as res
tantes estão demarcadas mas ainda 
não tem personalidade jurídica pró
pria. A partir desse ano todas as 25 
comunidades Pai que tem personali
dade jurídica própria formaram a As· 
sociação de Comunidades Indígenas 
Pai-tavyterã. Chamaram-na de Pai
retãjoaju, "União do país dos Pai". 
Tem também personalidade jurídica 
própria. Neste momento a situação 
de terras é satisfatória para a maioria 
das comunidades; não para todas, 
pois em alguns casos as terras não 
são suficientes, há migrações inter
nast mas não há, nessas comuni
dades, gente de fora, intrusos. Não 
há nada que seja comparável com um 
posto indígena como no Brasil. 
(Georg Grtljberg) 
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fazer a dança ritual e para se ob
servar quando o sol se levanta. En
tão, se essa unidade do espaço vital 
é muito pequena as pessoas ficam 
constrangidas de realizar as ceri-

A • • 

mon1as que proporcionam o ree-
quilíbrio da sociedade. 

Dentro da visão de bem-estar, 
de tekoporã dos Guarani é preciso, 
constantemente, de uma terapia de 
grupo. Precisa-se constantemente 
de um moderador da convivência 
por parte dos fianderu, dos yvyraja, 
dos pa'i, dos moruvixa, que são os 
líderes políticos, para consertar a , 
comunidade. E uma organização 
que só funciona à base do consen
so. E são necessários certos ele
mentos constantes para se obter o 
consenso. Dentro do sistema políti
co Pai, não há outro jeito que não 
seja uma terapia constante para 
se manter o consenso. Sem o 
espaço vital para realizar as for
mas adequadas de obtenção 
do consenso a coisa vai mal. 

Quando há uma concen
tração muito grande de pes
soas existem duas saídas: ou 
permanecem Guarani mas, em si
tuação ruim ou mal, ou se conver
tem em brancos, em batistas, em 
funcionários da Funai. Nesse últi
mo caso talvez fiquem melhor, psi
cologicamente, como indivíduos, 
mas, dentro da comunidade, so
frem muita pressão. 

É isso justamente o que se passa 
em Dourados, Caarapó e Amam
bái, algumas das áreas Kaiowá no 
Brasil onde têm ocorrido epide
mias de suicídio . São os três 
maiores centros de acumulação da 

; 

população Pai. E uma população 
marginal, suburbana. Lá existe um 
desequilíbrio social muito forte en
quanto cultura própria. 

MORRER COMO GUARANI 
A segunda causa dos suicídios em 
cadeia é justamente a falta de pers
pectiva, que se manifesta de forma 
mais aguda entre os jovens. Eles 
estão nesse estresse de decidir en
tre ser Guarani, mas sem espaço 

• 

, 
Agua 

• • • 
• • • • • 

• 
• • 

Terra 
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para tanto, ou converter-se em 
branco, mas sem aceitarem ser ou 
terem condições para isso. Acredito 
que eles se Jllatam para continua
rem a ser Guarani. Se eu fosse 
Guarani, e não pudesse sê-lo, mas 
se pudesse morrer como tal, eu pre
feriria morrer como Guarani para 
poder continuar existindo no senti
do religioso e cultural. Agora, como 
pessoa, eu posso morrer vivendo, 
passando para o lado dos brancos. 
Eu posso ser piloto da F AB, mas eu 
estaria morto na minha cultura, na 
minha sociedade. Então, o adoles
cente, que está num momento de 
decisão - "o que eu vou fazer da 
minha vida?" - passa por uma 
crise. E se ele não tem a possibili
dade de seguir vivendo como Gua
rani, mas tem a vontade de seguir 
sendo Guarani, a única solução ló
gica é matar-se. É por aí que entendo 
a falta de dramaticidade: trata-se de 
uma decisão muito racional que tem 
a ver com espaço e cultura. 

O PROTAGONISMO HISTÓRICO 
A terceira causa tem a ver com o 
protagonismo histórico guarani. Na 
cultura guarani, especialmente em 
épocas de guerra, o protagonismo 
heróico é fundamental, aparecendo 
com grande importância também 
em sua mitologia histórica. Trata-se 
do seguinte: numa situação de 
guerra eu somente posso ser líder 
demonstrando ser um herói. 

Como para a maioria dos Pai a si
tuação atual é considerada de confli
to, faltam canais culturais abertos ao 
protagonismo heróico necessário pa
ra legitimar-se dentro de sua comu-

nidade. Então um passo à vida 
depois da morte é conside

rado como um ato herói
co, isso eu escutei entre os 
jovens Pai. Os velhos não 

concordam, pois, segundo 
eles, frente a nós eles sempre 

criticaram essa atitude, consideran
do-a pouco social. A tônica das crí
ticas dos velhos aos jovens era de 
que "é muito fácil matar-se, não é 
isso que se quer". Mas os jovens, 
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SUICÍDIOS DOS GUARANI: MESMAS CAUSAS, 
INTERPRETAÇÕES DIFERENTES 
Não há, entre os antropólogos que es
tudam os Guarani, um consenso so
bre as causas específicas que os levam 
ao suicídio. 

Existe, no entanto, uma certa una
nimidade sobre as causas gerais, co
mo uma situação de contato extre
mamente desfavorável e configurada 
pelas relações com a Funai, missões, 
exigüidade territorial, trabalhos fora 
das reservas, dificuldade de estabele
cimento de novas aldeias, etc. 

Mas, ainda assim, não existe uma 
explicação unanimemente aceita das 
razões dos suicídios. A cada causa to
mada isoladamente como explicativa, 
como a. miséria das condições existen
ciais, existencia de missões, exigüi
dade territorial, etc, pode-se respon
der com um contra-exemplo. 

A conjugação de fatores menciona
dos por Grümberg não escapa d~ re
gra. O antropólogo Rubem T. Almeida, 
que trabalha e pesquisa os Guarani há 
vários anos como coordenador do Pro
jeto Kaiowá-Nandewa (PKN), embora 
concorde com as causas gerais que le
vam ao suicídio, relativil.a a importância 
atribuída a cada uma delas em particu
lar. Por exemplo: a afirmação de Grüm
berg sobre "espaço vital" é questionada 
por Almeida, que pergunta: "E os Gua
rani que vivem na periferia de São Pau
lo, ou debaixo de pontes, em deslo
camento contínuo? Por acaso eles dis-

entre eles, estão de certa maneira 
admirando seus colegas que se ma
taram dizendo: "Bom, fulano foi va
lente, se atreveu". 

o COMBATE AO ·sATANISMo· E ÀS 
TERAPIAS DE REESTRUTURAÇÃO DOS PAI 

Mas a quarta e principal causa dos 
suicídios em cadeia é a influência das 
missões. A missão evangélica, no ca
so paraguaio, parte da idéia muito 
bem expressa de que as práticas reli
giosas xamânicas são literalmente sa
tânicas, inclusive aquelas destinadas 
a um reordenamento social no caso 
de suicídios. A atitude dos missioná
rios é dizer que é pecado matar-se, 
que é uma "influência de Satanás", 
que a culpa é daqueles xamãs "ende-

põem de um 'espaço vital'?". Almeida 
afirma ainda que as missões que 
atuam entre os Guarani do Paraguai 
também atuam no Brasil em áreas 
onde não se registram suicídios. Ele 
discorda também da alegada inexis
tência de canais culturais que permi
tam o aparecimento de lideranças, e 
exemplifica: atualmente o líder que 
consegue um trator ou 30 kg de arroz 
é um "herói" para a comunidade, ad
quirindo prestígio considerável. Não 
lhe parece possível, também, que os 
Guarani considerem a possibilidade 
de continuar a viver, como "brancos" 
ou "crentes", fora dos quadros de sua 
cultura tradicional. 

Apesar de discordarem, no "vare
jo", da importância das causas, existe, 
no "atacado", uma concordância so
bre as razões que levam ao suicídio. E 
mais: todos os antropólogos consul
tados concordam que os Guarani se 
matam, no fundo, para continuarem 
como Guarani. Não existem, para 
eles, alternativas existenciais fora de 
sua condição cultural étnica. 

Em resumo, segundo as diversas 
interpretações, varia a importância 
das causas, em cada caso considerado. 
Mas a força do conjunto delas, que 
configuram um quadro de condições 
de vida extremamente desfavorável, é 
considerado, de forma unânime, co
mo explicativo do suicídio. (PIB) 

moniados" . Acho que até dizem 
que a culpa não é de fulano mas do 
"Diabo" que está dentro dele. Por is
so, como não se pode matar os maus 
porque não seria cristão, a única solu
ção, segundo os missionários, é fazer 
uma linha divisória absoluta. Por 
exemplo, em Pyypuku existem cinco 
famílias que aderem agora aos mis.sio
nários, e estes lhe dizem: "nós somos 
cristãos humildes, somos minoria e es
tamos com Deus; e quem está com 
Deus não perde nunca porque está as
segurado o Céu para nós. Mas os ir
mãos de vocês estão sendo levados 
pelos demônios, e a única forma de 
defender-se é rezando e fazendo uma 
linha de separação absoluta de não
comunicação com os outros, justa-
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mente para não deixar entrar o mal 
nessa pequena comunidade de he
róis cristãos". Não podem dançar, 
beber kangu~ fazer parte dos ri
tuais, fumar (e o fumo faz parte das 
cerimônias xamânicas dos Mbya
Guarani), e são gratificados, pores
sa incomunicabilidade, com bens 
materiais e com a salvação divina. 
Pode-se imaginar o que significa is
so numa sociedade que funciona à 
base de consenso. É como um quis
to, uma ferida aberta, perder uma 
perna, porque nada funciona. Tudo 
está numa situação de degradação 
social tremenda, porque qualquer 
problema sério se deve resolver co
letivamente, mas, pela incomunica
bilidade de cinco famílias, não se 
tem essa possibilidade. E também 
não se pode deixá-las de lado. Se al
guém não colabora, toda a socie
dade não funciona . A lógica seria 
expulsar essas famílias, mas isso os 
missionários não permitem. E aí 
entra o poder político, material, a 
presença missionária, que impedem 
a expulsão desse grupo. Isso porque 
os missionários querem que as fa
mílias, propositalmente, fiquem lá, 
até que toda a comunidade se 
converta em fiéis deles. É um 
conflito proposital, empurrado pe
los missionários. Consta que sabem 
que o desequilíbrio criado com os 
cristãos deles aumentou o alcoolis
mo e o suicídio, mas eles entendem 
isso como um problema social, lou
cura de demônios... Acham que 
esse é o preço da salvação, têm que 
se passar por isso para posterior
mente formar a primeira comuni
dade cristã, purificada. Então dei
xam matar as pessoas para purificar 
suas cinco f anu1ias. 

Agora, a atuação dos missioná
rios é um fator fundamental nos 
suicídios entre os Guarani. Não há 
outra explicação para o fato de 
que, em 38 comunidades dos Gua
rani do Paraguai, onde quatro de
las têm esse problema de suicídios 
em cadeia, existe atuação missioná
ria em três. 

PERSPECTIVAS 

No Paraguai, em termos gerais, 
pode-se dizer que as comunidades 
estão bem, não se pode falar de fal
ta de terras, nem de espaço ritual. 
Ao contrário, a cada dois anos eles 
fazem rotineiramente o mitapypy 
(furação de lábios dos meninos), 
que atua como um afiançamento 
forte da cultura e da religião deles, 
para o qual os neófitos se prepa
ram durante três semanas em trei
namento intensivo de dança e 
religião. Não se pode falar em de
clínio da identidade étnica, cultural 
e religiosa. No entanto, o problema 
é que esses jovens adolescentes 
que não passaram pelo período de 
luta pela terra não têm essa sensa
ção de vitória que têm os da nossa 
idade, e os mais velhos ainda que 
conseguiram assegurar 50 mil hec
tares para 38 comunidades, cons
truindo novamente o país dos Pai. 

Esses jovens, portanto, que não 
passaram por isso, têm mais conta
to positivo com a população para
guaia e brasileira e já não vêem um 
ideal de vida na agricultura com vi
da ritual regular dos Pai como sa
tisfatória. Existe uma tendência 
dos jovens de procurar outros ofí
cios como motorista, tudo o que 
tem a ver com mecânica, manuali
dade. Os Guarani sempre se preo
cuparam em desenvolver esse tipo 
de habilidade. Isso é o que se cha
ma de katupyry, habilidades ma
nuais profanas que os Guarani 
buscam sempre desenvolver. São 
necessárias novas carreiras, novas 
perspectivas de realização material 
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Georg Grü?1oerg, austríaco, 47 anos, é 
antropólogo pela Universidade de Vie
na e pela Universidade de São Paulo. 
Fez tese sobre os Kayabi, grupo tupi do 
Mato Grosso entre 1965 e 1966. Esteve 
sete anos entre os guarani do Paraguai 
como coordenador do projeto Pai-tavy
terã. Fala guarani. Atualmente é pro
fessor da Universidade de Viena e 
assessor de projetos para a América La
tina do Instituto para Cooperação In
ternacional, uma organização privada 

e profissional que sejam compatí
veis com essa busca de desen
volvimento do katupyry dos Pai 
e, ao mesmo tempo, crie uma 
resposta a esse desejo de perspecti
va profissional, de vida, que não se
ja conflitante com o quadro da 
cultura tradicional. A idéia dos Pai 
do lado paraguaio é dizer: "Para 
restabelecer o equilfbrio temos que 
oferecer mais conhecimentos do ti
po katupyry porque os outros conhe
cimentos nós temos; e temos em 
exuberância, 'funciona' muito 
bem". 

Chegamos à conclusão de que 
nesse momento em 
que queremos fazer 
uma continuação do 
projeto Pai-tavyterã, 
através de uma asses
soria à associação de 
comunidades, estamos 
pensando em criar um 
centro de capacitação itinerante 
que capacite os Pai, desde apicultu
ra até carpintaria. Abrir espaço pa
ra viver como Guarani, sem se 
matar, em ligação com a terra, é 
uma medida terapêutica. Esse es
paço de aprendizagem tem a ver 
com legitimar-se dentro de sua co
munidade, no sentido religioso de 
dar sentido à vida. A vida social 
pode trazer situações de depressão 
que todo ser humano passa pelo 
menos uma vez em sua existência. 
O que buscamos é, dentro desse es
paço social, o equilibrio do consenso, 
a reafirmação cultural religiosa e o 
combate à influência missionária, 
comprovadamente nociva. 

(ONG) que trabalha basicamente com 
fundos governamentais. 
Seu depoimento é uma versão das aná
lises feitas durante encontro dos partici
pantes do projeto Pai-tavyterã em 
Assunción do Paraguai (abril de 1991 ), 
e que reuniu, entre outros, o antropólo
go brasileiro Rubem Almeida e o pes
quisador jesuíta Bartolomeu Meliá. 
Este depoimento foi gravado no Cedi 
(São Paulo) no 25 de abril de 1991, e 
editado por Beto Ricardo e André To
rai, da equipe do projeto Povos Indíge
nas no Brasil. 
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