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Carta relata
tragédia dos 
Guarani-kaiowá

u  MORTE COLETIVA

No dia 8 de outubro, o Brasil 
tomou conhecimento, através de 
uma carta dirigida ao governo e à 
Justiça Federal, de uma declaração 
de “morte coletiva” de 170 homens, 
mulheres e crianças da etnia indí-
gena Guarani-kaiowá, em resposta 
à ordem de despejo decretada pela 
Justiça de Naviraí (MS). Eles estão 
acampados às margens do Rio 
Hovy, aguardando a demarcação 
das suas terras tradicionais, ocupa-
das por fazendeiros e vigiadas por 
pistoleiros. 

Essa atitude 
foi interpretada 
como um ato 
de desespero 
em resposta ao 
que os Guarani-
-kaiowá chama-
ram de “ação 
de genocídio e 
extermínio his-
tórico ao povo 
indígena”, no 
decorrer de sua 
história.  Em 
tentativas de 
recuperar suas 
terras, sofreram 
ataques de pis-
toleiros, com lí-
deres assassina-
dos, mulheres, 
velhos e crian-
ças espancadas com pernas e braços 
fraturados, além dos maus-tratos.

Na carta, os índios pediram que, 
em vez da ordem de expulsão, o go-
verno e a Justiça Federal decretem 
sua “dizimação e extinção total, 
além de enviar vários tratores para 
cavar um grande buraco para jogar 
e enterrar os nossos corpos”. A 
partir de então, o tema teve grande 
repercussão no cenário nacional e 
internacional, pois muitos inter-
pretaram como ameaça de suicídio 
coletivo. 

Imediatamente iniciaram mani-
festações, principalmente nas redes 
sociais, em solidariedade a causa. Du-
rante a ditadura militar, a colonização 
em Mato Grosso do Sul aumentou, 
com muitos habitantes do sul do país 
ocupando a terra dos índios. Com a 
redemocratização do país e Consti-
tuição de 1988, surgiu esperança do 
território indígena ser demarcado em 
5 anos, mas em razão das pressões 
dos grandes proprietários de terras 
e do agronegócio isso não ocorreu.

Segundo Larissa Ramina professo-
ra de Direito Inter-
nacional da UFPR 
e da UniBrasil, “a 
indignidade que 
permeia a vida dos 
guarani-kaiowá é 
ultrajante. Eles vi-
vem uma guerra 
civil no Brasil ru-
ral. Como pano 
de fundo está a 
questão cultural 
que identifica nos 
indígenas uma pri-
mitividade inad-
missível no século 
21 e, portanto, um 
entrave ao desen-
volvimento econô-
mico que deve ser 
removido. Dessa 
forma, ignora-se 

a imensidão de riquezas culturais e 
de conhecimentos tradicionais dos 
primeiros habitantes das Américas”.

A situação dos Guarani-kaiowá, 
segundo grupo mais numeroso do 
país, é considerada a mais grave. 
Confinados em reservas, como a 
de Dourados, encontram-se em 
situação de catástrofe humanitária: 
além da desnutrição infantil e do 
alcoolismo, os índices de homicídio 
são maiores que em zonas de guerra, 
como o Iraque. Comparado à média 
brasileira, o índice de homicídios da 

reserva de Dourados é 495% maior. 
Os índices de suicídio estão entre 
os mais altos do mundo. A média 
do Brasil é de 5,7 por 100 mil habi-
tantes, nessa comunidade indígena 
supera os 100 por 100 mil habitantes. 
Pesquisadores identificam na falta 
de perspectivas de futuro as causas 
da tragédia.

No dia 30 de outubro, a Secretaria 
Nacional de Direitos Humanos in-
formou que o governo federal havia 
suspendido a liminar que expulsava 
os índios de sua terra natal. Neste 
mesmo dia, mostrando também estar 
nesta mobilização, representantes 
do CFP participaram da reunião da 
Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias da Câmara dos Deputados 
(CDH ) para tratar do tema. 

O objetivo do encontro foi ouvir 
a sociedade civil sobre como o Le-
gislativo pode atuar para elaborar 
propostas conjuntas que enfrentem 
a questão. Em 31 de outubro, na 
coletiva feita no CFP, representantes 
da CDH anunciaram o envio de uma 
carta à presidente, Dilma Rousseff, 
e à Organização das Nações Unidas 

(ONU) alertando as violações de 
direitos dos Guarani-Kaiowá. 

Em São Paulo, o CRP SP, 
atento à questão, promoveu em 
novembro diversas atividades 
com palestras, mesas redondas 
e um ato político em defesa dos 
Guarani Kaiowá buscando a 
aproximação da Psicologia com 
o tema.

 Na 2ª Mostra Nacional de 
Psicologia ocorrida em São Pau-
lo, Valdelice Veron, Liderança 
Guarani-kaiowá durante homena-
gem frisou: “hoje é um dia muito 
importante pois esta homenagem 
não é só para mim, mas para os 
caciques que tombaram na luta 
pela sobrevivência e pela vida dos 
Guarani. 

Hoje estamos construindo um 
diálogo intercultural de conheci-
mentos com a psicólogia, que é 
o que  precisamos no momento. 
Vim aqui contar para vocês, por-
que, com as organizações gover-
namentais muitas vezes não da 
para contar no Mato Grosso do 
Sul. Foi muito difícil minha vinda 
devido tantas ameaças e persegui-
ção por todo lado. Agradeço pela 
oportunidade que estão se abrin-
do com os Guarani-kaiowá”.                         
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