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O povo indígena Yawalapiti está localizado no Alto Xingu, Brasil. Devido ao contato 
com frentes de colonização e expansão econômica, sua população sofreu significativa 
redução, alimentando previsões pessimistas que apontavam seu desaparecimento. 
Entretanto, os Yawalapiti, assim como outros povos no Brasil, estão em processo de 
recuperação demográfica, crescendo mais que a população brasileira nas últimas 
décadas devido às altas taxas de fecundidade entre as mulheres do grupo. Este regime 
é fruto de padrões culturais que regulam o tamanho das famílias segundo necessidades 
estratégicas de poder e ocupação de territórios, visando o funcionamento de seus 
complexos sistemas de organização social. Para isso, recorrem a práticas deliberadas 
de incentivo e/ou limitação dos nascimentos - a depender do contexto histórico, 
cultural, político e econômico vigente -, como idade ao casar, abstinência sexual no 
pós-parto, abortos provocados e infanticídio. Contudo, a presença e atuação de equipes 
de saúde - subsidiadas pelo governo ou pela Academia - no interior das comunidades 
inibem o relato de certas práticas ancestrais que são condenadas sob a ótica da 
sociedade brasileira. Pesquisadores deparam-se com limites éticos ao expor o 
conhecimento da continuidade destas práticas, uma vez que as informantes se negam a 
admitir a manutenção de certos costumes, como o aborto e o infanticídio. Tal entrave 
nos leva a refletir acerca dos limites éticos e morais da atuação de equipes de saúde ao 
lidarem com povos tradicionais, tendo em vista que o julgamento destes profissionais 
acaba por limitar os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres das comunidades 
atendidas. 

 

 
INTRODUÇÃO: OS YAWALAPITI  

Os Yawalapiti4 pertencem à família lingüística Aruak e vivem na porção sul do Parque 
Indígena do Xingu, onde estão desde o primeiro registro de contato, ocorrido na aldeia mais 
antiga da qual se recordam, conhecida como “aldeia dos tucuns”, localizada próxima da 
confluência dos rios Kuluene e Batovi, em meados de 1887 pela expedição do etnólogo 
alemão Karl Von den Steinen. Na ocasião, o etnólogo ficou impressionado com a situação de 
pobreza em que vivia o grupo, período que os próprios Yawalapiti identificam como o início 
de sua decadência, que mais tarde culminaria na dispersão do grupo na década de 1930. 

Historicamente, os Yawalapiti contam ter deixado a conhecida “aldeia dos tucuns” devido a 
ataques do grupo Manitsawá - ou Trumái, segundo alguns -, que teria dizimado muitos 
indivíduos do povo Yawalapiti. O chefe do grupo nessa época, Tatiwãlu, mais remoto 

                                           
1 Trabajo presentado en el VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, realizado en Lima-Perú, 
del 12 al 15 de agosto de 2014. 
2 Doutoranda em Saúde Coletiva pela UNIFESP, Brasil. sofiapmadeira@gmail.com 
3 UNIFESP, Brasil. rebecaprev@globo.com 
4 O nome “Yawalapiti” significa aldeia dos tucuns, nomenclatura usada pelo grupo como autodenominação. A 
referida "aldeia dos tucuns" seria a localização mais antiga de que se recordam e está situada entre o Posto 
Diauarum e o Morená, sítio próximo à confluência dos rios Kuluene e Batovi.  
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ancestral dos Yawalapiti, teria morrido nessa aldeia. Seu irmão e um primo cruzado teriam 
subido o Kuluene, liderando os demais, até que dividiram o grupo em dois: o irmão do antigo 
cacique teria ido até as cabeceiras do rio Kuluene enquanto que seu primo cruzado teria 
seguido o rio Tuatuari, estabelecendo a primeira aldeia dos atuais Yawalapiti. Ao longo do 
tempo, devido ao crescimento populacional, os indivíduos desse grupo estabeleceram outras 
aldeias.  

Em meados da década de 1940, os Yawalapiti sofreram uma crise severa, provocando a 
dispersão do grupo entre aldeias dos povos Kuikuro, Mehinako e Kamayurá. Com a chegada 
dos irmãos Villas Bôas à região, o povo Yawalapiti encontrou apoio para realizar o projeto de 
reorganização do grupo e reconstrução de sua própria aldeia (VIVEIROS DE CASTRO, 
1977). Nesse processo, inúmeros indivíduos de etnias distintas foram incorporados ao grupo 
Yawalapiti, devido à realização freqüente de casamentos interétnicos – o que veio a se tornar 
um padrão matrimonial, gerando uma sociedade mista, fruto da união de povos distintos.  

Mais tarde, entre 1948 e 1950, os Yawalapiti assentaram-se no antigo sítio das lagoas, de 
onde haviam saído, por sugestão dos irmãos Villas Bôas, no início dos anos 1960, 
transferindo-se então para o local de sua atual aldeia (principal), próximo do Posto Leonardo5. 
Atualmente, os Yawalapiti somam cerca de trezentas e cinqüenta pessoas em uma única 
aldeia - conhecida por Tuatuari ou Kwaryp - situada no encontro dos rios Tuatuari e Kuluene, 
que segue o padrão alto-xinguano, contando com o tradicional pátio central, a casa de flautas 
localizada a leste do pátio e suas casas dispostas de modo circular. Em outra aldeia (chamada 
“aldeia velha”), que fora anteriormente a aldeia principal do povo Yawalapiti, vivem alguns 
indivíduos da etnia Kamayurá, distribuídos em apenas quatro casas. É o que mostra o mapa da 
Figura 1. 

 

Figura 1: Distribuição das aldeias e etnias pelo Parque Indígena do Xingu em 20026 

 

                                           
5 O Parque Indígena do Xingu tem quatro Pólos principais, assim localizados: Pólo Leonardo, no Alto Xingu; 
Pólo Pavuru, no Médio Xingu, Pólo Diauarum, no Baixo Xingu e Pólo Wawi, no Leste Xingu. 
6 Na ausência de mapas mais atualizados, recorri a este que, embora não situe aldeamentos mais recentes no 
Parque, aponta corretamente a localização das duas únicas aldeias da etnia Yawalapiti, objeto da nossa atenção. 
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Fonte: ISA, 20027. 

 

O PARQUE INDÍGENA DO XINGU  

O Parque Indígena do Xingu (PIX), anteriormente chamado de Parque Nacional do Xingu8, 
criado em 1961 pelo governo de Jânio Quadros, compreende uma área de aproximadamente 
2,8 milhões de hectares situada no nordeste do Mato Grosso9 – na porção sul da Amazônia 
brasileira. Constitui-se em uma área de transição de um tipo de vegetação escassa ao sul 
(cerrado) para outro de floresta do tipo amazônico, ao norte. Às margens dos rios, os terrenos 
são planos, baixos e alagadiços. De modo geral, seu clima é marcado pela nítida distinção 
entre as estações seca (de maio a outubro) e chuvosa (de novembro a abril). Apresenta alta 
diversidade biológica, cuja fauna é representada substancialmente por mamíferos de grande 
porte, como veados, antas e capivaras e inúmeras variedades de peixes, abundantes 
especialmente nas lagoas. O PIX corresponde a 24% da bacia do Rio Xingu, que se estende 
pelo Mato Grosso e avança ao sul do Pará. 

                                           
7  Disponível em: <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/xingu/1539>. Acesso em: 20 de maio de 2003.  
8 A criação do Parque, inicialmente, visava a proteção ambiental e das populações indígenas localizadas na área 
demarcada, uma vez que esta estava subordinada tanto ao órgão indigenista oficial quanto ao ambiental. Com a 
criação da FUNAI, em 1967 - substituindo o SPI (Serviço de Proteção aos Índios) -, o Parque voltou-se 
substancialmente para a preservação da diversidade sócio-cultural nativa, tendo seu nome alterado 
definitivamente apenas em 1978. 
9 Há divergências entre as fontes pesquisadas acerca da atual área do Parque e sua exata localização, entre as 
quais elegi as informações fornecidas por JUNQUEIRA e CAMARGO (2005). 



 

 4

As nascentes do Xingu estão situadas em altitudes da ordem de 600m, na junção da Serra do 
Roncador com a Serra Formosa. Sua extensão total pode ser avaliada em cerca de 2.045 Km, 
sendo 1.815Km com a denominação Xingu. A bacia hidrográfica do rio Xingu abrange uma 
área de 531.250 Km² e apresenta uma forma alongada com cerca de 350 km de largura média 
e 1.450 Km de comprimento. A rede de drenagem é quase paralela entre a maioria dos 
afluentes e corre no sentido da declividade geral da bacia.  

O Parque foi criado por meio do Decreto 50.455, de 14 de abril de 1961, estimulado pela 
“Marcha para Oeste”, que em 1943 levou à região os irmãos Cláudio, Leonardo e Orlando 
Villas Bôas, à frente da expedição Roncador-Xingu. Por iniciativa do governo federal, a 
expedição objetivava desbravar o Centro-Oeste brasileiro, o que promoveu o contato com 
vários povos indígenas. Para os irmãos Villas Bôas, os povos do Xingu representavam “índios 
de cultura pura” que deveriam ser preservados das frentes de expansão econômica que se 
abriam na região. Sendo assim, iniciaram uma campanha para a demarcação das terras 
indígenas locais, com o apoio substancial do Marechal Rondon, do sanitarista Noel Nütels e 
do antropólogo Darcy Ribeiro, entre outros, em oposição aos interesses expansionistas do 
governo e fazendeiros da região. Finalmente, o projeto de criação do Parque do Xingu - que 
pressupunha que os indígenas, a fauna e a flora locais deveriam ser objeto de proteção - 
recebeu aprovação definitiva durante o governo de Jânio Quadros, em 1961.  

A demarcação da área impeliu a migração de certos grupos para dentro e/ou fora do Parque, 
uma vez que a redução da área inicial provocou menor distanciamento entre os grupos – 
inclusive para facilitar o atendimento médico da população do Parque e para defesa de 
ataques externos, sobretudo dos índios Ikpeng (ou Txikão). Considera-se que a atuação dos 
irmãos Villas Bôas contribuiu significativamente para a amenização dos conflitos existentes 
entre os povos xinguanos, uma vez que a efetiva consolidação da estrutura do Parque 
dependia de uma relativa pacificação no convívio interétnico local.  

Embora muito se tenha estudado sobre a distribuição espacial dos povos xinguanos, não se 
pode afirmar com precisão qual a trajetória migratória de cada grupo até seu posicionamento 
atual. Sabe-se que, historicamente, muitos fatores influenciaram a distribuição dos grupos no 
interior destas áreas, tais como contatos interétnicos, conflitos, pacificações, relativa 
proximidade cultural entre os grupos e, sobretudo, os recursos naturais dispostos ao longo do 
Parque, como rios, lagoas, terra fértil, entre outros.  

As dimensões geográficas do Parque (aproximadamente do tamanho do Estado de Alagoas), a 
distribuição espacial dos grupos e a necessidade de prestar assistência médica e sanitária a 
toda a população provocaram uma subdivisão da área em quatro partes: Alto, Médio, Baixo e, 
mais recentemente, Leste Xingu. Nestas subáreas foram instalados os Postos Leonardo, 
Pavuru, Diauarum e Wawi, respectivamente, com a finalidade de atender necessidades básicas 
da população xinguana, prestando serviços médicos e odontológicos.  Atualmente, a área 
abriga dezesseis etnias, somando uma população de 4.800 pessoas (FUNAI, 2011)10, assim 
distribuída: Aweti, Kalapalo, Kamayurá, Kuikuro, Matipu, Mehinako, Nahukuá, Naruvotu, 
Waurá e Yawalapiti (Alto Xingu), Trumái, Ikpeng, Kayabi e Kamayurá (Médio Xingu), 
Ikpeng, Kayabí e Yudjá (Baixo Xingu), Kisêdjê e Tapayuna (Leste Xingu).  

O Alto Xingu - cortado ao sul pelos formadores do Rio Xingu e ao norte por este e seus 
afluentes Suyá-Missu, Maritsauá-Missu e Jarina - destacadamente, foi objeto de inúmeros 

                                           
10 Disponível em: <http://blogdafunai.blogspot.com/2011/06/parque-do-xingu-comemora-50-anos.html>. Acesso 
em: 10 de dezembro de 2011. 
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estudos e pesquisas, tendo em vista que concentra a maioria das dezesseis etnias presentes no 
Parque. Ocupada por dez grupos étnicos, representantes das mais variadas famílias 
lingüísticas conhecidas11, a área apresenta um ajuntamento resultante de uma migração 
confluente dessas etnias para a porção meridional do Parque – que se deu, sobretudo, por 
circunstâncias históricas específicas a cada grupo.  

Essa proximidade física, segundo GALVÃO (1979), culminou num processo de “aclimação 
cultural”, no qual os elementos culturais, materiais e simbólicos dos diferentes grupos se 
difundiram, permeando quase que a totalidade dos grupos e fazendo acelerar o processo de 
adaptação entre eles - tendo em vista que os grupos desta região dispõem dos mesmos 
recursos e utilizam as mesmas técnicas para explorar os meios propícios à sua subsistência. 
Segundo GALVÃO (1979): 

Por força dessas imposições ambientais ou de fenômenos históricos, operou-se 
verdadeira compressão cultural, resultante da proximidade dos grupos diversos, a 
qual favoreceu, sem dúvida, a aculturação e o amalgamento cultural das diferentes 
tradições tribais, que ademais, já possuíam um denominador cultural comum, que se 
pode definir como do tipo de floresta tropical12 (GALVÃO, 1979, p. 81). 

Ainda de acordo com GALVÃO (1979), essa intensa convivência entre as diferentes etnias 
alto-xinguanas produziu, ao longo do tempo, tamanha uniformidade cultural que levou a 
região a ser denominada como “área do ulurí”13. A região, portanto, exibe uma curiosa 
sociabilidade, uma vez que é, nos dizeres do autor, “(...) constituída de um número de tribos 
da mais diversa filiação lingüística, cuja cultura, por um longo processo de ambientação e 
amalgamento, se tornou uniforme em seus aspectos essenciais.” (GALVÃO, 1979, p. 75). A 
seu ver, tal homogeneização pode ser entendida como “área cultural”: 

(...) Certo número de elementos culturais se difundiu entre os vários grupos 
xinguanos, e de tal maneira os identifica entre si, que é possível considerá-los e 
analisá-los sob um ponto de vista mais amplo, ou seja, o de uma área cultural – isto 
é, o de uma área geográfica em que elementos culturais significativos apresentam 
relativa uniformidade e continuidade em sua distribuição (GALVÃO, 1979, p. 75).  

De fato, muitas são as semelhanças entre os grupos alto-xinguanos, entre elas a produção de 
bancos zoomórficos esculpidos em madeira; o propulsor de dardos usado no ritual do Jawari; 
o uso do ulurí; os cortes de cabelo – tanto o masculino, curto e ovalado14, quanto o feminino, 
longo com franja; muitos adereços e pinturas corporais e, sobretudo, o esquadrinhamento 
espacial das aldeias, cujas casas são ovais, dispostas aproximadamente de forma circular, 
formando um espaçoso pátio centralizado. De acordo com RIBEIRO (1979), nesse pátio 
localizam-se, tradicionalmente, a gaiola do gavião-real15 e a casa das flautas (ou casa dos 
homens) - local predominantemente masculino, de visitação proibida às mulheres, uma vez 

                                           
11 Segundo o quadro geral das línguas indígenas no Brasil, adotado pelo Instituto Socioambiental (ISA), são 
reconhecidos dois grandes troncos lingüísticos - Tupi e Macro-Jê - e 19 famílias lingüísticas, assim denominadas 
por não apresentarem semelhanças suficientes entre si a ponto de agrupá-las em troncos. As “línguas isoladas” 
são assim denominadas por não se revelarem parecidas com nenhuma outra língua conhecida. Disponível em: 
<http://www.socioambiental.org/pib/portugues/indenos/divers.shtm>. Acesso em: 27 abr. 2004. 
12 Para detalhes desta classificação, vide STEWARD (1948).   
13 O uso do ulurí, indumentária feminina formada de um pequeno triângulo de líber colocado sobre o púbis e 
amarrado à cintura com fio de buriti, é comum a todas as etnias do Alto Xingu - e de exclusividade delas -, 
porém, não se sabe ao certo qual a origem étnica desse objeto. 
14 Antigamente os homens da região utilizavam os dentes do peixe piranha para raspar os pêlos da nuca, porém, 
observa-se a crescente substituição daqueles pela lâmina. 
15 Durante minha estada em aldeias alto-xinguanas, não pude verificar a existência da gaiola do gavião-real, 
tendo visto alguns exemplares da espécie vivendo livremente. 
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que guarda instrumentos musicais, máscaras e outros objetos pertencentes ao universo mítico. 

Embora GALVÃO (1979) tenha desenvolvido uma teoria que se esforça para explicar a 
relativa homogeneidade cultural alto-xinguana - vivenciada no compartilhamento de um 
similar modo de vida e suas decorrentes visões de mundo, exteriorizadas na alimentação, 
produção material, festejos e padrões de conduta -, ele não supõe que identidade nesse plano 
signifique uniformidade em todos os aspectos da cultura. O próprio autor destacou que a 
notável uniformidade da região não se dá de forma completa, pois cada um desses grupos, 
para além de suas diferenças lingüísticas16, cultiva sua identidade étnica, particularidades 
culturais insolúveis no contato interétnico - uma vez que o intercâmbio cerimonial e 
econômico entre as etnias do Parque celebra, simultaneamente, suas semelhanças e 
diferenças. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA  

Sabe-se que os Yawalapiti, assim como muitos outros povos indígenas no Brasil, sofreram 
perdas populacionais em decorrência de epidemias, conflitos, fissões e deslocamentos do 
grupo devido ao contato com frentes de expansão econômica, alimentando previsões 
pessimistas sobre a manutenção desses povos. Em estudos pioneiros na área da demografia 
indígena brasileira, Darcy Ribeiro (1956, 1957) avaliou o impacto das doenças infecciosas 
transmitidas aos nativos por ocasião dos contatos com a sociedade envolvente. Tendo em 
vista os inúmeros efeitos devastadores dos contatos nas estruturas demográficas e sociais 
desses povos, o autor supôs que os mesmos entrariam em um processo irreversível de redução 
populacional, o que provavelmente os levaria à sua completa extinção.  

Entretanto, estudos recentes revelam que muitos povos indígenas no Brasil estão crescendo 
desde a segunda metade do século XX, contrariando as previsões pessimistas apresentadas na 
década de 1950 (AZEVEDO 2006). Nesse sentido, há “(...) alguns grupos que não somente 
sobreviveram ao choque demográfico inicial como também restabeleceram o nível 
populacional anterior ao contato (...) e aqueles que continuaram a crescer pela combinação de 
alta fecundidade e reduzida ou moderada mortalidade” (FLOWERS 1994: 213). Povos como 
Bakairi (PICCHI 1994), Canela (GREENE; CROCKER 1994), Kamayurá (CAMARGO, 
JUNQUEIRA e PAGLIARO 2005), Krahô (MELATTI 1999a), Nambiquara (PRICE 1994), 
Panará (BARUZZI et al. 1994), Tenetehara (GOMES 2002), Xavante (FLOWERS 1994; 
SOUZA; SANTOS 2001; SOUZA 2008) e quase a totalidade dos grupos que habitam o 
Parque Indígena do Xingu (Rodrigues 1999 apud PAGLIARO 2002a) estaria crescendo, em 
média, 3,5% ao ano. Esse ritmo é duas vezes maior que a média estimada para a população 
brasileira, de 1,6% ao ano no período entre os Censos de 1991 e 2000 (IBGE 2004) e 
configuraria um processo de recuperação demográfica17 desses povos. 

                                           
16 São representantes da família Tupi-Guarani (do tronco Tupi), os Kamayurá e os Kaiabi; da família Yudjá (do 
tronco Tupi), os Yudjá; da família Awetí (do tronco Tupi e com uma única língua), os Awetí; da família Aruak, 
os Mehinako, os Waurá e os Yawalapiti; da família Karib, os Ikpeng, os Kalapalo, os Kuikuro, os Matipu e os 
Nahukuá; da família Jê (do tronco Macro-Jê), apenas os Kisêdjê e da língua isolada Trumái (não classificada em 
qualquer família), os Trumái. 
17 A expressão “recuperação demográfica” diz respeito à fase intermediária do processo de transição demográfica 
- sobre o qual o demógrafo francês Adolphe Landry (1874-1956) foi o primeiro a escrever, embora sem a 
pretensão de criar uma teoria a respeito do que chamou de “revolução demográfica” - na qual há um elevado 
crescimento da população. Esse processo de retomada do crescimento é visível entre diversos povos indígenas 
no Brasil após períodos de perdas numéricas devido a guerras, epidemias, catástrofes ambientais, entre outros 
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Sobre as possíveis causas desse processo de recuperação demográfica, vale ressaltar a 
multiplicidade de fatores que vêm sendo investigados por estudiosos do campo da demografia 
e da antropologia, cuja aliança é de suma importância para a compreensão dos fatores que 
concorrem para a reversão da tendência de declínio populacional entre os povos indígenas.  

Um estudo realizado por Pagliaro e Junqueira (2007) sobre a dinâmica populacional dos 
povos indígenas no Brasil revelou que o incremento demográfico destes povos se deu 
principalmente pela combinação de uma sensível queda da mortalidade, a prevalência de altas 
taxas de natalidade e, em alguns casos, a um significativo saldo migratório. Segundo Pagliaro 
(2002a), dentre os fatores que possivelmente explicam a queda da mortalidade observada 
entre diversos povos indígenas no Brasil estão a maior resistência adquirida por essas 
populações aos agentes infecciosos causadores de doenças, o avanço de ações de saúde 
voltadas especificamente para os povos indígenas e a maior participação das organizações dos 
povos indígenas na defesa de seus próprios interesses.  

Nos primeiros contatos com as frentes de expansão colonialista, os povos indígenas 
apresentaram altas taxas de letalidade perante doenças epidêmicas (SANTOS; COIMBRA JR. 
1994), o que se deveu a fatores biológicos (deficiência imunológica) e também sócio-
demográficos (ruptura social). Por isso, as intervenções preventivas e curativas como a 
vacinação, o uso de antibióticos e o tratamento da diarréia - importante causa de morte por 
desidratação - promoveram melhorias das condições de saúde das populações indígenas, 
fazendo cair substancial e progressivamente os níveis de mortalidade – o que, somado à 
elevada fecundidade desses povos, gera um significativo crescimento da população.  

A respeito dos níveis de fecundidade, Pagliaro (2002b) chama atenção para o fato de que a 
elevação das taxas de fecundidade não decorre necessária e exclusivamente de melhorias nas 
condições de vida e saúde dos mesmos, sendo possivelmente fruto de padrões reprodutivos 
ancestrais que, segundo a autora: 

(...) são compatíveis com seus anseios e necessidades estratégicas de poder e 
ocupação de território (uma vez que) os povos indígenas podem ter domínio sobre o 
tamanho de família e de população que desejam para atender às necessidades 
inerentes ao funcionamento de seus diferentes e complexos sistemas de organização 
social (PAGLIARO 2002: 2). 

Para alcançarem níveis desejados de natalidade, as sociedades indígenas lançam mão de 
práticas deliberadas de controle dos nascimentos como o tabu pós-parto (com restrições às 
práticas sexuais num determinado intervalo de tempo após o nascimento da criança), o uso de 
ervas anticoncepcionais de efeito temporário ou permanente, a realização de abortos por meio 
de ingestão de substâncias químicas ou ações mecânicas e o infanticídio.  

 

JUSTIFICATIVA 

Diante do quadro de expressivo crescimento demográfico no qual as populações indígenas no 
Brasil estão inseridas e do pouco conhecimento acerca do comportamento sexual e 
reprodutivo destas populações, a presente pesquisa visa contribuir para o campo da saúde da 
mulher indígena. Nesse cenário, é indiscutível o papel do regime de fecundidade da 
população, sendo majoritariamente responsável pela dinâmica sócio-demográfica do grupo.  

                                                                                                                                    

fatores (LANDRY 1934 apud ERVITTI DIAZ 1998). 
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Acerca do comportamento reprodutivo dos Yawalapiti, assim como dos demais povos alto-
xinguanos, observa-se que o longo período de abstinência sexual dos pais no período pós-
parto - que perdura até que a criança comece a engatinhar ou andar - e o prolongado período 
de amamentação (de aproximadamente dois anos) provocam um significativo espaçamento 
entre os filhos, o que acaba por interferir diretamente no nível de fecundidade das mulheres 
desse grupo. Nesse sentido, percebe-se que a organização social Yawalapiti tem importante 
influência sobre o seu comportamento reprodutivo, afinal, nesse grupo, “uma mulher é 
caracterizada pela capacidade de gerar filhos nos seus primeiros anos do ciclo reprodutivo. 
Sua autoridade aumenta à medida que tem mais filhos”. O padrão tradicional de residência no 
Alto Xingu determina que chefes e homens de prestígio obedeçam ao princípio da 
virilocalidade, ou seja, a esposa passa a morar na casa da família do esposo, enquanto que os 
demais homens devem passar por um estágio uxorilocal antes de estabelecerem residência 
virilocal definitiva, ou seja, passam um tempo morando com a família da esposa. Entretanto, o 
modelo de residência após o matrimônio é bastante flexível, tendo em vista casos de homens 
de prestígio que mantém seus genros morando definitivamente em suas casas com suas 
respectivas esposas. 

As regras e práticas relacionadas ao casamento e à reprodução evidenciam a autonomia que os 
povos indígenas têm sobre sua história reprodutiva, conduzindo suas populações para um 
tamanho determinado sobre o qual exercem um importante – embora não absoluto -controle, 
contradizendo os argumentos neomalthusianos que consideram o elevado crescimento dos 
grupos indígenas um acontecimento sobre o qual não se tem controle, caracterizando-se como 
um empecilho para sua sobrevivência (PAGLIARO 2002b).  

Tal constatação corrobora a importância e a crescente necessidade da realização de estudos 
que visem a compreensão do comportamento sexual e reprodutivo dos povos indígenas, 
interpretado à luz de conhecimentos sobre sua estrutura cultural e dinâmica demográfica.  

 

OBJETIVOS 

A presente pesquisa teve como objetivo principal conhecer o comportamento sexual e 
reprodutivo de mulheres da etnia Yawalapiti, localizada na porção sul do Parque Indígena do 
Xingu, relacionando suas práticas de contracepção, abortamento e infanticídio à estrutura 
cultural e ao perfil demográfico do povo Yawalapiti. O objetivo geral, portanto, seria esboçar 
o perfil da saúde reprodutiva das mulheres entre 12 e 49 anos, procurando conhecer a 
complexa rede de relações que produzem o comportamento sexual e reprodutivo destas 
mulheres, investigando, sobretudo, a ocorrência e motivação da prática de abortamento.  

Os objetivos específicos, ao início da pesquisa, eram conhecer os métodos contraceptivos 
utilizados pelas mulheres Yawalapiti, as fontes de obtenção de informação e do método em si; 
verificar a relação entre número de filhos nascidos vivos, o número ideal de filhos - segundo 
critérios sócio-culturais - e estado conjugal e estimar a proporção de mulheres com aborto 
provocado. 
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METODOLOGIA E ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS 

A presente pesquisa restringiu-se à população Yawalapiti localizada na aldeia Tuatuari no 
Alto Xingu, excluindo-se indivíduos que residissem nos Postos do Parque, em aldeias de 
outros povos ou em áreas urbanas. Dado que o foco da pesquisa é o comportamento 
reprodutivo das mulheres desse grupo, apenas aquelas em idade reprodutiva (12 a 49 anos) 
foram convidadas a participar do estudo. 

A pesquisa visava, além de quantificar os eventos do ciclo reprodutivo das mulheres 
Yawalapiti, conhecer as concepções próprias que elas têm sobre seu comportamento sexual e 
reprodutivo, elaborando um glossário das palavras utilizadas na língua nativa para nomear as 
partes do corpo da mulher que dizem respeito à sexualidade e reprodução - possível através de 
um levantamento com as próprias mulheres, nos dicionários da língua e em obras etnográficas 
sobre esse povo. Posteriormente, as mulheres foram convidadas para participar da pesquisa, 
esclarecendo possíveis dúvidas sobre os procedimentos metodológicos e a participação de 
cada uma no estudo e, por fim, ofereceu-se o termo de consentimento para avaliação e 
aprovação individual. Assim, apenas as mulheres que se dispusessem a participar da pesquisa 
seriam entrevistadas a fim de se colher sua história de vida, sobretudo sua história 
reprodutiva.  

Quantitativamente, procurou-se mensurar e analisar os eventos que envolvem o ciclo 
gravídico-puerperal, bem como gestação, parto, abortos provocados, número de filhos 
considerado como ideal (pela mulher, família e sociedade), número de filhos tidos, número de 
filhos vivos, uso de técnicas contraceptivos, a ocorrência de abortos espontâneos e 
provocados, a ordem desses eventos na história reprodutiva da mulher, entre outras. 

Qualitativamente, buscou-se conhecer como as mulheres Yawalapiti vêem a si mesmas, o seu 
corpo, como lidam com seus fluidos corporais - tais como fluxo menstrual -, se realizam 
cerimônias ou rituais de passagem para a idade adulta, como transmitem os conhecimentos 
relacionados à sua saúde reprodutiva, como vêem a questão da sexualidade e reprodução, a 
quem procuram quando precisam de orientações de ordem sexual e/ou reprodutiva, se 
praticam abortamento e, em caso positivo, como o fazem, em quais circunstâncias e em que 
momento de suas histórias reprodutivas. 

As informações de caráter qualitativo, como aspectos da cultura Yawalapiti e explanações de 
eventos como concepção, gestação, abortamento, parto e puerpério - bem como as regras 
culturais que circundam todos esses eventos - são de inestimável importância para a pesquisa, 
a partir dos quais seria possível interpretar os dados colhidos. Tais informações são coletadas 
através de conversas informais com lideranças, mulheres, agentes indígenas de saúde, 
professores locais e ainda com outros pesquisadores que desenvolvem projetos na mesma área 
e na literatura produzida sobre esse povo. 

Contudo, ao tentar obter maiores informações sobre anticoncepção, cuidados durante a 
gestação, práticas de abortamento e infanticídio, recebi respostas negativas das mulheres da 
comunidade, que ofereceram resistência ao falar sobre o tema da pesquisa. Ao tentar entender 
o porquê de se negarem a falar do que já havíamos conversado anteriormente, de modo 
informal, algumas mulheres disseram que atualmente não podem manter seus costumes 
porque agora aquilo “era errado”. Disseram que as equipes de saúde pedem para que as 
mulheres não façam abortos nem ‘enterrem crianças’ (como se costuma chamar o 
infanticídio) e que, por isso, precisam esconder os hábitos que decidem manter. Os próprios 
agentes indígenas de saúde da aldeia me disseram que ali não se pratica aborto nem 
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infanticídio porque todos já foram ensinados pelas equipes de saúde de que essas práticas são 
erradas e trazem malefícios para a população, que precisa “se livrar desses costumes”. Ouvi 
desses agentes que não seria bom falar desse assunto com as mulheres porque elas já foram 
instruídas a não mais praticar abortamento ou infanticídio e que, portanto, elas não falariam 
sobre esse assunto nem tampouco admitiriam realizar tais práticas.  

Aproximei-me de diferentes formas e em momentos variados, esperando compreender melhor 
o motivo do silêncio de mulheres que antes se abriam sobre assuntos referentes à saúde da 
mulher, gravidez, parto e aborto. Algumas informantes, de quem eu já havia conquistado certa 
confiança, aceitaram conversar sobre o assunto e fizeram importantes declarações, 
explicando-me detalhadamente como realizam abortos e infanticídio através da ingestão de 
chás de ervas naturais (cuja dose é definida por raizeiras, como são conhecidas as mulheres 
que conhecem os poderes das ervas medicinais) para desnutrir e “envenenar” o feto - segundo 
as próprias palavras de uma das informantes – ou para antecipar o parto e enterrar a criança no 
local. Este universo dos eventos reprodutivos é de domínio das mulheres, sobretudo das mais 
velhas e raizeiras.  

Apesar de confirmarem que estas práticas continuam vigentes, as informantes comentaram 
acerca das mudanças no discurso da comunidade acerca destas práticas. Segundo elas, o novo 
discurso visa atender às expectativas das equipes médicas que atendem as comunidades alto-
xinguanas, embora não reflita alterações reais no comportamento da comunidade. A 
proximidade e a convivência quase que diária com equipes de saúde (enfermeiros, auxiliares 
de enfermagem, médicos e dentistas) tem introduzido nas comunidades indígenas o 
julgamento moral pautado em princípios ocidentais e cristãos, que condenam o aborto 
provocado e qualquer outra forma de interrupção da vida. 

Diante disto, o aprofundamento da pesquisa ficou muito prejudicado. As informantes 
corroboraram uma das hipóteses iniciais da pesquisa acerca da manutenção de práticas 
deliberadas de controle da natalidade, mas acabaram por suscitar importantíssimas questões 
acerca do limite ético perante aquilo que me permitiram conhecer, mas que certamente 
negariam se eu viesse a divulgar. Surgiram ali milhares de indagações pessoais no tocante ao 
compromisso do pesquisador para com as partes envolvidas na pesquisa, sejam a comunidade 
estudada, os dados encontrados, a comunidade científica, os comitês de ética, agências 
financiadoras e colegas pesquisadores.  

Muitas são as dúvidas que ainda permanecem acerca dos limites éticos em pesquisas na área 
de saúde, sobretudo no tocante à saúde sexual e reprodutiva, campo repleto de tabus e 
preconceitos. Mas há que se colocar uma questão, talvez a mais importante, sobre o 
constrangimento e até mesmo a limitação dos direitos sexuais e reprodutivos destas mulheres 
indígenas que, uma vez assistidas por profissionais de saúde não indígenas, se vêem forçadas 
a negar a continuidade de práticas ancestrais de controle de natalidade - que fazem parte de 
sua estrutura sócio-cultural - pelo fato destas contrariarem concepções de uma ética e moral 
alheias à sua comunidade. Julgamentos de outrem que, pouco a pouco, inibem, restringem e 
envergonham. 
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