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Crise e Recuperação Demográfica:
os Xavánte de Pimentel Barbosa,
Mato Grosso
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Nancy Μ. Flowers

O s efeitos imediatos do contato sobre as sociedades indígenas
amazônicas têm sido bem documentados. Introdução de doenças, ruptura social, não raro com aumento de disputas internas, além de lutas para resistir
à invasão de seus territórios, usualmente conduzem a uma crise demográfica. Um dos resultados mais recorrentes desta crise tem sido a extinção
biológica e social de diversas etnias (Denevan, 1976; Hemming, 1978; Ribeiro,
1956).
Há, contudo, alguns grupos que não somente sobreviveram ao choque
demográfico inicial como também restabeleceram o nível populacional
anterior ao contato. Há também aqueles que continuaram a crescer pela
combinação de alta fecundidade e reduzida ou moderada mortalidade. Os
Shipibo (Hern, 1977), os Kayapó (Black et aL, 1978; Werner, 1983) e os
Xavánte são exemplo de grupos indígenas com rápido crescimento
demográfico, cujos contingentes populacionais vêm dobrando a cada 15 anos
ou menos.
O rápido crescimento populacional traz vantagens e desvantagens.
Antes de mais nada, assegura a sobrevivência física, ainda que não
necessariamente continuidade cultural. O crescimento pode, contudo, exercer
uma pressão sobre os recursos naturais das áreas indígenas, freqüentemente
de tamanho inadequado. Nos estágios iniciais da recuperação demográfica,
quanto até metade da população pode ser de crianças menores de 15 anos,
os adultos terão que dispender enorme energia para prover a comunidade
de alimentos. Ambas as situações podem estimular um maior envolvimento
das comunidades indígenas na economia de mercado regional, seja através
do trabalho pago e/ou da agricultura comercial (Gross et aL, 1979). A
medida que os jovens superam em número os mais velhos, pode ocorrer um
enfraquecimento das tradições e conflitos intergerações. Não obstante, o

aumento populacional renova a confiança do grupo em seu futuro e na
capacidade de ação política.
Tem sido freqüentemente sugerido na literatura que grupos de
caçadores-coletores e aqueles de agricultura incipiente tendem a apresentar
baixa fecundidade e moderada mortalidade (cf. Salzano & Callegari-Jacques,
1988: 45-46). A suposição é a de que esses padrões demográficos são
consistentemente mantidos e estejam relacionados à disponibilidade de
recursos e ao nível tecnológico. Contudo, não se pode descartar a possibilidade de que, no momento da pesquisa, os grupos sob investigação já
estivessem experimentando os efeitos do contato. Estudos longitudinais
sugerem que os padrões de fecundidade e mortalidade dos grupos indígenas
podem variar enormemente ao longo do tempo (Weiss, 1976; Early, 1985;
Caldwell et al., 1987; Leslie & Gage, 1989; Early & Peters, 1990), o que limita
as possibilidades de inferências a partir de dados transversais.
Neste trabalho apresentarei dados demográficos colhidos em uma
comunidade Xavánte do Brasil Central, através de censos e histórias
reprodutivas. Os dados apontam para um padrão de mudança e instabilidade demográfica. Antes de 1960, quando os Xavánte eram ainda seminômades, a fecundidade era moderadamente alta e a mortalidade infantil
baixa. O contato trouxe doenças e ruptura social, levando a um abrupto
aumento da mortalidade infantil e declínio da fecundidade. Mais recentemente, a situação inverteu-se: houve uma redução da mortalidade infantil
e um incremento na fecundidade, resultando em rápido crescimento
populacional.
Os Xavánte
No início do século XVIII, época dos primeiros contatos com a sociedade
nacional, os Xavánte ocupavam áreas de cerrado do que é agora o Estado de
Goiás. Cartas de governadores coloniais destinadas à Corte em Lisboa
(Anônimo, 1918) indicam que os Xavánte resistiram à invasão de seus
territórios atacando sítios de mineração e pilhando o gado e a colheita dos
colonizadores. O governo colonial teve êxito no processo de "pacificação",
sedentarizando diversos grupos indígenas, incluindo os Xavánte, em
assentamentos de missões. Contudo, por volta do final do século, quando as
minas de ouro estavam exauridas e parcela significativa da população de
colonos de Goiás já havia emigrado, a maior parte do índios abandonou as
missões.
Na metade do século XIX, um grupo (ou talvez grupos) Xavánte migrou
na direção oeste, atravessando o rio Araguaia e fixando-se na região Leste

de Mato Grosso. Por cerca de oitenta anos, os Xavánte permaneceram isolados, defendendo seu território de forma tão efetiva que a região por eles
ocupada tornou-se uma misteriosa "terra de ninguém" para o mundo exterior. Esta situação, que perdurou até os anos 40 deste século (Fleming, 1934:
17-18), e o isolamento, parece ter protegido os Xavánte das doenças
epidêmicas. Os surtos que ocorreram neste período possivelmente deveramse aos Karajá, que estavam em contato com a sociedade nacional e a quem
os Xavánte temiam, já que, segundo eles, traziam doenças (Neel et aL, 1964).
Na década de 40, o governo brasileiro executou um intenso esforço para
"pacificar" os Xavánte e abrir suas terras para atividades de colonização. Um
dos primeiros grupos a fazer contato pacífico foi aquele liderado por Apowé,
o líder da comunidade na qual trabalhei e que estava vivo por ocasião de
meu trabalho de campo, em 1977. Quanto o antropólogo David MayburyLewis visitou pela primeira vez este grupo Xavánte, em 1957, ainda era
reduzido o contato dos Xavánte com o mundo exterior. Maybury-Lewis
(1974: 27) observou que o grupo de Apowé era "o mais poderoso e numeroso,
além de menos aculturado dentre as comunidades Xavánte do baixo curso doriodas
Mortes".
Em 1962, Maybury-Lewis retornou aos Xavánte com um grupo de
investigadores biomédicos coordenado por James V. Neel e Francisco M.
Salzano. O objetivo do trabalho foi realizar estudos genéticos, epidemiológi¬
cos e demográficos em São Domingos, um posto indígena situado às
margens do rio das Mortes (Neel et al., 1964). Os investigadores ficaram
impressionados com o bom estado físico e nutricional dos Xavánte. Ao
mesmo tempo, ficou claro que o grupo estava atravessando um período de
considerável estresse, devido a epidemias e ruptura social. A população de
São Domingos havia diminuído devido a doenças, assassinatos e por uma
fissão do grupo. Alguns rapazes já haviam visitado cidades brasileiras, de
onde possivelmente trouxeram infecções que estavam acometendo a
comunidade. Segundo Maybury-Lewis (1974:29)," ...os Xavánte já estão cientes
de sua impotência frente à sociedade nacional e estão agudamente conscientes de seu
reduzido número, um assunto recorrente em conversas comigo, alguém que conheceu
a comunidade nos dias em que era numerosa e poderosa". As pesquisas imunoló¬
gicas evidenciaram a presença de anticorpos para sarampo e coqueluche,
atestando a ocorrência de epidemias destas infecções na população. Os
Xavánte atravessavam a crise do contato.
Em 1976-1977, quando vivi entre os Xavánte por 14 meses, as condições
haviam melhorado um pouco. Desde há quatro anos viviam em uma única
aldeia próxima à fronteira oeste da área indígena, conhecida como Pimentel

Barbosa. A subsistência estava baseada no cultivo do arroz, que era também
extensivamente cultivado nas grandes fazendas próximas. Ainda que alguns
rapazes trabalhassem periodicamente nestas fazendas, a comunidade era
auto-suficiente em termos de alimentos, já que as famílias retinham uma
quantidade suficiente de arroz para o seu consumo, aliado ao fato de que a
caça e a coleta eram relativamente produtivas (Flowers, 1983).
No ano de 1977, os Xavánte de Pimentel Barbosa estavam envolvidos
em uma luta para garantir suas terras. Elas haviam sido invadidas por
fazendeiros que reivindicavam a posse de terras dentro das fronteiras da
área indígena. Tirar terra de índios é fato recorrente no Brasil, mas os
grileiros não foram bem-sucedidos desta vez. Os Xavánte de Pimentel
Barbosa expulsaram os colonos das terras ilegalmente ocupadas e fizeram
alianças com líderes Xavánte de outras comunidades. Em 1980, uma
delegação dirigiu-se à Brasília, onde praticamente manteve o presidente da
Fundação Nacional do índio (FUNAI) como refém em seu próprio escritório,
quando aconteceram também denúncias de corrupção dentro da FUNAI
(Maybury-Lewis, 1985). Esta ação enérgica produziu resultados positivos: as
fronteiras de Pimentel Barbosa foram garantidas e os fazendeiros retirados
após pagamento de indenizações.
Quanto retornei à Pimentel Barbosa em 1988, encontrei a área praticamente 50% maior do que em 1977. Além disso, a população havia crescido
de 249 para 411, atingindo 461 em 1990. Havia agora três aldeias: a aldeia
antiga e principal, localizada próxima ao posto da FUNAI, e duas aldeias
satélites menores, situadas na parte da área indígena ocupada pelos
fazendeiros em 1977.
Em 1988, o projeto de cultivo comercial de arroz, promovido pela
FUNAI em 1977, já não estava operante, tendo fracassado juntamente com
outras tentativas de desenvolvimento econômico em Pimentel Barbosa. O
maquinário agrícola enferrujando no cerrado atestava o fracasso do projeto.
Mas isto não parecia incomodar os Xavánte, que pareciam mais dedicados
aos seus valores tradicionais. Nesta ocasião, celebravam o ritual de iniciação
de um grande grupo de rapazes e estavam novamente vivendo em casas
coletivas, havendo abandonado as habitações de pau-a-pique que observei
em 1977.
Ao longo dos últimos anos, a sociedade Xavánte tem experimentado
muitas mudanças e realizado constantes ajustes no seu processo de
articulação com a sociedade nacional, da qual agora é parte (Gross et al.,
1979). Contudo, mesmo no presente, mantém um forte senso de identidade
étnica. Ε interessante frisar que os líderes jovens, conscientes do suporte que

pode advir de organizações ambientalistas brasileiras e estrangeiras,
proclamam uma ideologia que enfatiza o tradicionalismo e o conservadorismo. Ao mesmo tempo, os homens mais velhos adotam uma postura que
enfatiza acordos com a burocracia da FUNAI (Grahan, 1986).
Metodologia de pesquisa
Ao longo dos quatorze meses de pesquisa em Pimentel Barbosa em
1976-1977, foram levantadas histórias reprodutivas de todas as mulheres da
aldeia, registrados dados vitais e coletadas informações referentes à saúde
e crescimento físico das crianças . Realizaram-se também observações
sistemáticas sobre a alocação de tempo e produtividade agrícola e de caça,
além de consumo alimentar (Flowers, 1983; Gross et al. 1979). Em 1988,
retornei à comunidade com o antropólogo Daniel Gross por um período de
duas semanas, quando um novo censo foi conduzido. Finalmente, em 1990,
juntamente com os bioantropólogos Carlos Coimbra Jr. e Ricardo Santos,
foram coletados dados biomédicos e a população recenseada uma terceira
vez, além de levantadas novas histórias reprodutivas. Com o objetivo de
efetuar comparações com períodos anteriores, utilizei também as informações genealógicas e demográficas reportadas por Maybury-Lewis (1974)
e Neel et aL (1964).
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Mudanças demográficas recentes
As Figuras 1 e 2 mostram a distribuição da população Xavánte segundo
grupos etários e sexo em 1977 e 1990. Nos 13 anos entre os dois censos, a
população quase que dobrou — cresceu de 249 para 461 indivíduos.
Praticamente todo o aumento foi devido ao nascimento de crianças na
comunidade, tendo sido irrelevante a imigração e a emigração.
A Tabela 1 apresenta os componentes do crescimento populacional entre
1977 e 1990. Chama atenção o número de nascimentos: nasceram 221
crianças, sendo 185 na aldeia principal e 36 nas duas aldeias satélites.
Comparando os dois censos, percebe-se que 18 pessoas observadas em
1977 morreram antes de 1990. Dentre elas estão a mais idosa das duas
esposas do líder Apowé, assim como seu filho mais velho (Warodi), que o
sucedeu e que, por sua vez, veio a falecer em 1988. Não foi possível estimar
a idade de morte dos demais adultos. Julgando por suas idades em 1977,
estimo que cinco eram velhos e os outros três de meia-idade. Dois rapazes
já casados também vieram a falecer, assim como um adolescente paralítico.

Os sete restantes, que eram menores de cinco anos em 1977, morreram antes
de atingir a maioridade. De acordo com as mães de quatro deles, dois
morreram por volta de um ano de idade, um por volta dos cinco e um outro
por volta dos oito.

Migração foi um fator relativamente insignificante na dinâmica
demográfica Xavánte. Seis pessoas emigraram, quatro das quais de Pimentel
Barbosa para outras comunidades Xavánte. Houve o caso de um rapaz que
foi estudar em Goiânia e o de um homem velho com problemas mentais que
desapareceu. Setenta e seis pessoas mudaram-se para as aldeias satélites,
mantendo, contudo, contatos freqüentes com seus parentes na aldeia
principal. Houve ainda o caso de três pessoas que, por estarem possivelmente em uma das vilas satélites, não foram computadas no censo.
Dezoito pessoas imigraram para Pimentel Barbosa. Sete eram rapazes
que estavam estudando fora da aldeia em 1977. Cinco Xavánte de outras
comunidades vieram residir com parentes em Pimentel Barbosa, onde
casaram. Dentre os imigrantes incluíam-se uma mulher não-índia, casada
com um Xavánte, e suas quatro crianças. Os Xavánte geralmente não
aprovam casamentos interétnicos, o que talvez explique o fato da família
estar vivendo isolada em 1988. Em 1990, contudo, esta família já estava
morando na aldeia. Finalmente, houve o caso de um jovem Xavánte que foi
estudar em Goiânia e que lá casou-se com uma Karajá portadora de grau
universitário.

Em 1990, a aldeia principal não era apenas maior, como também as
árvores do pátio central haviam crescido, criando uma atmosfera de
permanência. Quando indaguei a respeito da distância até as roças, cuja
localização muda a cada dois ou três anos, fui informada de que agora as
pessoas "viajavam" até elas e aos locais de pesca e caça nos caminhões da
comunidade. De tudo, o que me deu o mais intenso senso de passagem do
tempo foi identificar indivíduos que, crianças em 1977, haviam se tornado
adultos e gerado seus próprios filhos.
Taxas recentes de natalidade e mortalidade
A comparação do censo de 1977 com o de 1990 possibilitou estimar
taxas de natalidade e mortalidade. Não se pode, contudo, levar em
consideração unicamente os dados dos dois censos, já que tal procedimento
acarretaria uma subestimativa das mortes e dos nascimentos. Isto porque a
mortalidade infantil é relativamente alta entre os Xavánte e um certo número
de crianças nasceu e morreu no período intercensitário. Visando preencher
esta lacuna, entrevistei 109 mulheres da aldeia principal, que foram
questionadas quanto ao desenlace de seus episódios de gravidez, incluindo
idade ou estágio de desenvolvimento das crianças falecidas. De acordo com
estas entrevistas, 24 crianças nasceram e morreram nos 13 anos entre os dois
censos. Obviamente, estas crianças devem ser incluídas nas análises
demográficas.
Infelizmente, a contagem não é representativa para Pimentel Barbosa
como um todo, uma vez que só fui capaz de entrevistar as mulheres
residentes na aldeia principal. Deixaram de ser incluídas dezoito mulheres
que viviam nas aldeias satélites. Por esta razão, as estimativas de natalidade
e mortalidade reportadas neste trabalho são baseadas em dados da
população da aldeia principal.
A população da aldeia principal era de 249 em 1977 e de 385 em 1990.
Somando estes dois números e dividindo o resultado por dois, obtém-se
uma média de 317. Nasceram 212 crianças no período intercensitário, 24 das
quais nasceram após 1977 e faleceram antes de 1990, não as tendo, portanto,
conhecido diretamente. A razão de 212 por 13 resulta em 16,3 nascimentos
por ano. A taxa bruta de natalidade é definida como o número de nascimentos por 1.000 habitantes por ano. No caso Xavánte, os 16,3 nascimentos por
ano, divididos por 317, e a razão multiplicada por 1.000 é igual a 51,4. Esta
taxa bruta de natalidade é similar àquela das populações com as mais altas
taxas de crescimento populacional do mundo (Palmore & Gardner, 1983).

Para estimar a taxa bruta de mortalidade, as 18 mortes de pessoas
conhecidas foram somadas às 24 crianças nascidas e falecidas entre os dois
censos, o que totaliza 42 mortes. A taxa bruta de mortalidade é definida
como o número de mortes por 1.000 pessoas por ano. Os resultados apontam
para uma taxa de 10,2, que pode parecer surpreeendemente baixa para uma
população como a Xavánte. Mas é preciso levar em consideração que
estamos lidando com uma população muito jovem. A taxa bruta de
mortalidade depende em larga escala da composição etária da população.
Em 1977, apenas sete pessoas, ou 2,8%, tinham mais de 50 anos, porcentagem que aumentou para 6,5% em 1990. Estes resultados sugerem que a
população está, de certa forma, envelhecendo. A Tabela 2 mostra a
distribuição das mortes, incluindo das crianças nascidas e falecidas entre os
censos, de acordo com grupo etário.

A taxa de mortalidade infantil é definida como o número de mortes de
crianças menores de um ano de idade, dividido pelo número de nascimentos
por ano, multiplicado por mil. Já que 212 crianças nasceram entre 1977 e
1990 e, neste mesmo período, 15 morreram antes de completarem um ano,
a taxa é de 70,1 por mil. Esta taxa pode parecer reduzida para uma
população como a Xavánte. Contudo, as entrevistas indicaram que a
mortalidade infantil já foi bastante superior no passado, notadamente nos
anos imediatamente após o contato. Tanto em 1977 como em 1990, mais da
metade da população era composta de indivíduos menores de 15 anos de

idade, sugerindo rápido crescimento populacional. Estes dados contrastam
com as estimativas de Neel et al. (1964), cujos cálculos apontaram apenas
39,3% da população composta de menores de 15 anos na década de 60. Tal
diferença pode ser devido tanto a uma menor fecundidade ou maior
mortalidade infantil no início da década de 60. A mortalidade de crianças é
ainda elevada: das 42 mortes entre 1977 e 1990, 32 ocorreram entre menores
de 15 anos de idade, resultando em uma taxa específica de 12,9 por mil. Esta
taxa foi calculada com base em uma média populacional de 190,5 para este
grupo etário, entre 1977 e 1990.
Fatores influenciando a fecundidade
Ainda que elevada (aproximadamente 8,5), a taxa total de fecundidade
dos Xavánte não está próxima do máximo reportado para populações de
fecundidade natural. Em uma revisão recente, Gage (1989) apontou para
uma ampla variação nos níveis de fecundidade das populações de fecundidade natural, variando de 5,1 a 11,0 crianças nascidas vivas para mulheres
casadas ao menos uma vez. A mais elevada taxa de fecundidade conhecida
é aquela dos Hutterites que, ainda segundo este autor, resulta parcialmente
do declínio histórico na ocorrência de doenças infecciosas e de terem
constituído uma "população de fronteira" experimentando expansão em um
novo ambiente.
A fecundidade pode ter sido influenciada pelo abandono da prática de
abstinência sexual após o nascimento da criança. A quebra de tal prescrição
pode resultar em uma diminuição do intervalo entre os partos, com
conseqüente aumento da fecundidade. Ε difícil dizer até que ponto os
Xavánte seguem esta prática nos dias atuais, ainda que afirmem que ela
ajuda na manutenção da saúde do bebê. Segundo os Xavánte mais velhos,
o bebê já deve estar caminhando quando outro é iniciado e, além disso, o
intervalo deve ser mais prolongado no caso de meninas, uma vez que elas
são mais "delicadas". Com base nos dados disponíveis, não é possível
afirmar que a quebra da prescrição resulte efetivamente em uma diminuição
do intervalo entre os partos. Só pude determinar com exatidão as médias de
intervalo para o período 1974 a 1977, para o qual disponho de datas exatas
de nascimento. Para os 33 meses de dados acurados, 42 das 65 mulheres
entre 15 e 44 anos deram à luz pelo menos uma vez (não levando em
consideração os natimortos), 14 mulheres duas vezes e uma única três vezes.
Para aquelas mães cujas crianças sobreviveram até pelo menos um ano de

vida, a média do intervalo foi de 20,9 meses; para aquelas cujos filhos
vieram a falecer, a média caiu para 16,6 meses.
Há evidências que indicam que, em algumas sociedades, mulheres
envolvidas em casamentos políginos são menos férteis que aquelas
envolvidas em casamentos monogâmicos. Foi exatamente o que observou
Hern (1988) entre os Shipibo. Ainda que haja em Pimentel Barbosa uma
elevada freqüência de casamentos políginos, não disponho de dados
longitudinais confiáveis para testar esta proposição.
Não foi possível levantar dados sobre taxas de aborto, induzido ou
espontâneo, para as mulheres Xavánte. Nenhuma delas mencionou ter
praticado aborto induzido. Não foi tampouco possível estimar a freqüência
de abortos espontâneos nos primeiros meses de gravidez, uma vez que não
são aparentemente diferenciados de episódios de menstruação. Como
reportado para as mulheres Kayapó (Black et al., 1978; Werner, 1983), as
Xavánte não percebem a menstruação como um fenômeno periódico e
normal. Ainda que saibam que a menstruação acontece naquelas mulheres
que não tiveram filhos recentemente, consideram-na como uma doença. Um
atendente de enfermagem da FUNAI com experiência em várias aldeias
disse-me que, com freqüência, as mulheres Xavánte vêm à farmácia em
busca de medicamentos para "parar o sangramento". De fato, Harrel (1981)
demonstrou que a menstruação pode ser uma ocorrência relativamente rara
entre mulheres que amamentam por longos períodos. As mulheres Xavánte
amamentam quase que continuamente ao longo do seu período reprodutivo,
algumas vezes até dois filhos (um recém-nascido e outro maior) ao mesmo
tempo (Black et al., 1978). Harrel apontou também que, quanto mais longo
o período de lactação, tanto maior o de amenorréia pós-parto e de ausência
de ovulação. Além disso, com o prolongamento do período de lactação,
torna-se mais provável que a ovulação, e possivelmente a gravidez,
precedam a primeira menstruação.
É provável que as mulheres Xavánte tenham seus episódios de gravidez
freqüentemente interrompidos devido ao árduo estilo de vida. Talvez as
perdas sejam menores no presente, uma vez que já não têm que carregar os
utensílios domésticos e as crianças de um local para outro, como no passado.
Mulheres mais velhas contaram-me que cada um de seus filhos nasceu em
um local diferente, quando não durante uma caminhada. Os dados de 1977
sugerem que em tomo de 7% dos episódios de gravidez teminaram em
aborto; a taxa foi de 3% em 1990. Vale ressaltar, contudo, que, comparandose os dados relativos aos mesmos nascimentos em 1977 e 1990, as entrevista

das nem sempre foram consistentes na distinção entre uma criança nascida
morta e outra falecida imediatamente após o nascimento.
As mulheres Xavánte continuam a realizar suas atividades rotineiras até
umas poucas semanas antes do parto. A única morte de adulto durante o
meu período de residência em Pimentel Barbosa em 1976-1977 ocorreu
durante uma corrida de toras. Nestas ocasiões, as mulheres carregam toras
de até 40 quilos. Uma mulher grávida de oito meses que participava da
corrida tropeçou e caiu. Ela e o bebê faleceram.
Mudanças no perfil de fecundidade
Já era aparente em 1977 que a fecundidade das mulheres Xavánte estava
aumentando. A Figura 3 e a Tabela 3, baseadas em dados coletados em 1977,
mostram as taxas de fecundidade em três períodos distintos: antes de 1957,
quando os contatos eram esporádicos e os Xavánte ainda eram seminômades; entre 1957 e 1971, quando ocorreram os efeitos mais dissociativos
do contato; e entre 1972 e 1977, quando a aldeia foi estabelecida no presente
local, a mortalidade infantil declinou e a recuperação populacional
principiou. Antes de reportar os dados, alguns pontos devem ser esclarecidos: primeiro, os dados de 1977 incluem informações relativas a quatro
mulheres velhas que vieram a falecer antes de 1990; segundo, a amostra de
mulheres é bastante pequena para o período anterior a 1957, resultando em
taxas de fecundidade específicas, sujeitas a significativos erros amostrais;
terceiro, como indicado na Tabela 5, somente 10% das mulheres/ano
pesquisadas no período pré-contato tinham entre 30 e 39 anos de idade.
Feitas estas ressalvas, os dados parecem indicar que, na fase de ruptura
social e alta mortalidade seguinte ao contato, a fecundidade foi menor do
que no período pré-contato. A fecundidade só veio a aumentar uma vez
passado o período de crise mais intensa.
As mulheres Xavánte começam a ter filhos ainda bastante jovens, não
raro por volta dos 13-14 anos. É por esta razão que o grupo etário 10-14 anos
foi incluído nas tabelas. Por outro lado, param de gerar filhos relativamente
cedo; em poucas ocasiões observei mulheres acima de 40 anos grávidas.
Nos 15 anos compreendidos entre 1957 e 1971, quando os Xavánte
experimentaram os mais severos efeitos do contato, foram as mulheres entre
15 é 19 anos que apresentaram a mais elevada fecundidade. Neste período,
presenciar a morte de tantos filhos, incluindo alguns já não tão pequenos,
levou-as a "perder a vontade de ter crianças". Ainda que as mulheres
negassem a prática de aborto induzido ou de infanticídio, a curva de
fecundidade para este período é incomum para uma população de fecun¬

dade natural, uma vez que, após um pico para a faixa etária 15-19 anos, a
fecundidade decresce progressivamente. Nas entrevistas, algumas mulheres
afirmaram que 67 das 129 crianças nascidas vieram a falecer.
Os mecanismos associados à diminuição de fecundidade podem estar
relacionados a fatores culturais e psicológicos. Segundo Wasser (1990), o
estresse psicológico pode acarretar falhas reprodutivas através de mecanismos fisiológicos variados, podendo inibir o processo de reprodução em
algum, ou alguns, de seus diversos estágios.
A queda de fecundidade das mulheres Xavánte foi possivelmente
influenciada pela ruptura social, que levou à instabilidade de casamentos e
viuvez precoce. Na década de 60, onze mulheres entre 20-30 anos estavam
viúvas ou separadas; ou seja, atravessavam parte de seu período reprodutivo
fora de uniões estáveis. Ainda que os Xavánte sejam políginos, algumas
mulheres não se casam novamente após tornarem-se viúvas ou separarem-se.

Mesmo que venham a gerar uma ou duas crianças a mais, a fecundidade
destas mulheres é possivelmente bastante inferior àquela das mulheres
envolvidas em uniões matrimoniais estáveis. Como apontado por Werner
(1983) para os Kayapó no período anterior à "pacificação", as guerras
freqüentes, com a conseqüente ausência dos maridos, contribuiu para a
diminuição da fecundidade do grupo.
A Tabela 4 e a Figura 4, construídas a partir das entrevistas realizadas
em 1990, indicam que, em anos recentes, o perfil de fecundidade dos
Xavánte aproxima-se daquele considerado típico para populações de
fecundidade natural. Nestas, os casamentos acontecem relativamente cedo
e a fecundidade é mais pronunciada na faixa etária 20-24 anos, declinando
posteriormente.

A Tabela 6, construída a partir de entrevistas conduzidas em 1977 e 1990,
resume os dados de paridade de 31 mulheres que já haviam terminado a
fase reprodutiva. Nenhuma delas apresentou paridade zero e somente
uma gerou menos que quatro filhos. Ainda que a fecundidade completa
seja similar nas diversas coortes, o número de crianças sobreviventes é
bastante diferente. No caso das seis mulheres nascidas entre 1910 e 1929,
o número médio de crianças

sobreviventes foi de 5,7; isto é, 81% atingiram 15 anos de idade ou mais. A
mulher mais velha em Pimentel Barbosa, em 1977, era Arewai'õ, mulher de
Apowê, nascida por volta de 1912. Ela gerou oito crianças, a totalidade das
quais sobreviveu até a idade adulta. Duas outras mulheres desta coorte
também reportaram que todos os seus filhos sobreviveram até a idade
adulta: uma delas teve quatro e a outra sete crianças. A relativa baixa
fecundidade deve-se ao fato de ambas, uma delas em torno dos 20 e a outra
em torno dos 30 anos na ocasião, terem enviuvado e não se casado
novamente.
Apenas 2,8, ou 38% das crianças geradas por mulheres nascidas entre
1930 e 1939, sobreviveram até pelo menos os 15 anos de idade. Este número
aumenta para 4,3 no caso das mulheres nascidas entre 1940 e 1949, o que
representa 60% de sobrevivência. O incremento deve-se principalmente às
mulheres nascidas a partir de 1945, uma vez que a taxa de sobrevivência das
crianças de mulheres nascidas entre 1940 e 1945 foi de apenas 42%.

As Tabelas 7 e 8 comparam a paridade e taxa de sobrevivência das
crianças segundo a idade de suas mães. Estes dados derivam das entrevistas
realizadas em 1977 e 1990, e dos dados coletados por Neel et al. (1964). O
que chama atenção nos dados de 1962 é o número relativamente reduzido

de crianças nascidas de mulheres entre 20 e 29 anos de idade, faixa etária
que tende a apresentar elevadas taxas de fecundidade. Este achado parece
de acordo com os meus dados, apontando que, nos anos próximos ao
contato, a fecundidade das mulheres Xavánte declinava depois de um
pequeno pico nas idades mais jovens.
A Tabela 8, que resume as taxas de sobrevivência dos filhos de mulheres
de diferentes grupos etários, revela a época em que a mortalidade infantil
começou a declinar. Em 1962, as mulheres entre 20 e 30 anos (35,7%)
apresentavam uma porcentagem de perda de filhos elevada, sendo
particularmente alta para as mulheres com menos de 20 anos. Este dados
levaram Neel et al. (1964) a afirmar que a mortalidade infantil estava
aumentando. Estes autores concluíram que a população aparentemente
estava se repondo, mas que havia uma real ameaça de que esta situação não
persistisse. Nos quinze anos seguintes (até 1977), estas mulheres, agora de
meia-idade, experimentaram a perda de quase metade (46,5%) a dois terços
(66,7%) de seus filhos; ao mesmo tempo, a sobrevivência das crianças de
mães mais novas melhorou significativamente. Para 1990, as perdas foram
inferiores a 20% para as mulheres mais jovens que 40 anos de idade.

Mudanças nos níveis de esperança de vida
Excetuando os anos mais recentes, não disponho de dados relativos à
mortalidade de adultos Xavánte. A partir das histórias reprodutivas é
possível, contudo, construir tabelas de vida que expressem as probabilidades
de sobrevivência até os 10 anos de idade durante os três períodos (Howell,
1979; Werner, 1983).

A Tabela 9 mostra a probabilidade de sobrevivência até os 10 anos de
idade para meninos e meninas nascidos antes de 1957. As Tabelas 10 e 11
referem-se às crianças nascidas entre 1957-1971 e após 1971, respectivamente.
Como esperado, a probabilidade de sobrevivência das crianças nascidas
durante o período de contato (Tabela 10) é consideravelmente inferior àquele
das crianças nascidas em outras épocas. Nos primeiros dois períodos, a
sobrevivência das meninas foi inferior àquela dos meninos. Somente mais
recentemente ocorreu uma equiparação. Isto pode sugerir que, sob condições
de estresse, os meninos recebem mais cuidado que as meninas e/ou há
prática de infanticídio direcionado para bebês do sexo feminino. Vale
ressaltar que mulheres e homens Xavánte afirmam que filhos e filhas são
igualmente bem-vindos. Há elementos para tanto: em uma sociedade
matrilocal, como a Xavánte, as filhas trazem para a casa de seus pais genro
que, supostamente, irão caçar e trabalhar para a família da esposa.
Infanticídio
É pouco provável que as mulheres Xavánte falem abertamente de
infanticídio, uma vez que sabem que tal prática é condenada pela cultura
ocidental. De toda forma, é possível que já não a pratiquem no presente.
Uma mulher Xavánte disse-me que, no caso do nascimento de um par de
gêmeos, não era costumeiro manter ambas as crianças. Quando perguntei a
Warodi sobre a forma dos Xavánte lidarem com gêmeos, ele afirmou
indignado que eram bem-vindos, ainda que se lembrasse do caso de uma
mulher que teve gêmeos e que posteriormente matou uma das crianças. Isto,
ainda segundo ele, ocorreu porque o marido estava em uma expedição de
caça, longe da aldeia. Se presente, teria impedido. Entre 1975 e 1977, quando
nasceram três casais de gêmeos em Pimentel Barbosa, ambas as crianças
foram mantidas em todas as circunstâncias. Posteriormente, um dos gêmeos
de dois dos pares veio a falecer.
O índice de masculinidade (sex ratio) referente ao nascimento relativamente alto no período de contato (122) pode sugerir a prática do infanticídio,
favorecendo, no passado, os meninos. Foi neste período, também, que as
meninas apresentaram as menores probabilidades de sobrevivência (Tabela
10). Para nascimentos antes de 1957 e para aqueles ocorridos após 1971, os
valores do índice de masculinidade foram de 80 e 107, respectivamente.
Outro dado que poderia indicar a ocorrência de infanticídio acometendo
preferencialmente meninas diz respeito à predominância de natimortos do
sexo feminino. Este não é o caso dos Xavánte. Em 1977, as mulheres

reportaram 20 casos denatimortos,sete dos quais fetos masculinos, três
femininos e 10 de sexo ignorado. Do total, doze ocorreram durante o
período de contato, possivelmente devido ao aumento no número de
episódios de doenças e do estresse. As mulheres Xavánte mais velhas
tendem a ser ambíguas quando questionadas se a criança nasceu morta ou
se veio a morrer após o parto. Algumas das entrevistadas em 1977 e
reentrevistadas em 1990 também não foram consistentes em suas respostas
acerca da morte de recém-nascidos.

Comparando os levantamentos de fecundidade
Em 1977, coletei histórias reprodutivas de 71 mulheres e, em 1990, de
109. Destas, 52 haviam sido entrevistadas em 1977. Em ambos os casos, fui
auxiliada por um intérprete: no primeiro período, por um funcionário da
FUNAI criado entre os Xavánte e que falava a língua fluentemente; no
segundo, por um jovem Xavánte que havia passado muitos anos estudando
fora da aldeia, para onde havia retornado recentemente.

Estudos demográficos têm indicado que mulheres, e especialmente as
mais velhas que já perderam muitos filhos, tendem a ser vagas acerca da
data de nascimento e idade de morte das crianças falecidas muito jovens
(Leslie & Gage, 1989). Há também a possibilidade destas crianças serem
omitidas por completo. Para contornar o problema, já foram inclusive
propostos fatores de correção visando compensar as omissões (Som, 1973).
As mulheres Xavánte dispõem-se a falar sobre seus filhos falecidos,
ainda que a lembrança venha invariavelmente acompanhada de tristeza. As
maiores dificuldades são de outra natureza, contudo. A maneira que os
Xavánte utilizam
para sistematizar informações não segue um critério de numeração. Uma
questão do tipo "quantos filhos você já teve?" não é diretamente traduzível
em Xavánte. Ε mais apropriado perguntar: "qual das crianças nasceu
primeiro?", "quem foi a próxima?", "qual veio depois?".
Visando avaliar a consistência das informações oriundas das histórias
reprodutivas, comparei sistematicamente as respostas de 37 mulheres
maiores de 20 anos entrevistadas tanto em 1977 como em 1990. Devido ao
intervalo de 13 anos, seria esperado que, no segundo momento, algumas
mulheres deixariam de se lembrar de crianças mencionadas em 1977,
especialmente aquelas nascidas e falecidas no passado distante.
A análise dos dados não evidenciou grandes discrepâncias. Enquanto
foram reportados 188 partos de crianças vivas em 1977, o número foi de 191
em 1990 para o mesmo período de tempo. Sete mulheres indicaram, em
1990, menos crianças nascidas vivas (nove no total) do que em 1977. Destas,
quatro haviam sido descritas como crianças nascidas vivas em 1977 e
referidas como natimortos em 1990. Apenas cinco crianças mencionadas
como nascidas vivas em 1977 não foram aludidas em 1990. O oposto
também ocorreu: nove mulheres lembraram-se de mais crianças nascidas
vivas em 1990 do que em 1977. Nove crianças não mencionadas em 1977 e
três previamente descritas como natimortas foram lembradas como tendo
nascido vivas e morrido logo após o parto. Das 25 mulheres com mais de 40
anos de idade, 13 foram completamente consistentes em suas respostas; das
12 mulheres mais jovens, um total de oito o foram.
Também foram observadas discrepâncias no que se refere à idade de
morte das crianças. Acredito que obtive informações mais acirradas em 1990,
quando solicitei às mães que descrevessem a idade de morte em termos dos
estágios de desenvolvimento das crianças: quando eram capazes de virar, de
sentar, de caminhar, e assim por diante.

No geral, a análise comparativa não parece indicar uma tendência
sistemática das mulheres Xavánte em esquecer as crianças falecidas quando
reportando suas histórias de vida. As diferenças estão provavelmente mais
associadas à minha habilidade e a do meu intérprete em obter respostas
completas. Acredito que os dados do censo de 1990 sejam possivelmente
mais confiáveis, em parte porque foi possível trabalhar com um intérprete
nativo.
Crescimento populacional e práticas de casamento
Os Xavánte são políginos, os casamentos acontecendo entre cônjuges de
dois clãs exogâmicos. Ainda que, no presente, o índice de masculinidade
(tomando apenas os indivíduos com mais de dez anos de idade) esteja
próximo de um, o rápido crescimento populacional permite a manutenção
de uma taxa de casamentos políginos relativamente elevada. Isto deve-se ao
fato de que os homens casam-se mais tardiamente que as mulheres (cinco ou
dez anos após), de modo que sempre há um elevado número de esposas em
potencial nos grupos etários mais jovens. Em 1977,24% dos homens casados
tinham mais de uma esposa; em 1990, esta cifra foi de 23%. Quanto às
mulheres, 41% e 40% estavam envolvidas em casamentos políginos em 1977
e 1990, respectivamente.
Aos rapazes não é permitido casar até que seu grupo de idade seja
iniciado, o que ocorre quando eles têm entre 14 e 18 anos de idade. No final
do ritual de iniciação, à cada homem jovem é prometida uma menina
afiliada ao clã apropriado. Já que ela tende a ser geralmente muito jovem,
o rapaz terá que esperar muitos anos antes que aconteça a caçada prénupcial. Chegada a ocasião, o homem sai para uma caçada com seus
companheiros, somente retornando quando houver acumulado uma
quantidade impressionante de caça a ser presenteada à casa de seu futuro
sogro. A p o s t a cerimônia, o rapaz pode visitar a noiva à noite. Mas é
somente após o nascimento da primeira criança que ele se mudará
definitivamente para a casa do sogro.
A poliginia praticada pelos Xavánte tende a ser sororal, isto é, usualmente envolve grupos de irmãs. Um homem pode inicialmente se casar com
uma mulher e, subseqüentemente com as irmãs dela, à medida que vão
atingindo a idade de casamento. São também freqüentes os casos de irmãos
que se casam como com um grupo de mulheres (geralmente irmãs) de um
mesmo domicílio. Alguns homens, depois de anos de casamento monogâmi¬
co ou após a morte da primeira esposa, podem vir a se casar com uma

mulher muito mais jovem. Mulheres que enviuvam depois dos 30 anos de
idade geralmente não se casam novamente.
Considerações finais
Devido aos efeitos diretos e indiretos do contato experimentado pelas
sociedades indígenas brasileiras ao longo do período histórico, possivelmente
não é realista assumir uma relação estável entre estas sociedades e o seu
meio ambiente físico e social. Na verdade, a própria existência da fronteira
aponta para um padrão de imprevisibilidade. Por exemplo, a história dos
Xavánte e de outros grupos Jê sugere repetidos eventos de crise e recuperação demográfica que se estendem até o o período colonial. Epidemias de
sarampo e varíola eram freqüentes no Goiás colonial, quando acarretavam
uma alta mortalidade tanto para os migrantes como para os grupos nativos
(Cunha Mattos, 1874; Ribeiro, 1848).
Populações seminômades, como os Xavánte no período pré-contato,
talvez tenham sobrevivido melhor às epidemias que aquelas mais dependentes da agricultura. Isto porque o seminomadismo facultava aos Xavánte a
possibilidade de abandono das aldeias, inclusive aquelas estabelecidas pelo
governo colonial, quando da ocorrência de epidemias. Nestes casos, havia
a possibilidade de deslocamento para regiões mais isoladas. O aparente
aumento na beligerância dos grupos indígenas de Goiás após o abandono
das aldeias estabelecidas pelo governo colonial (Cunha Mattos, 1874), e a
expansão geográfica dos Xavánte em meados do século XIX em direção ao
atual Estado de Mato Grosso, sugerem a ocorrência de acelerado crescimento
demográfico neste período.
Portanto, o exemplo Xavánte historicamente contextualizado sugere que
o contingente populacional dos grupos indígenas tem experimentado
flutuações desde pelo menos os primeiros contatos com a sociedade
nacional Algumas etnias tornaram-se extintas, enquanto outras foram
absorvidas por outros grupos. Há também o caso daquelas que experimentaram significativo crescimento demográfico, vindo a ocupar os territórios
daquelas que desapareceram.
A possibilidade de um dado grupo indígena sucumbir diante dos
devastadores efeitos do contato, ou dele sobreviver, é em larga escala
determinada pela interação de uma multiplicidade de fatores externos e
internos. Dentre as variáveis externas, uma das mais importantes diz
respeito à velocidade na qual o grupo é forçado a se adequar às novas
condições ambientais e sociais impostas pelo contato. Estas, por sua vez,
dependem da rapidez e magnitude do processo de expansão da fronteira e

da existência ou não de uma quantidade suficiente de terras que, de alguma
forma, permita ao grupo manter sua base de subsistência.
No tocante aos fatores internos, os resultados deste trabalho apontam
para a importância dos elevados níveis de fecundidade, assegurando a
sobrevivência biológica dos Xavánte. A capacidade reprodutiva dos grupos
indígenas é certamente influenciada por uma multiplicidade de condições
sociais e físicas. Igualmente importante são os contatos sociais e políticos,
sejam eles amigáveis ou hostis, entre subgrupos de uma mesma tribo. Os
Xavánte e os Kayapó, sociedades marcadas pelo faccionalismo que leva a
freqüentes interações e trânsito de pessoas entre as diversas comunidades,
desenvolveram habilidades políticas que os tem ajudado a lidar com as
frentes de expansão da sociedade nacional, ao mesmo tempo que as tem
permitido reter uma sólida imagem de identificação étnica.
Os Xavánte são possivelmente um dos únicos grupos indígenas
brasileiros que foram capazes de reaver territórios que uma vez lhes
pertenceu. Mesmo assim, parece que, frente às taxas de crescimento
populacional reportadas neste trabalho, tornar-se-á difícil num futuro
próximo manter as práticas de subsistência tradicionais (Gross et al., 1979).
Dados demográficos para o ano de 1989 (CEDI/Museu Nacional, 1990)
indicam uma população Xavánte total de 6.231 pessoas, o que representa um
incremento de 3.340 pessoas desde 1977 (Graham, 1986). Trata-se de um
acelerado nível de crescimento demográfico. Existem sete áreas Xavánte,
todas elas localizadas no leste de Mato Grosso. No que tange à terra, a
distribuição populacional não é igualitária entre as diversas áreas indígenas.
Pimentel Barbosa, com mais de 300 mil hectares, não é somente a maior área
Xavánte, como aquela com menor pressão populacional, que parece ser mais
aguda em São Marcos e Parabubure.
A partir dos resultados relatados neste trabalho, conclui-se que a "crise
demográfica" experimentada pelos Xavánte de Pimentel Barbosa deveu-se
principalmente à ocorrência de doenças infecciosas introduzidas com o
contato. Tal crise acarretou uma elevação nos níveis de mortalidade que
chegou a ameaçar a sobrevivência biológica do grupo. Os dados sugerem
que a fecundidade era relativamente alta no período pré-contato, tendo
sofrido uma redução devido às doenças e fatores sociais relacionados ao
contato. Posteriormente, a fecundidade aumentou à medida que a mortalidade diminuiu. Há atualmente na população Xavánte de Pimentel Barbosa um
grande número de homens e mulheres em idade reprodutiva, o que tem
levado a um acelerado crescimento populacional.
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NOTAS
1. Versão revista de artigo publicado no South American Indian Studies (4: 18-36, 1994), sob o titulo
"Demographic Crisis and Recovery: A case study of the Xavánte of Pimentel Barbosa".
2. Como bem sabem todos aqueles pesquisadores interessados na demografia de populações não-letradas, uma
das maiores dificuldades reside em estabelecer as idades com a maior acurácia possível (Howell, 1979).
Quando conduzi o primeiro censo em Pimentel Barbosa em 1976, uma das ferramentas que empreguei para
estimar as idades foi um calendário de eventos, que se mostrou particularmente útil na determinação das
idades dos mais jovens. Quando era possível precisar a data de nascimento de um dos filhos, as idades
relativas de seus pais, irmãos e irmãs podiam ser aproximadas. As genealogias coletadas por Maybury-Lewis
(1974) forneceram valiosas informações adicionais acerca de nomes e relações de parentesco entre indivíduos
adultos.
A existência do sistema de classes de idade também facilitou a pesquisa. Um grupo de rapazes, usualmente
entre oito e treze anos de idade, entra na casa dos solteiros, onde ficam morando até o final do processo de
iniciação, aproximadamente cinco anos depois. O grupo recebe o nome de uma dos oito classes de idade
Xavánte, que se sucedem na mesma ordem continuamente. O rapaz mantém a identificação de sua classe pelo
resto da vida. As mulheres pertencem à mesma classe dos rapazes em iniciação. Assim, pode-se estimar que
pessoas que pertençam, por exemplo, à classe Tirowa são, em média, cinco anos mais velhas que os Nodzö'u.
Os próprios Xavánte utilizam este sistema visando localizar os eventos temporalmente. Afirmam, por exemplo,
que este ou aquele evento ocorreu quando os Nodzo'u estavam na casa dos solteiros, ou quando os Atepá
eram Ritai'wa, isto é, pertenciam à classe de idade dos homens jovens.
Datas precisas de nascimento são disponíveis apenas para aqueles indivíduos nascidos entre 1974, quando
um agente indigenista começou a registrar os nascimentos, e julho de 1977, quando sai da aldeia. Quando da
realização do censo em 1990, utilizei as datas coletadas entre 1974 e 1977 para verificar de forma mais acurada
a idade média quando as mulheres Xavánte começam a ter filhos. Por último, James Neel generosamente
forneceu-me cópias de notas de campo relacionando os nomes e idades estimadas das pessoas examinadas
no início da década de 60, o que me permitiu revisar as minhas estimativas de idade para algumas pessoas
mais velhas.
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