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RESUMO 

 

 

Os Xavante, povo indígena do Brasil, se tornaram conhecidos pela resistência à 

invasão de suas terras no leste mato-grossense e por sofrerem constantemente com a 

degradação ambiental e com as fragilidades dos serviços de saúde que lhe são 

oferecidos, o que acaba trazendo consequências para o estado de saúde das crianças. 

Este estudo foi realizado na Terra Indígena (TI) Marãiwatsédé e se propôs a analisar 

as mortes de crianças Xavante menores de cinco anos e natimortos no período da 

desintrusão, que corresponde aos anos de 2012 e 2013. Nesse período a TI 

Marãiwatsédé foi palco de intenso conflito político e disputa territorial que culminou 

em uma ação policial de desintrusão de posseiros e fazendeiros que residiam 

ilegalmente na TI. O estudo fez uso da pesquisa qualitativa em saúde na medida em 

que analisou os sentidos atribuídos pelos indígenas às mortes das crianças e o contexto 

socioambiental e de assistência à saúde em que ocorreram os óbitos. Para tanto foram 

utilizadas as técnicas de observação e entrevista semiestruturada com familiares das 

crianças, tendo sido também aplicada a Ficha de Investigação de Óbito Infantil - 

Entrevista Domiciliar do Ministério da Saúde. A análise dos dados se deu à luz da 

interpretação de sentidos e o diálogo entre hermenêutica e dialética, proposto por 

Minayo. Os resultados apontam que o contexto socioambiental em que ocorreram os 

óbitos era de degradação ambiental, escassez de alimentos, excesso populacional e 

baixa qualidade da água, associado a um clima de intensa hostilidade e relações 

fragilizadas entre os indígenas e os moradores das cidades circunvizinhas o que 

potencializou o impacto social das mortes na comunidade. Na ocasião dos óbitos as 

famílias evidenciaram o uso de um sistema de saúde eclético que combinava atividades 

de cura relacionadas ao setor informal e ao setor profissional de saúde, mais 

especificamente ao modelo biomédico. Além disso, os indígenas utilizaram um 

modelo explicativo sincrético nas definições de causalidade das mortes, na medida em 

que conciliaram elementos originários de diferentes modelos para atribuir sentido a 

elas. Os principais sentidos atribuídos às mortes ocorridas no período da desintrusão 

estiveram relacionadas ao 1) conflito territorial e o ambiente; 2) espiritualidade e 

inevitabilidade da morte; e 3) procedimentos médicos. Diante disso, evidencia-se a 

importância de analisar as mortes infantis para além dos sentidos numéricos, a fim de 

tornar compreensível o sentido do adoecimento e da morte daqueles que vivenciaram 

os óbitos em seu cotidiano e, por meio de um diálogo intercultural, produzir respostas 

para o planejamento de ações mais adequadas ao contexto indígena, seja de 

acompanhamento de crianças e famílias ou de humanização da assistência em saúde 

indígena. 

Palavras-chave: População indígena, mortalidade na infância, medicina tradicional. 
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ABSTRACT 

 

 

The Xavante are an indigenous people of Brazil who have become known for resisting 

the invasion of their lands in the east of Mato Grosso and for constantly suffering from 

the environmental degradation and fragility of the health services offered to them, 

which ends up having consequences for the state of health of children. This study was 

carried out in the Marãiwatsédé indigenous land and it was proposed to analyze the 

deaths of Xavante children under the age of five and stillbirths in the period of 

disinfection, which corresponds to the years of 2012 and 2013. During this period, 

Marãiwatsédé indigenous land was the scene of intense political and A territorial 

dispute that culminated in a police action to de-intrude squatters and landowners 

illegally residing in indigenous land. The study made use of the qualitative research in 

health to the extent that it analyzed the meanings attributed by the indigenous to the 

deaths of the children and the socioenvironmental and health assistance context in 

which the deaths occur. The techniques of observation and semi-structured interview 

with family members of the children were also used. The Death Investigation Record 

- Domiciliary Interview of the Ministry of Health was also applied. Data analysis was 

carried out in the light of the interpretation of meanings and the dialogue between 

Hermeneutics and dialectics, proposed by Minayo. The results indicate that the 

socioenvironmental context in which the deaths occurred was environmental 

degradation, food scarcity, population surplus and low water quality, associated with 

a climate of intense hostility and fragile relationships between the indigenous people 

and the residents of the surrounding cities. The social impact of deaths on the 

community. At the time of death, the families showed the use of an eclectic health 

system that combined healing activities related to the informal sector and the 

professional health sector, more specifically the biomedical model. In addition, the 

Indians used a syncretic explanatory model in the definitions of causality of deaths, in 

that they reconciled elements originating from different models to assign meaning to 

them. The main meanings attributed to the deaths occurring during the period of 

disinfection were related to 1) territorial conflict and environment; 2) spirituality and 

inevitability of death; And 3) medical procedures. Given this, it is evident the 

importance of analyzing infant deaths beyond the numerical senses, in order to make 

comprehensible the meaning of sickness and death of those who experienced the 

deaths in their daily lives, and through intercultural dialogue, produce answers for the 

planning of actions more appropriate to the indigenous context, either for monitoring 

children and families or for the humanization of indigenous health care. 

Keywords: Indigenous population, child mortality, medicine traditional.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A morte é um fenômeno biológico inerente à espécie humana, é repleta de 

sentidos, estando imbuída de representações e percepções próprias de uma população 

em um determinado período histórico. Em alguns grupos a morte por causas naturais, 

entendidas aqui como causas biológicas, não costumam ser aceitas, sendo atribuídas à 

feitiçaria ou à vingança. Mortes estranhas ou epidemias podem afetar um grupo social 

e intrigar a comunidade, causando alteração nas relações interpessoais e impactando 

em todas as esferas da vida em comunidade (SANTOS, FLOWERS e COIMBRA JR., 

2005). 

 As análises epidemiológicas em meio aos povos indígenas da América Latina 

têm demonstrado um quadro de morbimortalidade por doenças infecciosas e 

respiratórias, com altas taxas de mortalidade infantil e materna e baixa expectativa de 

vida ao nascer (GRACEY e KING, 2009).  No entanto, muitos estudos não incorporam 

a sociodiversidade existente, negligenciando as trajetórias sócio históricas e políticas 

dessas populações (SOUZA, SANTOS, COIMBRA JR., 2010). Essas trajetórias, junto 

com os referenciais simbólicos particulares (esquemas cosmológicos) e as práticas 

sociais cotidianas permeiam e delineiam os conceitos de saúde, doença e morte em 

qualquer sociedade (HELMAN, 2003). Por isso, torna-se importante análises 

qualitativas a respeito da mortalidade indígena, especialmente se considerarmos a 

sociodiversidade existente no país.  

  Estudos antropológicos têm sido realizados na tentativa de compreender a 

variedade de rituais fúnebres e os sentidos da morte entre os povos indígenas do Brasil. 

Cada grupo humano tem uma forma de pensar e sepultar seus mortos. No entanto, 

poucos são os estudos que tentam compreender as causas dos óbitos na perspectiva 

êmica, levando em consideração o significado e os valores internos atribuídos pela 

população a esses eventos. 

  Entre as crianças indígenas as circunstâncias do óbito e a causa mortis nem 

sempre aparecem nos sistemas de informação oficiais, já que as causas muitas vezes 

não são identificadas pelos profissionais de saúde, especialmente no que se refere aos 
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determinantes biológicos. O elevado percentual de mortes sem determinação de causa 

indica fragilidade dos serviços de saúde destinados aos povos indígenas e do registro 

do evento (SOUZA, SANTOS, COIMBRA JR., 2010). 

  No caso específico dos Xavante observa-se que esse povo indígena do Brasil 

tem sua história marcada por altas taxas de mortalidade infantil. Por exemplo, no 

Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Xavante a taxa de mortalidade infantil 

(TMI) chegou a 68,35 mortes por cada mil nascidos vivos no ano de 2011, enquanto 

para população geral no Brasil a taxa era de 15,3 no mesmo período. Ao mesmo tempo, 

ainda apresentam conflitos territoriais recorrentes. Disputas por território são descritas 

na história Xavante desde a saída do norte de Goiás no século XIX (período em que a 

mortandade era atribuída aos ataques das frentes de expansão para o Centro-Oeste e 

pelas doenças infecciosas antes desconhecidas) até os dias atuais, nas terras localizadas 

no leste mato-grossense.  

Entre os Xavante, a população da Terra Indígena (TI) Marãiwatsédé desperta 

a atenção pelo contexto em que óbitos infantis ocorreram durante o período de 

desintrusão dos posseiros e fazendeiros que nela residiam. A desintrusão constituiu-se 

como uma ação legal, objetivando a retirada dos não-índios que, sem autorização, se 

estabeleceram na região. Apesar de sentenciada pela Justiça Federal no ano de 2007, 

a desintrusão total ocorreu de fato entre os meses de dezembro de 2012 a março de 

2013 (MPF-MT, 2014). Neste período o conflito histórico de disputa de terra estava 

acirrado, de um lado encontrava-se os Xavante de Marãiwatsédé oficialmente 

detentores dos 165.241 hectares que compõe a TI Marãiwatsédé demarcada desde 

1998, e de outro lado fazendeiros e posseiros que resguardados por políticos da 

redondeza pleiteavam o direito sobre a TI, negando a desintrusão realizada pela Força 

Nacional de Segurança e cometendo novas invasões (MPF-MT, 2014).   

 Nesse interim as relações entre a comunidade Xavante e a população da região 

tornou-se comprometida. A ameaça sofrida pelos indígenas de ter seus direitos sobre 

a terra cerceados e o descumprimento de medidas como a desintrusão total do 

território, o cessar das queimadas e a não fumigação de agrotóxico nas redondezas 

gerou um clima de desconfiança e exclusão. Neste cenário político e social o 

Ministério da Saúde (MS) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) solicitaram à 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) a realização de uma pesquisa que 
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pudesse avaliar a saúde e o nível de contaminação ambiental por agrotóxicos na 

população, em águas e solos da TI Marãiwatsédé, uma vez que estas instituições 

consideravam a possibilidade de que a morte das crianças no período citado pudesse 

ter se dado em decorrência de contaminação por agrotóxico (PIGNATI et al., 2013). 

  Nesse sentido foi elaborada uma ampla pesquisa acerca do tema na TI 

Marãiwatsédé, sob a coordenação do Prof. Dr. Wanderlei Pignati. A presente 

dissertação é um dos produtos dessa pesquisa e refere-se à morte de crianças em 

sociedades indígenas, mais especificamente às explicações populares para as mortes 

ocorridas durante o período de desintrusão da TI Marãiwatsédé. As perguntas que 

nortearam o desenvolvimento desse estudo foram: Quais foram as circunstâncias de 

vida e de morte dessas crianças? Como os Xavante entendem a morte das crianças 

ocorridas no período de desintrusão?  

Não se pretende esgotar o assunto, mas iniciar a reflexão sobre essas mortes 

em uma perspectiva socioantropológica, explorando as relações entre atenção à saúde 

prestada pelos profissionais, os motivos declarados como causa mortis e as 

explicações populares para essas mortes dentro das dinâmicas sociais da comunidade, 

tais como relações de parentesco e os cuidados prestados às crianças pela família. A 

intenção é avançar para além dos números, possibilitando incitar um diálogo 

intercultural que revele a face humana1 da mortalidade. 

 

 

  

                                                           
1 Face humana é um termo utilizado por MARLYN NATIONS (2009) e será discutido no capítulo 4 

dessa dissertação. 
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2. O XAVANTE E A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE 

INDÍGENA 

 

 

 2.1 POVO INDÍGENA XAVANTE 

 

 

 A história, a estrutura familiar e a divisão social dos indígenas são atributos 

considerados importantes, pois permitem conhecer um pouco mais sobre a etnia 

revelando sua dinâmica e caracterizando-a. No Brasil há 305 etnias indígenas o que 

incita uma investigação particularizada de cada um desses grupos (IBGE, 2010).  

 Sobre os Xavante pode-se afirmar, que atualmente, residem no leste mato-

grossense, na região do rio das Mortes (Figura 1) e fazem parte do tronco linguístico 

Macro-Jê, da família linguística Jê. Sua população total é de 19.259 divididos entre 14 

Terras Indígenas localizadas em 12 municípios do estado de Mato Grosso (SOUZA, 

2016). 

 

 

Figura 1 - Localização atual das Terras Indígenas Xavante no leste do estado de 

Mato Grosso, 2010. 

                           

Extraído de: CARVALHO, 2010. 
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 Quanto à localização das aldeias Xavante, estas estão situadas em 14 TI 

reconhecidas pela FUNAI, havendo quase sempre várias aldeias em cada TI (SOUZA 

et al., 2016). O quadro abaixo apresenta as Terras Indígenas Xavante no estado de 

Mato Grosso com sua situação fundiária, ano de homologação, localização municipal 

e extensão territorial, em hectares (ha). Cabe destacar que as TI sem superfície definida 

estão em fase de estudo no processo administrativo de demarcação.  

 

 

Quadro 1 - Terras Indígenas Xavante, situação fundiária, ano de homologação, 

superfície territorial e municípios de localização 

 

Extraído de: SOUZA et al., 2016. 

 

 

 Os Xavante foram descritos como um povo seminômade, tendo migrado para 

o estado de Mato Grosso oriundos do norte de Goiás no século XIX, após lutas com 

colonos que adentravam na região. Os Xavante faziam parte de um mesmo grupo, 

denominado Akwe, juntamente com a etnia Xerente. Habitavam a margem esquerda 

do Rio Tocantins e a margem direita do Rio Araguaia, ao norte do estado Goiás 

(MAYBURY-LEWIS, 1984). 
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 Com o povoamento do estado de Mato Grosso, o deslocamento dos Xavante 

foi tornando-se inviável, alterando assim o padrão de migração, sendo necessário uma 

adaptação ao cerrado do Brasil Central (LOPES DA SILVA,1982). 

 Alterações no padrão seminômade e as mudanças e movimentos em outros 

elementos da organização Xavante foi um dos pontos de discussão de LOPES DA 

SILVA (1982). A organização social dos Xavante descrita aqui segue a bibliografia 

etnográfica clássica, porém, sabe-se que existem variações que ocorreram ao longo do 

tempo. 

 A história dos Xavante foi marcada pela resistência a invasão das terras em que 

residiam e ao contato pouco amistoso com os não índios e com índios de outras etnias. 

Um fato que ganhou destaque foi o assassinato em 1934 de dois padres salesianos que 

tentavam contato com os indígenas. Após inúmeras tentativas de barganha um contato 

contínuo mais amistoso iniciou-se em 1951 no posto chamado Pimentel Barbosa, 

(MAYBURY-LEWIS, 1984). 

 A postura muitas vezes hostil dos Xavante, atribuída a sua natureza selvagem, 

foi questionada e conferida às tentativas arbitrárias e violentas de pacificação por parte 

do não índio. A estratégia de concessão de privilégios a indígenas eleitos como 

capitães dentro dos aldeamentos, fomentados pelas expedições, foi considerada uma 

explicação plausível para intensa rivalidade que permeia o próprio povo Xavante 

(GIACCARIA E HEIDE, 1984). 

 A organização social dos Xavante é complexa, e se dá por meio de clãs 

patrilineares2, ou seja, grupos distintos compostos por indígenas que possuem a mesma 

descendência, que os une em uma relação de parentesco. Os laços matrimoniais não 

ocorrem dentre membros de um mesmo clã. O casamento dos Xavante se dá entre 

membros do clã Poridza´õno com membros dos outros dois clãs conhecidos, a saber: 

Öwawe e Topdató. Estas relações entre clãs distintos permite a coesão do grupo 

(SANTOS, FLOWERS e COIMBRA JR., 2005). 

 Para ser considerado como pessoa na vida social o Xavante deve pertencer a 

categoria de idade dos homens maduros. A marcação de idade não se dá em anos 

precisos, ou seja, as categorias de idade para se referir a cronologia etária dos 

                                                           
2 A criança pertencerá ao clã paterno. 
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indivíduos é diversa da cronologia ocidental: criança (watebremi), meninos (wapté), 

rapazes (ritéi’wa) e homens maduros (ipredu)3 (SANTOS, FLOWERS e COIMBRA 

JR., 2005). 

 Além das categorias de idade há também as classes de idade, havendo entre os 

Xavante oito classes: tirowa, êtẽpá, airere, hötörã, anharowa, sada’ro, abare’u e 

nozö’u. As classes de idade se alternam cumprindo seu papel social e de alguma forma 

se opondo umas às outras, demarcando suas diferenças. A passagem de uma classe de 

idade a outra é marcada por cerimônias e alterações nas funções sociais dos indivíduos. 

Os diferentes níveis de maturidade são compreendidos como ciclos “naturais” 

organizados hierarquicamente. Estes ciclos progridem não de forma automática ou 

fundamentado em parâmetros fisiológicos, mas sim pela decisão coletiva outorgada 

pelos homens maduros da comunidade (MAYBURY-LEWIS, 1984). Reitera-se que a 

organização Xavante é dinâmica e alguns padrões e funções se modificaram ao longo 

do tempo. 

 Quando criança, até por volta dos seis anos, os meninos e meninas não 

desempenham papel social e não possuem um nome particular4. A iniciação em uma 

classe de idade é marcada pelo isolamento na casa dos solteiros (Hö), casa de reclusão 

dos meninos (wapté) que possui importante papel na divisão etária do Xavante e em 

toda organização social da comunidade. A permanência dos solteiros nessa casa dura 

aproximadamente cinco anos. Ao entrarem na casa dos solteiros, com idade entre sete 

a doze anos, os meninos saem da posição de crianças, ou seja, deixam de ser tratados 

como tais e iniciam um processo de aprendizagem dos costumes de um homem 

Xavante. Entre os ensinamentos estão cânticos, danças, confecção de ornamentos e 

artefatos (MAYBURY-LEWIS, 1984). 

 As meninas da mesma idade, nesse período, estão consumando o casamento 

com seus noivos que estão em classe de idade superior à sua. A divisão por classe de 

idade feminina acompanha o ciclo masculino, a participação nas cerimonias são 

pontuais não possuindo o mesmo peso e significado que há para os homens 

                                                           
3 Na literatura sobre a etnia Xavante os autores diferem quanto o uso das terminologias para designar a 

organização etária do grupo. 
4 Com os direitos adquiridos, hoje, na emissão da certidão de nascimento a criança recebe um nome em 

português seguido de um nome Xavante.  
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(MAYBURY-LEWIS, 1984). Enquanto os meninos apreendem os costumes no Hö, as 

meninas ajudam as mulheres de sua família nas tarefas domésticas e no cuidado com 

as crianças menores. É com seus parentes do sexo feminino que a menina Xavante 

aprende os costumes do grupo (WELCH et al., 2013).   

 Durante o período em que permanecem na casa dos solteiros os meninos 

recebem a nominação de uma das oito classes de idade descritas acima. Esta 

nominação seguirá pelo resto de sua vida e será uma forma de identificação do grupo 

que conviveu no Hö. Os solteiros (wapté) não se isolam da comunidade totalmente, 

podem visitar suas casas à noite ou sem serem vistos pela comunidade, sair para pescar 

e receber visitas. Quando esse período se encerra os jovens são reconhecidos pela 

comunidade como parte do sistema Xavante (SANTOS, FLOWERS e COIMBRA JR., 

2005). 

 A saída definitiva dos solteiros do Hö é marcada pela cerimônia de casamento. 

A esposa, escolhida pela família do rapaz, é levada a ele em uma cerimônia coletiva, 

geralmente no centro da aldeia. A idade da noiva varia conforme a disponibilidade de 

meninas solteiras e dos arranjos feitos entre as famílias, o que pode implicar no fato 

da noiva ser ainda uma criança imatura fisicamente para manter relações sexuais, o 

que faz do casamento um processo a longo prazo. O noivo esperará sua noiva crescer, 

o que pode durar anos, para então iniciar visitas noturnas a sua casa e consumar o 

casamento, mantendo relações sexuais. O processo de casamento se encerra quando o 

marido passa a viver permanentemente na casa de sua esposa, o que se dá no momento 

em que sua classe de idade passa de rapaz para homem maduro ou quando as visitas 

noturnas renderem uma gravidez (MAYBURY-LEWIS, 1984). Cabe ressaltar que 

estas normas nem sempre são seguidas, certos jovens acabam por buscar outras 

meninas para casar ou, em períodos de disputas políticas, acordos podem ser desfeitos 

(SOUZA, 2008). 

 A casa dos solteiros permite a formação de laços de amizade entre os 

moradores. Tais laços se mantêm mesmo após os jovens terem saído do Hö. Os rapazes 

da mesma classe de idade encontram-se com frequência, recebendo o privilégio de 

participar do Conselho (Warã) que se reúne nos fins de tarde no pátio da aldeia, mas 

ainda se posicionam perifericamente em relação aos homens maduros (ipredu), que 

reúnem seu Conselho no centro da aldeia. Os rapazes costumam ser admirados pelo 
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restante da comunidade por sua disposição e virilidade em cantar e dançar, sendo 

considerados os guerreiros por excelência caso haja guerra. Por essa razão o apoio dos 

ritéi’wa é sempre desejado e pleiteado pelos líderes da comunidade. Os rapazes 

possuem ainda poucas responsabilidades sociais e por ainda não estarem envolvidos 

com questões políticas podem viajar para outras aldeias com a certeza de serem bem 

recebidos (MAYBURY-LEWIS, 1984). 

 Quando admitidos como homens maduros, os Xavante obtêm o poder de 

intervir na comunidade pela sua participação nas discussões do Conselho (Warã). O 

Warã é o espaço onde as informações sobre aquela ou outras comunidades são 

compartilhadas e as decisões sobre a aldeia são tomadas. Conforme novos grupos vão 

tomando as categorias e idade iniciais, maior será a segurança para um homem 

Xavante se posicionar politicamente.  Nesse interim os homens “passam a preocupar-

se mais com a realidade do prestígio e do poder (MAYBURY-LEWIS, 1984, p. 198). 

 É comum um Xavante que exerce liderança competir pelo cargo de chefia em 

uma comunidade. Para que isso aconteça, a facção a qual faz parte deve exercer poder 

junto ao grupo e o líder ter habilidade de influenciar opiniões. O sistema de facções 

perpassa as aldeias Xavante, o fato de pertencer a uma facção dominante em outra 

comunidade é algo a ser levado em consideração, pois pode garantir o direito de 

recepção acolhedora em caso de migração ou mesmo apoio em situações conflitantes 

(MAYBURY-LEWIS, 1984).   

 Caso reconhecido como chefe, o homem Xavante terá a qualidade de 

“observador” por excelência ou aquele que “toma conta”. No exercício da função de 

chefia, as afirmativas propostas pelo mesmo deverão ser assentidas pela maioria dos 

membros do Conselho, assim a capacidade de persuasão do chefe e quantidade de 

aliados é mais importante do que qualquer ordem autoritária que ele venha a dar a seu 

grupo. A eleição de auxiliares (modo’o’wa) pelo chefe também é comum, na maior 

parte das vezes são seus próprios filhos, que exercerão a função de dirigir as atividades 

da comunidade, nas classes de idade que ocupam, e de informar o chefe dos 

acontecimentos (MAYBURY-LEWIS, 1984). 

 Esses auxiliares poderão ser considerados membros influentes em sua facção 

caso possuam de fato habilidades admiráveis em um homem Xavante, sendo então 

conhecidos como idzú. A função de idzú pode facilitar o caminho até a chefia, porém, 
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para isso é necessária uma combinação de habilidades admiráveis, tais como: 

autoafirmação, habilidade de oratória, vigor físico e conhecimento dos cerimoniais. 

Somado à estas habilidades, deverá estar o fato destes homens pertencerem a uma 

facção forte (MAYBURY-LEWIS, 1984). 

 

 

2.1.1 A Criança Xavante 

 

 

 A história da criança Xavante e o lugar em que ocupa na organização social da 

comunidade será apresentada de forma breve a partir da união de seus pais, passando 

por seu nascimento, primeiros cuidados e atividades em que se insere nos primeiros 

anos de vida.  

 A união entre um homem e uma mulher e a constituição de uma família é algo 

almejado e celebrado pelos Xavante. A poligamia, prática em que um homem se casa 

com várias mulheres, é permitida. Apesar disso, na década de 1950, nas aldeias de 

Simões Lopes, São Marcos e São Domingos o total de homens casados era de 148. 

Desses, 104 mantinham laço matrimonial com apenas uma mulher, o que segundo 

MAYBURY-LEWIS (1984) pode ter se dado pela morte ou mesmo separação de uma 

das esposas5. Para um homem Xavante ter uma segunda, ou mesmo uma terceira 

companheira dependerá de vários fatores como, por exemplo, sua idade e o fato das 

irmãs de sua esposa estarem disponíveis para unir-se a ele. O casamento de um homem 

com as irmãs de sua primeira esposa é preferível. Para a mulher Xavante ter em seu 

grupo doméstico uma co-esposa, que a ajuda nos afazeres, é bom, ainda mais quando 

esta é sua irmã (MAYBURY-LEWIS, 1984) 

 A mudança de um homem Xavante para a casa de sua esposa é descrita como 

“a ida de um refém ao campo inimigo” (MAYBURY-LEWIS, 1984, p. 151), tendo em 

vista a relação com os irmãos de sua esposa e com o pai dela que é ao mesmo tempo 

de deferência e desconfiança. A pressão desse momento de mudança de grupo 

                                                           
5 A diminuição no número de homens poligâmicos pode ter ocorrido pela influência dos missionários 

protestantes e católicos ou pelo equilíbrio numérico entre homens e mulheres. 
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doméstico para o homem Xavante diminui quando, tendo filhos, eles crescem e passam 

a apoiar o pai, havendo então a consideração de que ali é a sua própria casa e não mais 

a casa de sua esposa (MAYBURY-LEWIS, 1984). 

 A residência Xavante é considerada matrilocal ou uxorilocal, já que o homem 

reside na casa de sua esposa. O grupo doméstico é formado por duas ou três gerações 

de mulheres ligadas por grau de parentesco, seus maridos e filhos. Atualmente, em 

algumas aldeias, esses arranjos se modificaram, se distanciando do modelo matrilocal 

(SOUZA, 2008). 

 A chegada de um filho é então almejada pelo homem Xavante e a concepção 

garantida por meio de estratégias próprias como o uso do wede-dzu, um pó associado 

a “feitiçaria” e o batoque auricular cilíndrico. O desenvolvimento pleno do feto se dá 

para o Xavante de forma singular: a relação sexual deve ser contínua nos primeiros 

meses após a concepção para que a gravidez se efetive e a criança esteja então formada. 

Uma série de ações devem ser resguardadas para o bom andamento da gestação e 

desenvolvimento da criança mesmo após o parto (MAYBURY-LEWIS, 1984). 

 A mãe inicia uma dieta especial que inclui, entre outras coisas, semente de 

abóbora cozida e coco de palmeira de acuri, sendo proibida a ingestão de carne, pois 

essa provocaria vômito. Alguns cuidados com a casa da família também precisam ser 

tomados como, por exemplo, a higienização do local, o que para os Xavante, fará com 

que a criança nasça bem e bonita (GIACCARIA e HEIDE, 1984). 

 Para o pai da criança também existem regras a serem cumpridas antes e após o 

parto. O homem deve abster-se de alimentos fortes como carne, pois isso prejudicaria 

o bebê; outra recomendação comum na cultura Xavante é que o pai permaneça em uma 

espécie de resguardo após o nascimento da criança, o que o limita a atividades leves e 

tranquilas, sendo impedido de manter relações sexuais, envolver-se em brigas e até 

mesmo sair para caçar (MAYBURY-LEWIS, 1984). 

 As precauções seguidas pelos Xavante na ocasião do nascimento evidenciam 

zelo com o recém-nascido, já que qualquer descuido neste resguardo refletiria na 

condição da criança, causando-lhe mal, tendo em vista o fato da mesma ser 

considerada frágil (MAYBURY-LEWIS, 1984). 

 Durante o parto, a mulher é assistida em sua própria casa pela mãe e outras 

mulheres mais velhas, responsáveis por assoprar-lhes as orelhas e a barriga durante as 
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dores do parto, assim como lhe comprimir o ventre para a retirada total da placenta. 

Essas mulheres ofertam ainda cuidados iniciais com o bebê, como por exemplo, cortar 

o cordão umbilical e massagear a cabeça dando forma arredondada. Algumas 

amamentarão a criança nos primeiros dias de vida até que essa função seja confiada à 

mãe (GIACCARIA e HEIDE, 1984). 

 Os cuidados com o bebê Xavante são extensivos à família e, frequentemente, 

delegados às crianças maiores que costumam integrar o bebê aos seus afazeres, 

buscando a mãe ou outra mulher da família quando percebem, pelas manifestações de 

fome, a necessidade de amamentá-los. Os bebês também participam das brincadeiras 

realizadas pelos irmãos e irmãs que assumem os cuidados, são representados como 

filhos ou puxados e empurrados com objetos de transportar até que possam caminhar 

(SILVA, NUNES e MACEDO, 2002). 

 GIACCARIA E HEIDE (1984), com base em observações realizadas durante 

o trabalho missionário desenvolvido entre os Xavante na década de 1960, observaram 

que as crianças, que por alguma razão, se arrastavam e andavam com a mão, ou seja, 

que não desenvolviam a habilidade de locomoção com os pés, logo adoeciam e 

morriam. As demais engatinhavam e levantavam-se com ajuda de objetos, passando a 

andar e progressivamente a correr e explorar novos espaços. 

 Passado esse período inicial da vida, a criança Xavante rapidamente sente a 

liberdade em seu cotidiano, participando das atividades domésticas, educacionais e 

rituais da comunidade, tendo sua rotina muito semelhante à de um adulto. Suas 

brincadeiras se mesclam aos afazeres domésticos, não havendo cobrança nem 

expectativas quanto aos resultados destes afazeres. Os limites, esquemas e concepções 

sociais são identificados e incorporados pela criança no dia a dia da aldeia e nas 

interações com adultos e com outras crianças (SILVA, NUNES e MACEDO 2002). 

 Todo o espaço da aldeia é utilizado pelos pequenos em suas brincadeiras, o 

ambiente doméstico, o pátio da aldeia, a roça e os rios são cenário para o pega-pega, 

esconde-esconde, e brincadeiras que imitam o universo adulto e seus papéis sociais 

como “casinha”, frequente entre as meninas, e “caçador”, frequente entre os meninos. 

Os brinquedos da criança Xavante são os próprios utensílios domésticos ou objetos 

encontrados na aldeia ou no caminho até o rio e que ganham variadas formas nas 

diferentes brincadeiras (SILVA, NUNES e MACEDO 2002). 
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 As crianças que estão aprendendo a falar, pelo contato intenso com a natureza, 

reproduzem nomes de animais e plantas. A educação ambiental da criança Xavante se 

dá em todos os lugares, na livre observação e na percepção dos seres do meio ambiente, 

dos animais, das plantas em geral e do próprio homem e mulher. Essa relação do 

indígena com os demais seres vivos e com a terra perpassa a dimensão intelectual, 

prática e cosmológica (SILVA, NUNES e MACEDO 2002). 

 O processo de crescimento e desenvolvimento infantil envolve variáveis 

biológicas, sociais, econômicas e ambientais. O acompanhamento desse processo em 

crianças indígenas é imprescindível, pois as alterações culturais, ambientais e 

socioeconômicas podem prejudicar as condições de saúde (DINIZ, 2010). 

 A saúde da criança Xavante, conforme informações coletadas nos anos de 1999 

a 2002, é afetada prioritariamente por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas; 

doenças do aparelho respiratório; doenças infecciosas e parasitárias; que são as 

principais causas de morte. Apesar das taxas de mortalidade entre os Xavante serem 

mais elevadas que a população indígena geral e a população brasileira. A natalidade 

nesse período apresentou crescimento anual próximo a 4,5% (SOUZA, SANTOS e 

COIMBRA JR. 2010). 

 

 

2.2 POLÍTICA E SERVIÇOS DE SAÚDE À CRIANÇA INDÍGENA  

 

 

 Diante das particularidades das populações indígenas e da necessidade de um 

atendimento diferenciado no que se refere à saúde das crianças, a FUNASA, no ano 

de 2004, publicou, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Manual de 

Atenção à Saúde da Criança Indígena Brasileira. Reconhecendo a necessidade de 

humanização da assistência aos povos indígenas no Brasil, o Manual traz discussões 

sobre aspectos culturais e a medicina tradicional, evidencia também a saúde bucal e o 

acompanhamento nutricional da criança, além do cuidado médico e dos exames 

clínicos no contexto da saúde indígena desde os primeiros dias de vida (FUNASA, 

2004).  
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 Esse Manual vai ao encontro das premissas da Política Nacional de Atenção à 

Saúde dos Povos Indígena (PNASPI) implementada em 2002. A PNASPI considera as 

especificidades da população indígena e as dificuldades no acesso aos serviços e ações 

em saúde desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A política aponta um 

modelo equânime de organização dos serviços que contemple a promoção, prevenção 

e recuperação em saúde indígena, possibilitando o acesso à atenção integral à saúde 

por meio do fortalecimento de uma rede de serviços nas terras indígenas e região 

(BRASIL, 2002). 

 A rede de atenção à saúde aos povos indígenas se organiza de forma 

hierárquica, a partir dos DSEI. A atenção básica nas aldeias fica a cargo dos Agentes 

Indígenas de Saúde e das equipes multidisciplinares, compostas por médico, 

enfermeiro, odontólogo, auxiliar de consultório dentário, técnico em enfermagem, 

conforme planejamento. Esses profissionais têm como referência os pólos-base que 

podem vir a estar localizados na própria aldeia ou em municípios de referência. A 

atenção de média e alta complexidade se dá na rede de serviços do SUS, havendo 

também serviços de apoio aos pacientes encaminhados à rede ofertados pelas Casas de 

Saúde Indígena (CASAI) (BRASIL, 2002).   

 Uma das diretrizes da PNASPI é a redução da mortalidade, em especial a 

mortalidade materna e a infantil. Sobre TMI MARTINS (2013), destaca uma redução 

de 45% nos anos de 2000 a 2009. As desigualdades regionais também são apontadas 

pelo autor, sendo a região Centro-Oeste a que apresenta maiores TMI na população 

indígena no ano de 2009. Observa-se que alguns entraves ainda permanecem, dentre 

eles a dificuldade de se obter informações a respeito das mortes, tanto no que se refere 

à captação e registro dos dados quanto da causa mortis (MARTINS, 2013).   

 Mesmo com a criação do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena 

(SIASI), que agrupa os dados demográficos e epidemiológicos dos indígenas no Brasil, 

bem como dados de produção de serviços, recursos humanos e infraestrutura, algumas 

dificuldades são encontradas, entre elas: a insuficiência “dos instrumentos de coleta, 

da capacitação dos recursos humanos, ausência de interface com os demais sistemas 

nacionais de informação em saúde, dificuldade de acesso às informações e a não 

utilização das informações para o planejamento das ações” (SOUZA, SCATENA E 

SANTOS, 2007, p. 858). 
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 Apesar disso a aprovação da PNASPI valida conquistas amplamente 

reivindicadas por movimentos indígenas no âmbito da saúde dos povos indígenas e 

estabelece propostas sob um novo olhar para essa população, considerando os 

princípios do SUS de equidade, integralidade e universalidade. 

 Numa perspectiva histórica pode-se afirmar que os índios no Brasil sempre 

foram uma preocupação para a esfera pública, porém, o olhar sobre eles foi se 

alterando ao longo das décadas e demandando ações diferenciadas. No início da 

colonização portuguesa, os indígenas eram assistidos pelas missões e muitos foram 

mortos durante o contato com os colonizadores, seja por luta armada, seja por doenças 

contraídas a partir do contato com as frentes de expansão (BRASIL, 2002). 

 O início do século XX foi marcado pela criação do primeiro serviço oficial de 

assistência aos povos indígenas, o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 

Trabalhadores Nacionais (SPILTN) pelo Decreto n° 8.072, de 20 de junho de 1910. 

Esse órgão ligado ao Ministério da Agricultura Indústria e Comércio na época, 

constituiu-se como uma iniciativa do Estado, que vislumbrava uma oportunidade de 

crescimento do país pela tomada de terras para atividade agropecuária e construção de 

ferrovias, enlaçadas a grupos de interesse privado. Os indígenas, historicamente 

detentores das terras, representavam um entrave ao desenvolvimento das atividades 

mercantis do país, nesse sentido precisava haver uma instância que organizasse de 

forma pacífica esses entraves e o SPILTN assim o fez, tornando os indígenas mão de 

obra para a exploração das regiões interioranas do país, liberando as terras para 

colonização (MARTINS, 2013). 

 O SPILTN encarnava a máxima do poder tutelar, e teria sua existência 

justificada na ideia de unicidade do povo, tendo agido na tentativa de incorporar os 

indígenas à dinâmica desenvolvimentista pelo viés do trabalho. A relação do Estado 

com a população nativa na época era de conquista, numa perspectiva de guerra 

envolvendo assenhoramento e assujeitamento (LIMA, 1995).    

 Nesse período, o serviço destinado aos indígenas não contava com qualquer 

ação sistemática quanto à saúde da criança ou mesmo da população indígena como um 

todo, apenas intervenções pontuais conforme as necessidades emergenciais. Em 1967 

com a extinção do SPILTN e a criação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) as 

ações sanitárias se organizaram, porém, as intervenções ainda ocorriam de forma 
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esporádica e individualizada (BRASIL, 2002). O cenário ideológico permanecia 

imbuído da premissa do índio como incapaz, necessitando da proteção do Estado. 

Nesse sentido, elaborou-se em 1973 o Estatuto do Índio que reiterou a ideia de tutela 

elucidando a lógica das relações que se estabeleciam entre o Estado, a sociedade e os 

povos indígenas (MARTINS, 2013). 

 A realização da Iº Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio em 1986, 

colocou em evidencia a necessidade de transformações no âmbito da saúde, ideia que 

parece ter permeado todo o cenário político do momento, já que movimentos nacionais 

mais gerais de reordenação da saúde aconteciam no país na mesma época, como o da 

Reforma Sanitária Brasileira (GARNELO, 2004).  

 A ideia da tutela do índio foi perdendo força com mobilizações dos 

movimentos indígenas, culminando na transformação da tutela do índio em uma tutela 

de direitos com a Constituição Federal de 1988, que assegurou aos povos indígenas o 

respeito às suas diferenças e o direito de conservar-se como índio, assim como o de 

permanecerem em suas terras (MARTINS, 2013). A Constituição de 1988 também 

garantiu a saúde como direito de todos e dever do Estado, legitimando as 

reivindicações da Reforma Sanitária.  

 A IIº Conferência Nacional de Proteção à Saúde Indígena, realizada em 1993, 

anunciou a necessidade de responsabilização pelos indígenas por parte do Ministério 

da Saúde, além de “maior participação social no processo decisório, investimentos em 

infraestrutura e qualificação de recursos humanos e a adoção de um modelo de atenção 

diferenciado” (MARTINS, 2013, p. 47). Com isso percebe-se os primeiros passos em 

direção à formulação de uma política com investigação da problemática e das opções 

para sua resolução. 

 Em 1999, o Ministério da Saúde assumiu a responsabilidade em gerir a saúde 

indígena e delegou a execução das ações à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 

Criou-se, a partir da lei nº 9.836 de setembro de 1999, o Subsistema de Saúde Indígena 

no SUS, demandando a sistematização das ações a serem desenvolvidas pelos DSEI. 

 A Lei 9.836 dispôs sobre uma estratégia de resolução da problemática 

pertinente a saúde indígena com base nos DSEI, para o acesso dos índios aos serviços 

de saúde no âmbito do SUS, acesso que já havia sido assegurado pela lei 8.080 de 

1990, mas que não havia encontrado possibilidade de se concretizar.  
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 Conhecida como Lei Arouca, a lei de criação do DSEI garante em termos de 

direitos, o acesso a todos os níveis de atenção, com ênfase, porém na atenção primária 

ou atenção básica à saúde, assim como a participação dos indígenas em órgãos 

colegiados e o financiamento das ações pela União, com custeio complementar dos 

municípios e estados (BRASIL, 2002).  

 Para uma implantação mais ágil do Subsistema de Atenção Indígena, foi 

necessário o uso de serviços terceirizados (Organizações não governamentais - ONGs) 

no que se refere aos recursos humanos e os convênios firmados possibilitaram a 

construção de unidades de saúde, compra de insumos e aquisição de bens (GARNELO, 

2004). 

 Em 2002, finalmente consolidou-se uma política pública de saúde na tentativa 

de abarcar as especificidades da população indígena. A PNASPI contempla em suas 

diretrizes a organização dos serviços, a preparação de recursos humanos, 

monitoramento das ações, articulação dos sistemas tradicionais, uso adequado de 

medicamentos, ambientes saudáveis, proteção à saúde, controle social, ética na 

pesquisa e nas ações em saúde destinadas à população indígena (BRASIL, 2002). 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO  

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

  Esse estudo investigou a morte de crianças de 0 e 5 anos e natimortos entre os 

Xavante, por meio da abordagem qualitativa, que permite o estudo de aspectos 

subjetivos envolvidos nas ações cotidianas. Foram considerados a história dos óbitos 

e os fatores que influenciaram sua ocorrência na tentativa de desvelar a face humana 

(NATIONS, 2009) da morte infantil, ou seja, a vivência pessoal e não somente os 

aspectos censitários e epidemiológicos relacionados à mortalidade.  

  Devido ao interesse em compreender as circunstâncias de vida e de morte de 

crianças que faleceram durante o processo de desintrusão e de como os Xavante 

entenderam a morte de seus filhos nesse período, a pesquisa qualitativa em saúde se 

fez apropriada. Esse tipo de abordagem “se aplica ao estudo da história, das relações, 

das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 

artefatos e a si mesmos, sentem e pensam” (MINAYO, 2010, p. 54).  

A subjetividade inerente aos fenômenos sociais está inscrita na pesquisa 

qualitativa em saúde. Logo a subjetividade não é invalidada e sim reconhecida, 

documentada e explorada em todas as etapas da investigação, inclusive na interação 

existente entre pesquisador e pesquisado, marcada pela reatividade. Nessa abordagem 

é adotada a ideia de que os fenômenos sociais seguem ordens múltiplas tendo em vista 

a complexidade do real. Sendo os fenômenos sociais mutáveis, a análise é reconhecida 

dentro de um espaço temporal limitado o que inviabiliza generalizações 

(LAPERRIÈRE, 2008). 

  A pesquisa qualitativa em saúde surge em meados do século XX e recebe 

influência de diversas disciplinas tais como antropologia, sociologia, psicanálise e 

psicologia. Com a complexificação do objeto de estudo (saúde, adoecimento e 

cuidado) amplia-se a diversidade de metodologias e correntes teóricas a fim de 
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“compreender o sentido ou a lógica interna que os sujeitos atribuem a suas ações, 

representações, sentimentos, opiniões e crenças” (MINAYO e GUERRIERO, 2014, p. 

1105). Para dar conta de entender os aspectos culturais e sociais relacionados a morte 

de crianças indígenas em um momento histórico específico, subjetivo e dinâmico, 

optou-se pelo diálogo intercultural, lançando mão de autores da antropologia como 

MALINOWISKI (1975), DAMATTA (1978) e OLIVEIRA (2000). Esses autores 

discorrem sobre a etnografia e a descrevem como um estudo complexo dos povos e 

culturas. Apesar das pretensões de nossa pesquisa não serem totalizantes, algumas 

considerações desses autores foram incorporadas.   

OLIVEIRA (2000) afirma a importância do olhar, do ouvir e do escrever no 

processo de pesquisa. Essas habilidades são complementares e serão aprofundadas no 

item 2.5 referente aos procedimentos para a produção do material. Para DAMATTA 

(1978) nesse tipo de pesquisa faz-se necessário a compreensão do universo teórico, 

por excelência abstrato, que norteia o entendimento do objeto de estudo, assim como 

a preparação e planejamento para a entrada em campo e estabelecimento de contatos 

que viabilizem o estudo.  

 

 

3.2 POPULAÇÃO E LOCAL DE ESTUDO 

 

 

  A pesquisa foi realizada na TI Marãiwatsédé localizada no estado de Mato 

Grosso entre os municípios de Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia e São Felix do 

Araguaia, a aproximadamente 1.000 km da capital Cuiabá (SOUZA et al., 2016).  

 A TI Marãiwatsédé possui uma população estimada em 755 indígenas, entre 

adultos e crianças. Ao longo dos 165.241 hectares que compõe a TI há quatro aldeias: 

Aiopa, Etewawe, Madzabdze e Marãiwatsédé.  

  A aldeia Marãiwatsédé é a mais antiga e a mais populosa, nela se localizam o 

Polo de Saúde, o Polo Base e a Escola Estadual Indígena de Marãiwatsédé que oferece 

o ensino fundamental, ensino médio e educação indígena aos adolescentes e crianças 

da comunidade. 
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 A população recebe atendimento em saúde nas dependências da unidade básica 

de saúde que conta com equipe multiprofissional, a saber: médico, enfermeiro, 

odontólogo, auxiliar de consultório dentário, técnico em enfermagem, agente de saúde 

indígena e motorista. O Polo Base Marãiwatsédé funciona neste mesmo espaço físico 

e constitui-se num dos locais para coleta de parte dos dados desta pesquisa, pois é o 

responsável pela coleta, sistematização e análise dos dados produzidos durante o 

atendimento e acompanhamento das gestantes no pré-natal, parto e puerpério, assim 

como pelo cumprimento do calendário vacinal e demais cuidados ofertados às crianças 

de até cinco anos.  

 Sobre a população do estudo, delimitou-se a investigação às mortes de crianças 

de 0 a 5 anos ocorridas em 2012 e 2013, período em que ocorreu o processo de 

desintrusão. Também foi incorporado a análise de natimortos, uma vez que havia 

informações relevantes relacionadas aos serviços de saúde. É importante salientar que 

foram considerados como critérios de inclusão os natimortos e os óbitos de crianças 

de 0 e 5 anos ocorridos dentro ou fora da aldeia Marãiwatsédé, durante o período de 

2012 a 2013 e cujas famílias ainda residissem na TI Marãiwatsédé no momento do 

trabalho de campo.  

 Para realizar a investigação dos óbitos e compreender como ocorreram essas 

mortes foram entrevistados os membros da família responsáveis pelo cuidado da 

criança falecida e as mulheres que tiveram filhos nascidos mortos, por meio de visitas 

domiciliares. Devido ao fato dos vínculos familiares e do cuidado com as crianças 

indígenas ocorrer de forma extensiva, considerou-se a possibilidade de mais de um 

cuidador ser identificado no momento da escolha do entrevistado. Então, para 

esclarecimento do critério de inclusão do responsável ou familiar a participar da 

pesquisa, estabeleceu-se a indicação pela própria família do cuidador principal, ou 

seja, aquele que ofereceu cuidado intensivo e constante a criança desde o parto até o 

óbito.  
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3.3 TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS 

 

 

 Para melhor sistematização do estudo e delimitação do objeto de pesquisa, 

optou-se por dividir o trabalho de campo em dois momentos. A primeira fase 

considerada exploratória, objetivou o reconhecimento do campo, ou seja, dos espaços 

e pessoas que seriam alvo do estudo, além do levantamento de informações gerais 

referente as mortes de crianças na aldeia durante os anos de 2012 a 2013. A segunda 

fase teve por finalidade a investigação das mortes de forma aprofundada. 

 Como procedimento para a coleta de dados, na fase exploratória, optou-se 

pela observação dos espaços físicos e do dia-a-dia das pessoas da aldeia. Observou-se 

a rotina de trabalho no serviço de saúde, além da análise do livro de registro de óbito, 

documento de responsabilidade da equipe do Polo Base Marãiwatsédé. Todas as 

observações e conversas foram registradas no diário de campo.  

 No segundo momento da pesquisa de campo foram aplicadas diferentes 

técnicas de coleta de dados objetivando uma aproximação com o objeto de forma a 

contemplar a proposta de investigação dos óbitos numa perspectiva integral, ou seja, 

que explorasse as relações entre atenção à saúde prestada pelos profissionais, os 

motivos declarados como causa mortis e as explicações populares para essas mortes 

dentro das dinâmicas sociais da comunidade. Sendo assim realizou-se a observação, a 

análise do prontuário das crianças e das mães, a aplicação da Ficha de investigação do 

óbito infantil – Entrevista domiciliar e a entrevista semiestruturada com mulheres e 

familiares da criança falecida. Permaneceram as anotações no diário de campo. 

 

 

3.3.1 Entrevista Semiestruturada 

 

 

 Objetivando ouvir as pessoas da comunidade elaborou-se um roteiro de 

entrevista semiestruturada que foi utilizado no grupo doméstico (Apêndice A). A 

escuta é essencial e a partir dela é possível ter acesso a dados que seriam inacessíveis 

por meio de outras técnicas.  
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 Para OLIVEIRA (2000) o olhar, o ouvir e o escrever no processo de pesquisa 

são habilidades essenciais na condução de uma pesquisa qualitativa. Segundo o autor, 

explicações advindas das pessoas envolvidas revelam o sentido de certos 

acontecimentos, esses sentidos são postos em palavras por meio da entrevista. Esta, 

por sua vez, requer cuidados, tendo em vista o “idioma cultural”, ou seja, a diferença 

cultural existente entre a população pesquisada e o entrevistador deve ser considerada. 

Essa diferença não diz respeito apenas à língua falada, mas aos modos de ser e de 

compreender o mundo. Nesse sentido a construção de uma relação dialógica com os 

interlocutores é essencial. 

 No roteiro de entrevista constam questões amplas que permitiram aos 

indivíduos expressar-se livremente, bem como a pesquisadora, complementar o 

levantamento de informações com outras perguntas, sempre com o objetivo de elucidar 

questões e aprofundar a temática. As perguntas elaboradas versaram sobre o 

posicionamento dos entrevistados acerca da causa do óbito, sua compreensão sobre a 

enfermidade ou circunstância que o antecedeu, bem como cuidados tradicionais 

tomados pelo casal durante a gestação e nos primeiros anos de vida da criança. Outras 

informações, como a história reprodutiva da mãe e o acesso aos serviços de saúde, 

foram coletadas por meio da ficha de investigação de óbito, detalhada no item seguinte.  

 A entrevista foi realizada nos domicílios indígenas, em local que oferecesse 

conforto e tranquilidade. Com os indígenas que não falavam o idioma português foi 

necessário a presença de tradutor. A escolha e perfil do tradutor serão detalhados no 

item 3.5.2. 

 

 

3.3.2 Ficha de Investigação de Óbito 

 

 

 As fichas de investigação de óbito são protocolos construídos pelo MS para 

padronização do processo de vigilância ao óbito. São instrumentos utilizados por 

profissionais da saúde no exercício de suas funções no âmbito da vigilância 
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epidemiológica que seguem critérios para investigação dos óbitos, análise e posterior 

tomada de decisões sobre ações de prevenção / intervenção (BRASIL, 2009). 

 Apesar desta pesquisa ser de cunho acadêmico e com abordagem das ciências 

sociais e humanas, não estando diretamente vinculada à Vigilância Epidemiológica ou 

mesmo ao Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal, optou-se pela aplicação da 

Ficha de Investigação de Óbito – Entrevista Domiciliar para os casos em que a mesma 

não tenha sido produzida pelo serviço (Anexo 1). Seu uso trouxe informações 

pormenorizadas que permitiram um resgate da história de vida e de morte da criança.  

 O MS preconiza que os óbitos investigados por essa técnica devam ter 

ocorrido há no máximo três meses a fim de minimizar o viés de memória e aumentar 

a chance de acesso a documentos que completem a coleta de dados e de acesso aos 

próprios familiares (BRASIL, 2009). Essa pesquisa analisou as mortes de crianças até 

cinco anos que ocorreram em 2012 e 2013, o que foge ao protocolo do MS. Por isso 

reitera-se que a Ficha de Investigação de Óbito foi utilizada somente para auxiliar na 

compreensão das mortes, sem fins de determinação da causa mortis, alterações na 

Declaração de Óbito (DO) ou qualquer outro objetivo originalmente proposto pelo MS.  

 Segundo o MS esta ficha tem como alvo o cuidador da criança falecida e 

objetiva reunir dados sobre: 

 
 

[...] as características e condições de vida da mãe e da família, dados 

sobre a gestação e o nascimento com levantamento sobre antecedentes 

maternos, assistência pré-natal, assistência ao parto e ao RN na 

maternidade e durante acompanhamento pelo serviço de saúde após a 

alta. Outras questões contemplam ainda dados sobre a doença que causou 

a morte (BRASIL, 2009, p.66). 

 

 

 Outras informações referentes aos atendimentos prestados à mãe durante o pré-

natal e parto, assim como à criança, foram acessadas por meio do levantamento do 

prontuário da mãe e da criança. 
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3.3.3 Observação e Diário de Campo 

 

 

 Para OLIVEIRA (2000) o olhar do pesquisador para o objeto escolhido não é 

um olhar corriqueiro ou ingênuo e sim um olhar “detalhadamente sensibilizado pela 

teoria” (p. 19). MALINOWSKI (1975) defende a cientificidade desse tipo de trabalho 

e aponta para a necessidade do observador saber o que é relevante e essencial no ato 

da observação. Nos dizeres desse autor observar significa “selecionar, classificar e 

isolar com base na teoria” (p. 21). 

 A observação pressupõe algum tipo de contato do pesquisador com as pessoas 

e as coisas, com maior ou menor grau de envolvimento com aquilo que observa. No 

caso do presente estudo assumiu-se o papel de observador-como-participante 

(ANGROSINO, 2009), no qual por breves períodos estabeleceu-se relação com as 

pessoas pesquisadas em seu espaço social originário. As relações aconteceram para 

além das situações formais e previstas no trabalho. A participação em atividades da 

própria população e interações com os mesmos não foi evitada, pelo contrário, ao ser 

convidada sempre participava.  

 Essa técnica foi usada durante todo o período de permanência no campo e não 

foi regida por roteiro previamente estipulado. Apesar de ser uma observação livre, 

enfatizou-se aspectos que se ligam ao objeto de estudo, tais como: as interações dos 

indígenas com o serviço de saúde local, as manifestações de luto, práticas de cuidado 

destinadas a crianças até cinco anos, relações familiares, etc. 

O registro da observação se deu pela tomada de notas por escrito diariamente 

em um caderno. Este instrumento de registros oriundos da observação, reflexões, 

relatos de conversas informais é chamado diário de campo e subsidiou a análise 

qualitativa posterior, sendo evocado no momento da interpretação do material. A 

escrita contida no diário de campo se diferencia da análise dos dados propriamente 

dita, e por isso pode ser informal e carregada de sentimentos e impressões do 

pesquisador, contendo entre outras coisas as descrições de situações vividas ou 

observadas (DAMATTA, 1978).  
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3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

 Conforme resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (2012) que 

dispõe sobre a pesquisa envolvendo seres humanos, esta pesquisa primou pelo respeito 

aos valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos dos sujeitos de pesquisa, 

comprometendo-se com o bem-estar dos mesmos.  

 Obedecendo a referida resolução, o projeto maior intitulado Avaliação de 

saúde e do nível de contaminação ambiental por agrotóxicos na população, em águas 

e solos da Terra Indígena Marãiwatsédé, Mato Grosso, coordenado pelo prof. Dr. 

Wanderlei Pignati, do qual este faz parte, foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Júlio Muller. O projeto recebeu resposta favorável 

no dia 12 de fevereiro de 2015 sob o número de parecer 939.030 (Anexo 3). Isso 

ocorreu após apresentação por escrito da autorização do Cacique Damião Paradzané 

para realização da pesquisa na TI Marãiwatsédé (Anexo 4). 

 No momento das entrevistas foi apresentado aos participantes os objetivos da 

pesquisa. Havendo interesse em participar, foi entregue o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B). Sanada as dúvidas solicitou-se a assinatura 

de cada pessoa entrevistada e, em caso de indígenas iletrados o TCLE foi entregue a 

um outro membro da família que o assinou. Ressaltando que o mesmo foi entregue em 

duas vias ficando uma cópia retida com o entrevistado.  

 Foi garantido o absoluto sigilo dos entrevistados e de suas respostas. Ao notar 

constrangimento e desconforto a entrevista era interrompida.  

As atividades desse estudo, tal como viagens a campo, foram em parte 

financiadas pelo Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), assim como recursos 

advindos do projeto de pesquisa acima referido. 
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3.5 AS VIVÊNCIAS DO CAMPO 

 

 

 Até aqui foram descritos o tipo de estudo, a população, as técnicas e os 

procedimentos utilizados no decorrer da pesquisa e que garantiram a cientificidade do 

estudo. Nesse tópico, serão descritas as vivências do campo, ou seja, as experiências e 

percepções oriundas do contato direto da pesquisadora com a comunidade e de sua 

aproximação com os interlocutores que ultrapassou o momento formal da produção do 

material no trabalho de campo. Essas vivências auxiliaram na análise dos óbitos, na 

medida em que revelaram a dimensão humana da morte, que é inevitavelmente 

permeada de sentimentos.  

 

 

3.5.1 Fase exploratória 

 

 

 Em maio de 2015 foi realizada a primeira viagem para a aldeia com 

permanência de sete dias. A ida a campo se efetivou tendo em vista autorização prévia 

do líder da comunidade e do comitê de ética para realização da pesquisa coordenada 

pelo prof. Dr. Wanderlei Pignati. Na ocasião foi possível uma aproximação com a 

comunidade local além da constatação dos números de morte em Marãiwatsédé, sendo 

também o primeiro contato da pesquisadora com uma população indígena. 

 O olhar inicial da pesquisadora contemplou uma comunidade pouco 

dependente de recursos tecnológicos e de maior contato e intimidade com a natureza. 

Os primeiros diálogos revelaram um grupo atento e cauteloso, porém gentil e 

amigável. As crianças, mais extrovertidas e espontâneas se mostraram curiosas por 

nossos trajes, automóvel e pelas funções de nosso material de pesquisa.   

 Na fase exploratória, obteve-se informações quanto ao número de mortes na 

aldeia por meio da análise do Livro de Registro de Óbito do Polo Base, a identificação 

da criança por nome, idade e família. Considerando o fato da comunidade indígena ter 

como língua mãe o Akwén, estabeleceu-se contato com tradutores que posteriormente, 
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foram convidados a participar do estudo, já que a pesquisadora não domina a língua 

nativa. Esse contato inicial que antecedeu o momento da pesquisa propriamente dita, 

ou fase de aprofundamento, foi importante para apresentação da pesquisadora à 

comunidade. 

 Nessa ocasião, em companhia da orientadora e de outra mestranda, foram 

realizadas visitas domiciliares a fim de executar procedimentos relativos a avaliação 

antropométrica e a aplicação de questionário propostos pelo estudo que determinou o 

estado nutricional da criança indígena Xavante, um dos objetos de estudo do projeto 

maior. Ao auxiliar na pesagem e medição foi possível uma aproximação com as 

crianças que, assustadas e chorosas, quase sempre relutavam em subir na balança ou 

vir em nosso colo e permanecer imóvel por alguns segundos. Ao adentrar nos lares em 

busca de um local mais confortável para realização dos procedimentos, nos 

aproximamos também das famílias e fomos apresentadas a detalhes corriqueiros do 

cotidiano indígena e que revelavam sua intimidade. Os indígenas, quase sempre 

mulheres e crianças mais velhas mostravam, após serem solicitados, os cômodos da 

casa, delimitados por tecidos suspensos, e suas panelas e armários vazios. 

  A viagem de campo permitiu ainda a identificação de prováveis informantes, 

sendo possível firmar contato tanto com a liderança indígena quanto com os 

profissionais de saúde, que se tornaram parceiros na pesquisa.  

 

 

3.5.2 Fase de Aprofundamento 

 

 

  Na fase de aprofundamento o tempo de permanência em campo foi de 10 

dias, sendo os quatro primeiros em companhia de dois pesquisadores que retornavam 

a campo para devolutiva de estudos realizados anteriormente e de uma doutoranda que 

também coletava dados para sua pesquisa.  

 Para a devolutiva dos dados, foram realizadas duas reuniões. A primeira 

envolveu a coordenação do DSEI Xavante, que havia sido previamente comunicada 

de nossa ida a campo e que se deslocou até a aldeia para conduzir a reunião. Estiveram 
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presentes ainda, os servidores do polo de saúde de Marãiwatsédé, a liderança da 

comunidade, os professores e demais interessados. Nessa ocasião os indígenas tiveram 

acesso, por meio de explicações verbais e pela entrega de cópias dos estudos 

produzidos, às analises acerca da assistência em saúde prestada às crianças da aldeia e 

aos resultados sobre a qualidade da água na TI. A segunda reunião se restringiu à 

equipe de pesquisadores e servidores do polo e teve como pauta a continuidade da 

pesquisa na TI.  

 A fase de aprofundamento foi dividida em duas etapas: a coleta de dados no 

polo de saúde e a produção de material pelas entrevistas realizadas nos domicílios, 

concomitantemente realizou-se a observação e o registro no diário de campo. Na 

primeira etapa, de posse do nome das crianças que foram a óbito no período 

delimitado, objetivando levantar informações sobre a história clínica da criança e da 

mãe, bem como a assistência prestada aos mesmos pelos profissionais de saúde, foi 

realizada uma consulta aos arquivos do polo de saúde, a saber: prontuário da criança e 

da mãe e ficha de investigação de óbito preenchida pelos profissionais de saúde.  

 Nem todos os documentos requeridos para esse trabalho foram encontrados 

no polo de saúde. Uma das maiores perdas foi a ausência nos dezoito casos estudados, 

da declaração de óbito, em que se esperava encontrar a causa mortis declarada 

oficialmente. Esse documento normalmente fica com a família ou com o serviço de 

assistência social da FUNAI. Porém, essa informação foi encontrada nos prontuários 

de saúde e incorporadas à análise. 

 Os prontuários e demais documentos são arquivados em armários de aço em 

uma sala no polo de saúde que também serve como escritório e ponto de apoio para os 

profissionais elaborarem os inúmeros relatórios a serem enviados mensalmente para o 

DSEI Xavante. Muitos dos prontuários estão envelhecidos pelo tempo e marcados pelo 

manuseio constante. Todos eles são preenchidos manualmente e separados por 

famílias, o que dificulta sua localização por pessoas de fora do posto e que não 

conhecem o grau de parentesco entre os indígenas da aldeia. 

 O acesso a esses documentos foi facilitado pelos profissionais de saúde do 

polo, que se mostraram solícitos, dispostos a auxiliar na análise documental e no 

despertar de memórias sobre os acontecimentos em torno da morte das crianças. Os 

profissionais de saúde tornaram-se marcantes na trajetória da pesquisa, não apenas por 
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fornecer informações e auxiliar no acesso a pastas e arquivos, mas também pela 

acolhida, abrigo e incentivo nos momentos em que o trabalho de campo e a análise das 

mortes se tornava desgastante, física e emocionalmente.  

 Na etapa seguinte realizou-se a investigação nos domicílios, com a entrevista 

semiestruturada com os responsáveis para aprofundar aspectos relacionados a face 

humana da morte e a aplicação da ficha de investigação de óbito para aquelas crianças 

que não tinham a mesma preenchida. Dez, dos dezoito casos de óbito pesquisados, já 

haviam sido investigados a partir da utilização dessa mesma ficha, pela enfermeira 

responsável. Três casos haviam sido investigados em 2012 e sete em 2013. Nesses 

casos foram preenchidos somente os itens que estavam em branco na ficha original. 

 Segundo a enfermeira responsável pelo polo de saúde, a aplicação da Ficha 

de Investigação de Óbito – Entrevista Domiciliar é uma exigência do MS e após seu 

preenchimento a mesma é encaminhada para o DSEI. Apesar disso, nem todos os casos 

de óbito foram investigados. O MS orienta a aplicação até o terceiro mês de 

falecimento, porém, em respeito ao luto da família Xavante e a própria impedição dos 

mesmos em falar sobre o falecido a investigação é protelada. E com a perda do prazo, 

torna-se obsoleta. Algumas fichas encontradas no polo de saúde foram preenchidas 

após um ano do falecimento, o que sugere muito mais a necessidade do cumprimento 

de trâmites burocráticos do que o desvelamento de questões envolvidas na morte e a 

possibilidade de agir a fim de evitar novos óbitos.  

 Vale ressaltar que nos anos de 2012 e 2013 o próprio serviço de saúde na 

aldeia estava se estruturando e por se tratar de um período em que a comunidade 

passava por conflito com posseiros6 ao tentar reaver a totalidade de seu território, 

algumas ações de competência do serviço de saúde tornaram-se delicadas demais para 

serem postas em prática. Hoje, todos os óbitos ocorridos passam pelos procedimentos 

da investigação, porém, as particularidades culturais de impedimento em falar sobre a 

morte, é um desafio na aplicação de protocolos elaborados sem considerar aspectos 

socioculturais.  

  Para a realização das entrevistas com indígenas que não falavam o idioma 

português foi necessária a presença de tradutor. Para tal, foram escolhidos indígenas 

                                                           
6 O conflito entre indígenas e posseiros será descrito no capítulo 4. 
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da própria comunidade, que também auxiliaram na localização das famílias residentes 

nas quatro aldeias da TI Marãiwatsédé. Vale ressaltar que com a abertura de três novas 

aldeias na TI, nove das famílias pesquisadas mudaram-se. Porém, com ajuda da equipe 

de saúde local, foi possível visitar as aldeias e chegar a cada um dos lares. 

 As visitas nas aldeias ocorreram seguindo o cronograma da equipe do polo 

de saúde. Os profissionais costumam deslocar-se, por meio de automóvel da SESAI, 

três vezes por semana, a fim de realizar acompanhamento de pacientes crônicos e 

aqueles que retornaram de atendimento ou internação na cidade, consultas e ações de 

imunização nas aldeias.    

 A tradutora principal auxiliou nas entrevistas realizadas nas aldeias 

Marãiwatsédé e Madzabdze. Ela desempenha importante papel na comunidade como 

professora e líder feminina, o que facilitou o acesso às famílias, principalmente às 

mulheres Xavante que costumam agir com mais cautela diante de pessoas externas à 

comunidade. O contato inicial com a tradutora principal se deu em viagem anterior, na 

fase exploratória da pesquisa, ocasião em que se discutiu os objetivos do estudo e sua 

viabilidade.  

 A única entrevista feita na aldeia Etewawe ocorreu com o auxílio de outra 

tradutora indígena, indicada pela equipe de saúde por dominar o idioma português, 

uma vez que a tradutora principal não pode acompanhar a equipe. As entrevistas 

realizadas na aldeia Aiopa se deram em português, pois os entrevistados dominavam 

o idioma, não sendo necessária a presença de tradutor. Vale destacar a presença de 

uma técnica do polo de saúde que gentilmente acompanhou as entrevistas em Aiopa, 

facilitando a chegada nos lares. 

 Antes do início das entrevistas foi apresentado às tradutoras o roteiro de 

perguntas da entrevista e a ficha de investigação de óbito, além de terem sido 

oferecidas orientações sobre a necessidade da reprodução das perguntas e respostas o 

mais fiel possível às perguntas originais. 

 A chegada aos domicílios das famílias que perderam alguma criança durante 

o período de desintrusão, ocorreu em companhia da tradutora, que esclareceu os 

objetivos da pesquisa a cada uma delas. Observou-se que as famílias, no início ou 

mesmo ao longo da entrevista, por vezes, relutavam em responder, travando diálogos 

com a tradutora na língua nativa. Nessas situações percebeu-se que a tradutora 
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principal, para facilitar a aceitação das famílias em dividir conosco detalhes da morte 

de seus filhos, destacava a importância da pesquisa para melhoria das condições de 

saúde dos que permaneciam vivos. 

 Obteve-se êxito na localização de dezessete das dezoito famílias com caso 

de natimorto ou óbito de criança com até cinco anos, ocorridos durante o período de 

desintrusão. Todas elas aceitaram participar da pesquisa e assinaram o TCLE. Na única 

perda, houve desencontro de informações quanto ao endereço atual da família, não 

sendo possível encontrá-la onde nos indicaram.  

 Das dezessete entrevistas, três ocorreram com o pai da criança falecida, treze 

com a mãe e em um caso três mulheres foram chamadas, pelos membros da família 

presentes no momento da nossa chegada, para participar da pesquisa e alternaram-se 

nas respostas. Nesse último caso, mesmo após questionamentos, as mulheres não 

quiseram se identificar. Não foi possível saber o grau de parentesco destas mulheres 

com a criança, nem mesmo saber qual delas era a mãe.  

 O momento da entrevista favoreceu a escuta e a observação de questões 

subjetivas. Esse momento permitiu identificar as proibições evidenciadas pela 

interrupção das falas, as interações e o envolvimento de membros da família na 

elaboração de algumas respostas, além de capturar a emoção dos pais ao falar de seus 

filhos mortos. 

 Em duas ocasiões foi observada a expressão de pesar nos entrevistados, 

evidenciado por choro e visível desconforto diante a rememoração de fatos 

relacionados a perda das crianças. Nesses momentos, em atitude empática e 

respeitando os preceitos éticos, colocou-se a opção de encerrar a entrevista, a qual foi 

aceita pelos entrevistados interrompendo-se assim os questionamentos. Destaca-se que 

em ambos os casos o entrevistado era pai da criança falecida. 

 Durante toda a permanência na aldeia realizou-se a observação participante e 

o registro no diário de campo. No momento das entrevistas ou mesmo fora dele, foi 

possível observar o dia a dia da comunidade e realizar visitas a espaços significativos 

para os indígenas, tais como o cemitério e a casa dos solteiros. A observação 

participante permitiu a interação da pesquisadora com crianças e adultos durante seus 

afazeres cotidianos. Esses momentos renderam conversas informais com anciãos, 

professores e outros membros da comunidade. Tais conversas também se 
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configuraram como fonte de informações no momento da análise e interpretação do 

material produzido para esta pesquisa.  

  Além disso, houve participação da pesquisadora em ações promovidas pelos 

profissionais do polo de saúde, tais como visitas domiciliares, consultas e 

procedimentos médicos. Em algumas dessas situações a participação da pesquisadora 

modificou o ambiente, permitindo novos desfechos.   

 

 

3.6 SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

 Encerrado o trabalho na aldeia, iniciou-se a fase de ordenação do material. 

Alguns apontamentos sobre a organização dos dados e sua análise são feitos por 

BEAUD E WEBER (2014) e GOMES (2009) e foram utilizados nesse estudo, 

seguindo a sequência abaixo descrita. 

 As informações provenientes das entrevistas receberam identificação 

numérica, seguindo a ordem cronológica dos óbitos. Posteriormente foram agrupadas 

com os demais dados referentes às fichas de investigação de óbito de cada criança e as 

informações advindas da observação e do diário de campo. A fim de realizar uma 

imersão nos casos, o material foi lido buscando identificar a sequência lógica dos fatos. 

Nesse momento se fez a construção da história da criança, abordando os aspectos 

clínicos, familiares, sociais e culturais.  

 Depois disso, transformou-se os casos singulares às questões conceituais, 

reduzindo os casos ao conjunto de características objetivas. Neste momento emergiram 

diferentes ideias, que foram organizadas e discutidas sob o enfoque de sentidos 

socioculturais mais amplos e da antropologia da saúde, iniciando o trabalho da escrita, 

ou seja, a construção do relato científico ou a síntese interpretativa, conforme 

mencionado por GOMES (2009).  

  Sobre a escrita OLIVEIRA (2000) afirma que a mesma carrega 

particularidades. Para o autor, no momento da coleta de dados é essencial a tomada de 

notas daquilo que se observou e se vivenciou. Porém, junto à comunidade profissional, 

é necessário “trazer os fatos para o campo do discurso” (p. 26), textualizando o 
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material e realizando interpretações demarcadas por categorias e conceitos. A partir 

daí todo o material produzido foi analisado dentro de uma conjuntura ampla que se 

liga aos sentidos culturais de morte, causalidade, saúde e doença. 

 A análise dos dados se deu à luz da interpretação de sentidos (GOMES et al., 

2005; GOMES, 2009), que toma por base a teoria de interpretação da cultura 

sistematizada por GEERTZ (1989) e seus conceitos de ethos e visão de mundo, e o 

diálogo entre hermenêutica e dialética proposto por MINAYO (2002), que desvenda o 

significado consensual do objeto de estudo e desnuda as contradições e suas relações 

com o contexto.  

 O conceito de cultura tomado como referencial para essa pesquisa é 

entendido como uma criação humana compartilhada por um grupo social, tendo seus 

elementos constituídos na interação social dos indivíduos e da experiência destes em 

espaços específicos (teias de significados) e na interpretação dessas estruturas 

socialmente estabelecidas (GEERTZ, 1989). A cultura é um fenômeno em que estão 

contidas várias questões que se articulam a uma visão de mundo e uma práxis social 

(LANGDON e WIIK, 2010; LANGDON, 1995). 

 A visão de mundo diz respeito aos aspectos cognitivos relacionados as 

coisas, a realidade, a sociedade, suas ideias mais abrangentes sobre o mundo em que 

vive. O ethos é definido como o modo de ser, os aspectos morais, estéticos e os valores 

de uma cultura (GEERTZ, 1989, p. 143-144). A ação humana em relação às coisas se 

dá através dos sentidos coletivos que elas têm, tais sentidos são dinâmicos e mutáveis 

sendo selecionados e transformados individualmente, conforme o contexto, pelas 

pessoas que são agentes ativos nesse processo. É nessa dinâmica de interpretações e 

reinterpretações dos diferentes atores em determinado tempo e espaço que 

encontramos a dialética, a contextualização.  
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4. PROCESSO DE DESINTRUÇÃO, SAÚDE E DOENÇA EM 

MARÃIWATSÉDÉ 

 

 

4.1 MARÃIWATSÉDÉ E A PROBLEMÁTICA DA TERRA 

 

 

 A dimensão histórica e política é imprescindível em qualquer discussão sobre 

a TI Marãiwatsédé e a população que ali reside. Os primeiros escritos apresentam-na 

como uma área geográfica de difícil acesso, com Xavante que lutavam com homens 

não-indígenas e também com indígenas de outras etnias (MAYBURY-LEWIS, 1984).  

O termo luta chama atenção na breve descrição de Marãiwatsédé apresentada 

na clássica etnografia Sociedade Xavante, pois não foi sem luta que a comunidade 

construiu sua história. Pelo contrário, o modo como os Xavante de Marãiwatsédé se 

inscreveram no cenário brasileiro foi marcado pela força, ora de permanecer em seu 

território, ora de retornar ao mesmo, mantendo-se firme em uma posição contrária a 

atores com força política incrivelmente maiores que as suas. 

 A posse da terra é descrita como uma problemática central na economia do 

estado de Mato Grosso. Terras ocupadas há séculos pelos indígenas foram invadidas e 

vendidas à particulares em meados do século XX, pelo próprio estado (MAYBURY-

LEWIS, 1984). GARFIELD (2014) ao discutir a luta do povo Xavante por terra, aponta 

a postura desafiante dos mesmos frente ao acúmulo de capital e às estratégias 

desenvolvimentistas que, segundo o autor, configurou-se como um assalto ao território 

Xavante na Amazônia Legal. Para GARFIELD a mobilização política, criatividade e 

iniciativa são características dos Xavante que favoreceram as conquistas no que se 

refere a manutenção de suas terras. 

 Na tentativa de traçar um panorama histórico acerca da TI Marãiwatsédé, pôde-

se encontrar pesquisas, relatórios de instituições oficiais e reportagens, que versam 

sobre a relação desse povo com sua terra. MAYBURY-LEWIS (1984) ao discorrer 

sobre a história migratória do Xavante afirma que os mesmos se deslocaram para o 

estado de Mato Grosso na década de 1840 após a entrada de colonos em seu território 

originário em Goiás. 
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 No estado de Mato Grosso, entre os anos de 1890 e 1930, os Xavante se 

instalaram na região do Rio das Mortes na Serra do Roncador, formando a aldeia 

Wededze e posteriormente Tsõrepré. Essa última foi considerada a aldeia mãe por ser 

grande, numerosa e ponto de partida e disseminação dos Xavante para o leste mato-

grossense por cerca de 30 anos (MAYBURY-LEWIS, 1984). 

 A partir de cisões dentro do próprio grupo residente em Tsõrepré, os Xavante 

foram construindo aldeias entre o rio Araguaia e Xingu, dentre elas Bö’u, Ub’donho’u, 

Tsiba’anhatsi e Ẽtẽ’tsima’rã, localizadas no território de Marãiwatsédé. Bö’u é 

elencada como a maior e mais importante aldeia de Marãiwatsédé antes da chegada 

dos não-indígenas, situada nas proximidades do rio Suiá-Missú a aldeia era o centro 

político e cerimonial do grupo que havia se enraizado e criado um sentimento de 

pertença à terra que lhes garantia a reprodução física e cultural (DELUCI, 2013).  

 A partir da década de 1930, com as frentes de expansão nacional o grupo de 

Marãiwatsédé reagiu a tentativas de invasão de sua terra e aldeias, ficando conhecido 

como o último grupo Xavante a resistir à redução da população indígena em áreas com 

limites fixos. Relatos de populares corroboram a premissa de que relações conflituosas 

com os não-indígenas que passaram a residir na região com o incentivo do estado de 

Mato Grosso, eram comuns naquela época (RAMIRES, 2010). Na década de 1960 a 

invasão da região de Marãiwatsédé passou a se dar de forma ordenada, tendo como 

ápice a instalação da fazenda Suiá-Missú que, segundo os relatos históricos, confinou 

a comunidade de Marãiwatsédé a uma pequena área dentro deste território, por cerca 

de seis anos (FUNAI, 2012b). Marãiwatsédé passou então de uma terra 

prioritariamente ocupada por indígenas a uma propriedade privada, sendo a primeira 

na região a ser escriturada, ou seja, reconhecida em cartório oficial como pertencente 

a um único homem, Orlando Ometto, que iniciou um processo de mercantilização da 

terra (RAMIRES, 2010; DELUCI, 2013).  

 Cabe salientar que o estado de Mato Grosso, nessa época, lucrou com a venda 

de terras. Territórios tradicionalmente ocupados pelo povo Xavante foram vendidos 

na região dos rios Couto Magalhães-Culuene. O governo federal isentou de imposto e 

concedeu incentivos fiscais para investidores no estado por meio de aprovação de 

projetos pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) 

(GARFIELD, 2014). 
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 Em 1966, se consolidou a intrusão total do território Xavante, com a 

transferência da população de Marãiwatsédé para a TI São Marcos, por iniciativa dos 

dirigentes da Fazenda Suiá-Missú, com a anuência e auxílio direto do Estado brasileiro, 

por meio da Força Aérea Brasileira (FAB) que transportou os indígenas, e da Missão 

Salesiana que os recebeu em São Marcos (FUNAI, 2012b; RAMIRES, 2010). 

 Na chegada à TI São Marcos, a comunidade Marãiwatsédé foi surpreendida 

por uma epidemia de sarampo que vitimou muitos dos recém-chegados. A literatura 

descreve que o número variou de 80 (RAMIRES, 2010) a 150 (FUNAI, 2012a) 

indígenas mortos pela doença.  

 A viagem a São Marcos foi sucedida de novas migrações dos sobreviventes 

que se dividiram entre as terras de Sangradouro e Couto Magalhães ainda em 1966, 

logo após a epidemia de sarampo. Durante a permanência em Couto Magalhães, parte 

do grupo de Marãiwatsédé que ali residia foi acusada de envolvimento na morte de 

uma criança por afogamento, que acidentalmente caíra no rio. Nessa ocasião houve 

necessidade de intervenção da FUNAI para que o grupo de Marãiwatsédé não fosse 

exterminado, o que culminou na mudança do grupo para Areões. Em Areões o grupo 

residiu por três anos, e pela improdutividade da terra migraram no ano de 1984 para 

Pimentel Barbosa, onde fundaram a aldeia Água Branca e viveram por 

aproximadamente 20 anos (DELUCI, 2013).  

 Durante o período em que permaneceram exilados, o grupo de Marãiwatsédé 

realizou algumas visitas ao território de origem, mostrando o interesse em retornar 

definitivamente para as aldeias que outrora foram levados a abandonar. Alguns 

moradores de Marãiwatsédé apresentam explicações divergentes sobre os motivos que 

levaram suas famílias a deixarem o território. Alguns indígenas atribuem à Missão 

Salesiana, a transferência do grupo de Marãiwatsédé para São Marcos, alegando que 

os padres teriam sido responsáveis pelo chamamento do avião da FAB que os retirou.  

 Para outros indígenas existe a possibilidade de ter sido feito um acordo de troca 

do território de Marãiwatsédé por tratores e caminhões que seriam usados na produção 

agrícola em outra terra Xavante. Esta narrativa, evidenciam o estado precário no qual 

viviam os indígenas e a agência dos próprios índios nesse processo complexo. A 

mobilização pelo retorno à terra teria se dado após os indígenas perceberem que o 

acordo não seria cumprido e que por direito poderiam retornar ao território de origem. 
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 Porém, na década de 1980 a terra não pertencia mais a família Ometto e sim a 

uma empresa petrolífera italiana que em discussões posteriores alegou não conhecer o 

conflito envolvendo indígenas na região. A empresa anunciou em 1992, na ECO-92, a 

disposição em devolver a terra a seus primeiros moradores, os Xavante de 

Marãiwatsédé (CARVALHO, 2010).  

 ECO-92 ou RIO-92 como ficou conhecida a II Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada na cidade do Rio de 

Janeiro no ano de 1992, constituiu-se como evento de importância internacional que 

discutiu questões ambientais sob a ótica do desenvolvimento sustentável. Nesse 

período consolidou-se internacionalmente o reconhecimento da crise e dos riscos 

socioambientais. No Brasil, porém, o Estado flexibilizou conquistas de proteção ao 

meio ambiente por meio de políticas econômicas, tecnológicas e educacionais que 

ampararam o modelo de crescimento econômico hegemônico7, baseado no latifúndio 

e na monocultura, o que resultou na intensificação dos conflitos territoriais (PORTO, 

ROCHA, FINAMORE, 2014). Na prática isso significou impasses na devolução da 

terra aos Xavante, que permaneceu sendo explorada para fins econômicos.  

 No ano de 1998 estabeleceu-se por decreto a demarcação em 165.241 hectares 

e a homologação da TI Marãiwatsédé. A Figura 2 mostra a localização da TI 

Marãiwatsédé no estado de Mato Grosso e os municípios circunvizinhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Sistema econômico capitalista, modelo predominante e influente que detém o poder e alega que o 

crescimento econômico do país e da região Centro-Oeste só é possível com o agronegócio.  
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Figura 2 – Mapa da TI Marãiwatsédé e Municípios no estado de Mato Grosso. 

 

Extraído de: LIMA, 2015. 

 

 

 O retorno dos Xavante à Marãiwatsédé se deu com a iniciativa dos indígenas 

de acampar as margens da BR-158, em 2003. A ocupação ocorreu entre novembro de 

2003 e agosto de 2004 e fez eclodir uma série de conflitos com não-indígenas que 

residiam ilegalmente no território homologado como terra indígena pelo governo 

brasileiro desde 1998 (RAMIRES, 2010; DELUCI, 2013). No acampamento não havia 

produção agrícola e as condições sanitárias eram precárias. Nesse período 14 pessoas 

foram internadas em estado grave e três crianças foram a óbito (RAMIRES, 2010).  

 Definitivamente instalados em 2004, os índios não eram os únicos a residir na 

TI Marãiwatsédé. Na verdade, o grupo restringiu-se a ocupar 30% desse território, 

pois ainda existiam não-índios nas terras. O cenário com que se depararam era 

diferente do que outrora viveram, sendo descrito com pesar. Não havia condições 

adequadas de reprodução física nem cultural para os Xavante, que não encontraram 

diversidade de produto de caça e coleta, tendo em vista a retirada da mata para 

formação de pastagem. Os moradores contam que nesse período percorreram o 

território em busca de mudas e sementes que pudessem ser utilizadas para o início do 

plantio, porém relatam ter encontrado apenas laranja e manga. Segundo eles, com 

ajuda da FUNAI iniciaram a plantação de inhame, cará, milho tradicional, abóbora e 

mandioca.  
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Em 2007, o Estado Brasileiro por meio da Justiça Federal sentenciou o ato de 

remoção de todos os posseiros e fazendeiros que ainda exploravam o local (MPF-MT, 

2014a). No entanto, diversos recursos e liminares pleiteados pelos que ali residiam 

protelaram a decisão judicial. Os dados censitários de 2010 evidenciaram a presença 

de 2427 pessoas residentes em Marãiwatsédé, destas 767 se declararam indígenas; 

1178 não se declararam, mas se consideravam indígenas; 407 eram não indígenas e 75 

não responderam (SOUZA et al., 2016). Essas informações demonstram que a situação 

permanecia inalterada, somente 31% da população residente na TI era indígena. 

Entre as tentativas de impedir a desintrusão, destaca-se a busca por permuta de 

terra proposta pelo governo do estado de Mato Grosso e rejeitada pelos índios de 

Marãiwatsédé liderados pelo cacique Damião Paridzane (MPF-MT, 2014a). A 

tentativa de permuta evidencia o papel do Estado como mediador de conflitos 

ambientais e a tendenciosidade do mesmo frente às pressões vindas de grupos 

hegemônicos, nesse caso através do uso da terra para o agronegócio. Os conflitos 

ambientais têm sido marcados pela divergência de grupos quanto ao uso da terra e dos 

recursos naturais, tais grupos mostram “projetos de desenvolvimento e de sociedade” 

diferentes (PORTO, ROCHA e FINAMORE, 2014, p. 4074). 

 Assim, a TI Marãiwatsédé permaneceu explorada por posseiros e fazendeiros 

até janeiro de 2013, ocasião em que se findou oficialmente o processo de desintrusão. 

Três novas invasões ocorreram durante o ano de 2014, quando uma nova operação das 

polícias que compõem a Força Nacional de Segurança destruiu construções de 

alvenaria que abrigavam os posseiros na região da Vila do Posto da Mata (MPF-MT, 

2014a).  

 Aos posseiros e suas famílias, foram oferecidos lotes no assentamento Santa 

Rita, em Ribeirão Cascalheira. Além disso, o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) cadastrou 235 famílias para assentamento em projetos da 

região, sendo 30 delas acolhidas no município de Alto da Boa Vista no Projeto Casulo, 

denominado “PAC Vida Nova” (FUNAI, 2013). 

 A estratégia de manipulação e coerção da população não-indígena, utilizada 

pelos latifundiários da região e certos políticos, para o uso indevido das terras 

indígenas, tem sido descrita há tempo. O uso dessa estratégia para invasão de terras 

indígenas também ocorreu na disputa territorial envolvendo os Xavante de Culuene e 
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os proprietários da Fazenda Xavantina na década de 1970. Alguns políticos e 

fazendeiros de Mato Grosso, buscando pressionar o Estado, incentivaram 350 famílias 

sem-terra a residirem e explorarem a região pleiteada pelos indígenas na época 

(GARFIELD, 2014). 

 No mês de agosto de 2014, em Marãiwatsédé ainda foram expedidos mandados 

de prisão, de busca e apreensão e de condução coercitiva a uma organização que agia 

na tentativa de impedir que a população indígena ocupasse de forma integral a terra 

homologada. Havia indícios de manipulação de populares por parte de produtores 

rurais e políticos da região (MPF-MT, 2014b).  

 Desde então não houve notícias de novas invasões. Porém a disputa e a 

contenda entre a comunidade Marãiwatsédé e os não-índios residentes nas 

proximidades é explicitado no discurso dos Xavante que alegam sofrer ameaças e 

discriminação nas cidades da região, além de acusarem produtores rurais e antigos 

posseiros de serem responsáveis pela fumigação de agrotóxico sob a população 

residente na aldeia, bem como por incêndios criminosos no território. 

 A mobilização política descrita por GARFIELD (2014) como característica 

inerente aos Xavante, também faz parte do repertório do grupo de Marãiwatsédé. A 

comunidade identificou a injustiça ambiental e os riscos a que estavam expostos, 

compreendendo a complexidade do fenômeno que envolvia questões econômicas e 

políticas. 

 No caso específico de Marãiwatsédé as falas se aproximam do conceito de 

injustiça ambiental que diz respeito a situações envolvendo grupos desiguais, nas quais 

a carga dos danos ambientais recai sobre a parcela mais vulnerável (HERCULANO, 

2002). A mobilização da população atingida e a produção coletiva de saberes acerca 

dessas injustiças ambientais têm sido consideradas decisivas na mudança do estado de 

risco (PORTO e FINAMORE, 2012).  

 Em Marãiwatsédé, a ação da comunidade, apoiada por uma organização não 

governamental de defesa do meio ambiente, ao chamar a atenção para a situação de 

vulnerabilidade que vivenciavam, permitiu a articulação de saberes na esfera pública, 

levando a condução de ações para minimizar os riscos reais de contaminação por 

agrotóxico e diminuir o sofrimento ocasionado pela sensação de insegurança. Ao 

permitir a entrada da UFMT na cena do conflito, como produtora de conhecimento 
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científico, os indígenas de Marãiwatsédé assumem mais uma vez uma postura ativa, 

em que se colocam como sujeitos da realidade que experimentam, buscando a 

validação de suas afirmações.  

 PORTO e FINAMORE (2012) afirmam que as impressões das populações 

marcadas por injustiças ambientais nem sempre apresentam associações passíveis de 

serem comprovadas. As impressões podem ser afetadas por interesses diversos e 

valores da comunidade, porém ao dividirem seus saberes possibilitam o enfrentamento 

das injustiças e dos riscos. Para os moradores de Marãiwatsédé os riscos dizem 

respeito tanto a ameaça de novas intrusões em seu território quanto aos agravos em 

saúde, decorrentes da situação ambiental a que se veem expostos. 

 

 

4.2 ESPAÇO FÍSICO, ECONÔMICO E AMBIENTAL E A SAÚDE EM 

MARAIWATSÉDÉ 

 

 

 As consequências ambientais causadas pelos posseiros e latifundiários na TI 

Marãiwatsédé, durante o tempo em que os Xavante estiveram exilados, foram muito 

grandes, tornando-a a TI mais desmatada da Amazônia Legal. Até 2009 foram 

contabilizados um desmatamento de 90% da mata amazônica e 33% do cerrado 

(CARVALHO, 2010).  

 Essa realidade trouxe repercussões diretas na saúde e na vida dos Xavante, pois 

equivale à perda daquilo que possibilitava as atividades de subsistência dessa 

comunidade. Em reportagem concedida a uma ONG e veiculada em uma rede mundial 

de computadores, o cacique Damião Paridzane e uma professora indígena, Carolina 

Rewapti, elencaram os efeitos da degradação ambiental no dia a dia da comunidade. 

Entre os efeitos está a perda de matéria prima para confecção de artefatos tradicionais, 

para construção de casas e utensílios gerais, perda no estoque de caça e pesca e a 

contaminação das águas e dos índios, tendo em vista o uso de agrotóxico nas lavouras 

da região, levados à terra indígena através das fumigações ou pelas chuvas 

(REPÓRTER BRASIL, 2010). 
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 Dentro do espaço geográfico que compõe a TI Marãiwatsédé existem quatro 

aldeias: Aiopa, Etewawe, Madzabdze e Marãiwatsédé. As três primeiras, formadas no 

segundo semestre de 2015, representam um avanço na ocupação e apropriação do 

território pelos próprios indígenas. A Tabela 1 apresenta o número de famílias e a 

população total por aldeia na TI Marãiwatsédé, em 2015. 

 

 

Tabela 1 – Número de famílias e população total por aldeia na TI Marãiwatsédé, 2016. 

Aldeia Nº de famílias Total de pessoas 

Marãiwatsédé 65 450 

Aiopa 09 100 

Etewawe 08 85 

Madzabdze 12 120 

Total 94 755 

 

 

 A aldeia Marãiwatsédé é a mais antiga e a mais populosa, resiste desde o 

retorno dos indígenas à TI, no ano de 2004. A aldeia foi inicialmente construída pelos 

indígenas, num formato semelhante ao de uma ferradura, seguindo o costume Xavante, 

ou seja, as casas foram dispostas em um semicírculo, com abertura voltada para o 

córrego. A circunferência se fechou com a incorporação de instituições próprias dos 

não-índios e que tradicionalmente não faziam parte da estrutura social Xavante: a 

igreja, a escola, o posto de saúde e a casa de apoio da ONG Operação Amazônia Nativa 

(OPAN). Além disso, observamos em uma parte da aldeia a existência de casas atrás 

do grande círculo, formando um novo semicírculo.  

 Desde o primeiro trimestre de 2016 os indígenas dessa aldeia têm acesso a 

energia elétrica em suas residências e pagam mensalmente pelo serviço. Algumas 

famílias possuem bens como televisor e refrigerador, quase todas possuem fogão a gás. 

Marãiwatsédé dispõe de três torneiras com água de fonte subterrânea que é 

armazenada em uma caixa d’água localizada na entrada da aldeia. As casas foram 

construídas com madeira e palha, não há água encanada e nem sanitários, as 
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necessidades fisiológicas são feitas na mata no entorno das casas e do rio. A igreja e 

as dez casas construídas pela FUNAI em 2011 possuem base de alvenaria e telhas 

ecológicas de material reciclado. A escola, o posto de saúde e a casa da OPAN, são as 

únicas construções de alvenaria da aldeia e que contam com sanitários, descarga e água 

encanada.  

 A renda para custeio das despesas domésticas é oriunda de benefícios sociais 

(aposentadoria, bolsa família, auxílio maternidade) e salários. Algumas famílias 

possuem membros com atividade laboral remunerada dentro da própria aldeia, quais 

sejam, professor, diretor da escola, merendeira, serviços gerais, agente indígena de 

saúde, agente indígena de saneamento e motorista. 

 A venda de artesanato é ainda insipiente e tem sido estimulada pelos órgãos 

que prestam assistência na aldeia. As mulheres de Marãiwatsédé produzem colares e 

pulseiras, alguns desses ornamentos são feitos de miçanga comprada nas cidades 

próximas, outros, com sementes (capim navalha, açaí, entre outras) recolhidas por elas 

na mata. As cestarias, usadas nas funções domésticas, são diariamente produzidas na 

aldeia com folhas de buriti (Figura 3). Em Marãiwatsédé os artesanatos são vendidos 

basicamente para turistas e pesquisadores que visitam a aldeia. 

No ano de 2011 a aldeia Marãiwatsédé era habitada por aproximadamente 800 

indígenas, sendo considerada uma aldeia demasiadamente populosa se comparada a 

outras aldeias dessa mesma etnia. Na década de 1960 o número de habitantes em uma 

aldeia Xavante girava em torno de 80 a 350 pessoas (MAYBURY-LEWS, 1984). A 

distribuição da população, apesar de sofrer alterações em decorrência de cisões e 

fusões entre as comunidades, seguiu certa linearidade quanto ao número de habitantes. 

No ano de 2009, as aldeias da TI Pimentel Barbosa, possuíam entre 40 a 300 habitantes 

cada (WELCH, SANTOS, FLOWERS e COIMBRA JR., 2013).  

 Em Marãiwatsédé, a insegurança e o temor de que houvesse novas intrusões 

no território foi elencado como motivo para que os indígenas permanecessem num 

mesmo aldeamento (RAMIRES, 2010; LIMA, 2015; KOBI, 2016). Estando em uma 

única aldeia os indígenas permaneceriam unidos e fortalecidos para o enfrentamento 

na luta pelo território em caso de novas invasões.   
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Figura 3 – Mulher em Marãiwatsédé produzindo cestos.

 

Foto: Franco Lima. Junho de 2016. 

 

   

 Além disso, os indígenas restringiam a caça e a coleta de alimentos e materiais 

às imediações da aldeia para resguardar o grupo, que sofriam constantes ameaças. A 

exploração de recursos para atender as necessidades da numerosa população de 

Marãiwatsédé, a concentração de pessoas em um mesmo local e os impactos 

ambientais causados anteriormente pelos posseiros, como o desmatamento para 

inserção da pecuária e agricultura, provocou um desequilíbrio ambiental na TI e uma 

situação de insegurança alimentar para a comunidade (LIMA, 2015; KOBI, 2016). 

 Os Xavante tinham a caça e a coleta como principais fontes de alimento 

(MAYBURY-LEWS, 1984; GIACCARIA E HEIDE, 1984). Com a degradação do 

ambiente em Marãiwatsédé essas atividades de subsistência ficaram prejudicadas 

devido a escassez de tubérculos, frutas e animais para captura. Assim, os indígenas 

passaram a receber incentivos para o plantio e colheita de inhame, cará, feijão Xavante, 

abóbora, milho, mandioca e frutas do cerrado. Também receberam auxílio para 
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reflorestamento e plantio de espécies nativas, e cestas básicas ofertadas pela FUNAI 

com o intuito de completar a dieta alimentar. Essas ações não obtiveram o êxito 

esperado, gerando impactos considerados negativos pelos próprios indígenas, como 

por exemplo a dependência de produtos alimentícios industrializados. A escassez de 

alimentos e o consumo de produtos industrializados pode ter influenciado na qualidade 

da dieta em Marãiwatsédé e consequente déficit no peso e estatura de crianças menores 

de cinco anos (KOBI, 2016). 

 A utilização da água do córrego mais próximo da aldeia Marãiwatsédé também 

é um fator a se considerar na discussão sobre saúde e ambiente. Durante o período da 

seca o fluxo de água do córrego diminui e as águas ficam acinzentadas e, em alguns 

pontos com odor fétido, pois é diariamente aproveitado para recreação, banho e 

higienização de roupas e utensílios. A utilização da água desse córrego para consumo 

doméstico, incluindo preparo de alimentos e ingestão, foi observada durante o trabalho 

de campo, tendo em vista a precariedade do sistema de bombeamento da caixa d´água. 

Mesmo que retirem a água de um ponto de nascente, não há análise específica da 

potabilidade dessa água. No período em que ficamos na aldeia a bomba d’água não 

estava funcionando e algumas torneiras estavam quebradas. 

 Apesar das ações de educação em saúde na aldeia e as tentativas de 

sensibilização por parte dos professores indígenas, uma parte da comunidade não tem 

outra fonte de água para consumo além do córrego, quando ocorre problemas com o 

abastecimento da caixa d’água. Apesar de constituir-se como função da SESAI, 

responsável legal, entre outras coisas, pela vigilância e o controle da água em meio as 

populações indígenas, o problema da água em Marãiwatsédé foi minimizado com a 

construção de um poço artesiano de bomba movida a energia solar em 2015. O projeto 

para construção foi financiado e executado pela OPAN (KOBI, 2016). 

 Conforme relato dos profissionais de saúde o uso da água do córrego é um dos 

aspectos relacionados às doenças de veiculação hídrica, como a diarreia, 

frequentemente atendida no polo-base de saúde da aldeia (LIMA, 2015; FAGUNDES, 

2015; KOBI, 2016). Em 2015, foram avaliadas 176 crianças menores de cinco anos 

residentes na aldeia Marãiwatsédé, destas aproximadamente 33% tiveram episódio de 

diarreia na semana anterior a pesquisa e 43,1% haviam sido internadas nos últimos 12 

meses por Infecção Respiratória Aguda (IRA). O recorrente quadro de diarreia e as 
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sucessivas internações por IRA possivelmente afetam negativamente o ganho de peso 

e, consequentemente, o crescimento estatural (KOBI, 2016). É importante pontuar, 

porém, que entre os Xavante é comum considerar como diarreia qualquer evacuação 

líquida ou com consistência alterada.  

No córrego de maior utilização em Marãiwatsédé, não foi identificada a 

contaminação por agrotóxico, porém em uma análise das condições da água em outros 

pontos da TI Marãiwatsédé comprovou-se contaminação pela presença do agente 

químico permetrina8 (0,19 µg/l) em um dos pontos de coleta (LIMA, 2015). A coleta 

e análise da água foi realizada em 2014 e, apesar da quantidade do produto encontrado 

na lagoa (Figura 3) não ser considerada nociva à saúde humana, esse achado, quando 

divulgado à comunidade de Marãiwatsédé em junho de 2016, tornou-se uma 

preocupação para os indígenas. Em setembro de 2015, antes de ter acesso aos 

resultados, foi construída uma nova aldeia nas proximidades da lagoa que passou a ser 

usada diariamente para recreação e higienização de roupas e utensílios domésticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8 Essa substância é utilizada em medicamentos para combate a pediculose e em pesticidas de uso 

agrícola. Esse tema será novamente abordado no capítulo 5. 
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Figura 4 – Lagoa contaminada pelo agente químico Permetrina na TI Marãiwatsédé, 

2014. 

 
Foto: Franco Lima. Junho de 2016.  
 

Infecções respiratórias agudas, comumente observadas nos indígenas que 

frequentam o polo de saúde da aldeia, foram mencionadas pelos Xavante como 

decorrentes da fumaça oriunda das queimadas e incêndios criminosos9 em 

Marãiwatsédé, bem como a grande quantidade de poeira ocasionada pela circulação 

de veículos na BR-158 que atravessa a TI em um ponto próximo a aldeia. Os 

profissionais de saúde que atuam na aldeia também relacionaram esses problemas com 

as questões ambientais (FAGUNDES, 2015; KOBI, 2016). 

                                                           
9 Em agosto de 2015 foram veiculadas na rede mundial de computadores reportagens indicando um 

aumento de 47% no foco de queimadas na TI Marãiwatsédé, bem como denunciando a falta de 

segurança no trabalho dos brigadistas do IBAMA que foram orientados a não mais atuar na região até 

receberem apoio policial já que haviam denúncias de que os incêndios pudessem ser criminosos 

(RDNEWS, 2015; REPORTER DO ARAGUAIA, 2015; OPAN, 2015) 
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Para as lideranças e professores de Marãiwatsédé os problemas respiratórios, 

bem como diarreia e óbito em crianças estão relacionados ao contato com agrotóxico, 

que é propositalmente colocado no entorno da aldeia e lançado nas lavouras próximas, 

sendo trazidos pelo vento (LIMA, 2015; KOBI, 2016). As lavouras ao entorno da TI 

são “químico-dependentes” da utilização de agrotóxico, sendo 45% destas substâncias 

extremamente ou altamente tóxicas, conforme classificação para toxicidade humana 

(LIMA 2015). 

 É importante salientar que os próprios indígenas alegam ter se apropriado do 

uso de agrotóxicos em suas lavouras para o extermínio de pragas. Relatam ainda 

conhecer os riscos e a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual 

(EPIs). No entanto, não foram obtidas informações a respeito dessa prática em 

Marãiwatsédé, no que se refere aos produtos utilizados, armazenamento e capacitação 

dos indígenas para o manuseio e uso de EPIs. Um estudo sobre o uso de agrotóxicos 

na produção agrícola das comunidades indígenas da etnia Xukuru do Ororubá na 

região da Ribeira do Ipojuca em Pernambuco mostram a deficiência quanto ao 

treinamento dos indígenas e no cumprimento das determinações legais sobre o manejo 

dos produtos e descarte de vasilhames, bem como uso dos EPIs (GONÇALVES et al, 

2012). 

 Apesar do descarte irregular de embalagens de agrotóxicos se configurar como 

crime ambiental e a reutilização desse material não ser recomendada, a quantidade de 

vasilhames dispersos no entorno da aldeia Marãiwatsédé e seu uso na realização de 

atividades domésticas foi observado na comunidade, o que pode gerar exposição 

indireta aos agentes contaminantes. Segundo os indígenas esses vasilhames foram 

encontrados na ocasião do retorno a TI em 2004, bem como após o processo de 

desintrusão em 2012, tendo sido deixados pelos ex-moradores. Os indígenas dizem 

ainda que recolhem os vasilhames quando os encontram na estrada próximo as 

fazendas da região. Mas sempre mencionam que lavam por três vezes os recipientes, 

antes de utilizá-los para armazenamento de água. 

 A exposição indireta aos agentes contaminantes pode gerar intoxicação 

subaguda que ocorre quando há exposição a pequenas quantidades de produtos tóxicos 

sendo caracterizada por sintomas vagos como dor de cabeça, fraqueza, mal-estar, entre 
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outros. Os reflexos da exposição no corpo humano dependem ainda das características 

do produto, do indivíduo exposto e das condições de exposição (OPAS/OMS, 1996).    

 Diante desse contexto ambiental de degradação e exposição a riscos, as 

consequentes repercussões à saúde são percebidas pelos indígenas e se ligam ao seu 

modo particular de conceber o adoecimento e tratá-lo.    

 

 

4.3 DOENÇAS E ESPAÇOS DE CURA, ESCUTA E 

RESSIGNIFICAÇÃO 

 

 

 As concepções de saúde e doença diferem em contextos culturais distintos, 

como o dos indígenas, sendo entendidos e pensados por referenciais simbólicos 

particulares. O processo saúde-doença-cuidado, por sua complexidade, se liga a 

conjuntura política, social, econômica e valorativa, na medida em que se amplia para 

além do corpo, extrapolando para as relações estabelecidas entre as pessoas, entre estas 

e a natureza e o mundo sobrenatural (HELMAN, 2003). 

 A população de Marãiwatsédé, desde o retorno para sua terra no ano de 2004 

tem padecido de males relacionados a intrusão do território e que se intensificaram no 

processo de desintrusão em 2012. A visão popular, por vezes atribui o adoecimento de 

adultos e crianças às condições ambientais da TI, cuja responsabilidade recai sobre os 

não-indígenas e ao seu modo agressivo e explorador de lidar com a natureza. Entre os 

entrevistados e em conversas informais foi possível identificar falas que mencionavam 

a escassez de alimentos, o medo de novos ataques e o consequente medo da dispersão 

no território, a contaminação do ambiente e das pessoas por agrotóxico, a 

discriminação na cidade, a “infecção” por poeira, entre outros.  

 Para os profissionais de saúde e epidemiologistas estes fatos estariam 

classificados como causas para uma doença, para os indígenas parecem se transformar 

em males por si só, pois a noção de corpo e ambiente estão conectadas. A compreensão 

do território para os Xavante é distinta das concepções ocidentais, envolve o ambiente 

em si, as relações sociais ali construídas, os deslocamentos e sua cosmologia. Os 

Xavante não fazem distinção entre os seres humanos e espécies de animais e vegetais 
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que vivem no ambiente, existe um regime de sociabilidade entre eles e influências 

mútuas (GOMIDE, 2008). Se o ambiente está doente o corpo humano também estará. 

Por isso consideramos aqui como uma categoria analítica o mal de intrusão. 

 A presença ou ausência de saúde e de doença são identificadas pelos sinais 

reconhecidos culturalmente e pela experiência subjetiva de equilíbrio ou de aflição e 

não apenas nas mudanças físicas e de funcionamento corporal. “A situação ambiental, 

seja do grupo ou da natureza, faz parte também de possíveis fontes de sinais a serem 

considerados na tentativa de identificar a doença” (LANGDON, 1995, p. 03). 

 A etiologia das doenças em Marãiwatsédé articula-se a cosmologia Xavante. 

A literatura clássica sobre a etnia aponta que a doença é considerada com uma entidade 

pessoal, provocada por uma entidade estranha, espiritual, invisível, mas que pode ser 

percebida, existindo independente dos indivíduos que afeta. Conforme a distinção do 

agente causador da doença, uma determinada prática de cura será acionada 

(GIACCARIA, 2000).  

 A literatura mostra ainda que entre as práticas de cura dos Xavante é comum o 

uso de agentes medicinais, a prática de escarificações e rituais (GIACCARIA E 

HEIDE, 1984; GIACCARIA, 2000). A partir do contato com o não-índio novas formas 

de cuidado foram incorporadas, passando a fazer parte de seu repertório de cura. Na 

tentativa de integrar os indígenas à comunidade nacional, os Xavante, assim como 

outras etnias, foram estimulados a abandonar suas práticas tradicionais e a incorporar 

a medicina alopática em suas comunidades (GIACCARIA, 2000). 

 KLEINMAN (1978) sugere a existência de três setores de assistência à saúde 

nas sociedades complexas: setor popular ou informal, folk e profissional. Nesses 

setores há um sistema de significados e normas comportamentais que se ligam a um 

sistema cultural mais amplo. No setor popular ou informal, a família e a comunidade 

com seu conjunto de crenças sobre a manutenção da saúde são os preponentes das 

recomendações e práticas de cuidado. No setor profissional as práticas são orientadas 

por profissionais dentro de um sistema formal e regulamentado de saúde. No 

intermédio destes setores estão os curandeiros, farmacêuticos, benzedeiras, entre 

outros que são especialistas em práticas de cura sagrada ou não, o que compreende o 

folk. 
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 HAVERROTH (2004) descreve que entre o povo indígena Wari’, do tronco 

linguístico Txapakura, naturais de Rondônia, o setor popular ou informal é o mais 

evidenciado, sendo ainda o recurso mais imediato e conhecido, além de preferível 

pelos indígenas. Apesar disso, os outros setores também são acionados pelos Wari’ 

conforme a (etno) classificação da doença havendo, porém, uma complementariedade 

dos setores. 

Em Marãiwatsédé o que se observa é a intersecção de práticas de cuidado e de 

cura próprias da etnia Xavante com aquelas ofertadas pelo sistema biomédico, 

materializado em procedimentos e medicamentos encontrados no polo de saúde. Essa 

integração parece expandir o sistema popular ou informal de saúde, não havendo a 

sobreposição de ações nem o abandono de práticas tradicionais. A busca por uma ou 

por outra prática, ou mesmo por ambas, é decidida pela própria comunidade de acordo 

com a etiologia da doença, aferida por eles. Ao longo do texto serão usados os termos 

sistema popular ou informal de saúde para se referir ao sistema tradicional Xavante  e 

sistema médico oficial ou biomédico para o sistema profissional.  

 

 

4.3.1 Trajetória na busca por cuidado com o corpo adoecido 

 

 

 Na busca por cuidados em saúde, as famílias em Marãiwatsédé lançam mão de 

variados recursos conforme a disponibilidade e pertinência. Para HELMAN (2003) é 

possível que um mesmo grupo social acione mais de um sistema de assistência à saúde 

simultaneamente. A escolha por um sistema em detrimento de outro pode receber 

influência também das circunstâncias e da acessibilidade ao sistema de saúde, assim 

como pelo modelo explicativo que parecer mais apropriado ao indivíduo, lhe 

permitindo compreender seu estado de saúde (HELMAN, 2003). 

Nas entrevistas realizadas em Marãiwatsédé tentou-se uma aproximação do 

modelo explicativo dos Xavante acerca do adoecimento e morte de crianças, ocorridas 

entre 2013 e 2014, na medida em que se questionava a etiologia das doenças e a causa 

mortis na perspectiva das famílias. Os resultados obtidos, apresentados no capítulo 5, 

mostraram que explicações populares se mesclam a explicações biomédicas, ou seja, 



64 
 

os familiares apresentam justificativas médico-científicas para as doenças por meio do 

uso de classificações e nomenclaturas oficiais, nem sempre empregadas conforme os 

ditames da medicina. Concomitantemente a tais justificativas surgem explicações 

místicas relativas a espiritualidade, bem como associações a fatores ambientais, 

políticos e da própria assistência em saúde ofertada pelos serviços de referência. Esse, 

que parece ser um modelo explicativo sincrético, ou seja, que concilia elementos 

originários de diferentes modelos adotado pelos Xavante de Marãiwatsédé, 

esclareceria o uso e a prática de diferentes modelos de cura. A seguir apresentamos 

dois casos, entre os 18 pesquisados, para exemplificar a trajetória percorrida pela 

família, durante o adoecimento e morte de seus filhos, demonstrando a conciliação ou 

o distanciamento das práticas terapêuticas populares e da biomedicina. 

 

Caso KX e NX15: CX e RX residiam em Marãiwatsédé, com quatro filhos e mais três 

pessoas em uma casa com dois cômodos, quando KX7 nasceu, em agosto de 2010. O 

menino nasceu de parto normal, no domicílio de sua família com ajuda de sua avó 

materna, reconhecida parteira da comunidade. Na ocasião, sua mãe com 33 anos, havia 

sofrido de toxoplasmose quatro anos antes de seu nascimento. Na gestação de KX7, 

CX e RX disseram ter seguido os cuidados e a dieta xavante, porém, mesmo após 

alguns questionamentos, o pai não relatou quais seriam estes cuidados. CX realizou 

cinco consultas de pré-natal e avaliou o serviço como bom. CX relata que teve contato 

com KX7 imediatamente após o parto e o amamentou na primeira hora de vida. A 

família não soube precisar quando KX7 adoeceu, mas disse que a criança tinha tosse, 

febre, diarreia e vômito. Para o tratamento foram utilizados remédios caseiros feitos 

por sua avó, nessas ocasiões, segundo o pai, a criança recuperava e melhorava. 

Concomitante ao uso do remédio caseiro, a família buscou ajuda no serviço de saúde 

local. Ainda com dois meses de vida KX7 foi encaminhado ao Hospital Regional de 

Água Boa para avaliação médica, na ocasião, apresentava escabiose e tosse produtiva. 

Com três meses apresentou quadro de estafilococcia, aos oito meses infecção 

respiratória, aos onze meses precisou ser internado devido a gastrenterocolite aguda. 

Com um ano e quatro meses, com peso muito baixo para idade, foi para a cidade de 

Canarana realizar tratamento médico, porém não foi percebida melhora em seu retorno 
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para aldeia. No prontuário médico consta que diversas orientações foram feitas pela 

equipe do polo de saúde à seus pais, quanto aos cuidados junto a criança bem como 

novo encaminhamento para CASAI para recuperação de peso e tratamento clínico, que 

foi recusado pela família. A criança permaneceu sem melhora, indo a óbito em 

novembro de 2012 aos dois anos e três meses de vida. Ao questionar sua família sobre 

a causa do óbito, os mesmos apontam uma série de diagnósticos médicos, tais como: 

coqueluche, bronquite, pneumonia, tuberculose. Atrelado a isso, apontam que a 

criança “atraiu espiritualidade ruim”, afirmando que “espíritos de avós e outros 

falecidos vieram buscar”. Seis meses após a morte de KX7 sua mãe deu à luz a NX15. 

Na gestação de NX15, CX realizou apenas uma consulta pré-natal e não fez 

ultrassonografia pois, na época, não havia laboratório credenciado para a realização do 

exame. RX disse não ter seguido a dieta Xavante. Ao ser questionado, disse que NX15 

tinha febre, mas que não fez uso da medicina tradicional Xavante para tratá-lo, porém, 

a família levou-o ao posto onde foi tratado com aerossol e dipirona. NX15 faleceu aos 

dois meses de vida no trajeto entre a aldeia e o Hospital Regional de Água Boa, ele 

apresentava um quadro de insuficiência respiratória, segundo o prontuário médico. No 

polo de saúde da aldeia, no dia do óbito, não havia balão de O2, nem aerossol. RX disse 

que NX15 “tinha espírito’, “que adoeceu e já morreu” e que isso dizia respeito a 

“religião de cada povo”. 

 

 Os registros no prontuário de KX7 mostram que ele nasceu saudável, mas com 

dois meses já estava com tosse e escabiose e na medida em que crescia, os problemas 

foram piorando (estafilococcia, diarreia, infecção respiratória, desnutrição, diarreia 

crônica, pneumonia). Apesar de ter sido acompanhado pelo sistema formal de saúde 

quase que mensalmente e ter sido hospitalizado por cinco vezes, não houve melhora 

do quadro. Esta situação parece ser recorrente entre os Xavante uma vez que Nancy 

Flowers, quando desenvolveu seu estudo entre os Xavante da Terra Indígena Pimentel 

Barbosa em 1976-1977, já relatava que “most of the infant deaths that I witnessed 

followed a short respiratory illness that culminated in pneumonia” (FLOWERS, 1983, 

p.197).  
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A autora também menciona que a mulher Xavante só teria outro bebê quando 

o outro já estivesse andando e se fosse menina o intervalo seria maior ainda, pois elas 

são consideradas mais frágeis, conforme dito pelas mulheres (FLOWERS, 1983, 

p.212-213). Nos anos de 2001 a 2004, a média do intervalo interpartal (em meses) 

entre as mulheres Xavante era de 23,52 meses, observando-se um aumento de 1,39 

meses se comparado aos anos de 1998 a 2001. Observa-se também que quanto mais 

tempo sobrevive o filho anterior maior é o intervalo interpartal (SOUZA, 2008). No 

caso analisado o intervalo aparentemente foi maior, chegando a aproximadamente 33 

meses.  

Outro aspecto a ser discutido se refere a causa da morte de KX7 e NX15. Seus 

pais atribuem-na a diagnósticos médicos que sequer são mencionadas no prontuário 

de saúde, somente a tuberculose chegou a ser cogitada pela enfermeira, mas sem 

exames comprovando. Na ficha de investigação de óbito preenchida no serviço 

constava insuficiência respiratória, tuberculose e desnutrição. Atrelado aos 

diagnósticos médicos aparecem as questões espirituais, tema protegido pela 

comunidade e por isso não revelado com mais detalhes pela família, o mesmo ocorreu 

com os remédios caseiros utilizados durante o tratamento. Nesse caso, dois sistemas 

de atenção à saúde parecem ter sido acessados, o sistema tradicional Xavante (popular 

ou informal) e o sistema médico formal (profissional), em dois espaços distintos: polo 

de saúde existente na aldeia e os serviços de referência. Estes dois últimos se 

diferenciam pelo grau de complexidade das ações, bem como pelo tipo de relação 

interpessoal estabelecida entre os agentes.  

 Segundo relato da equipe de saúde registrado na ficha de investigação de óbito, 

os pais recusavam o atendimento no hospital, fato comum em outros casos 

pesquisados. Uma ponderação a fazer diz respeito ao tratamento realizado nesses 

serviços, que seguem uma lógica diferente daquele ofertado no polo de saúde local, 

sendo marcado por procedimentos invasivos, distanciamento da comunidade e dos 

familiares, discriminação e impedimento do uso de práticas tradicionais.  

 LANGDON e WIIK (2010) afirmam que com a diversidade de sistemas 

terapêuticos, ao acessar um sistema ou outro, é revelado o entendimento que se tem 

sobre saúde e doença, já que cada sistema possui definições, classificações, percepções 

e explicações sobre a doença que divergem entre si. 
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 As trajetórias nos 18 casos pesquisados, assim como nas histórias de KX7 e 

NX15, perpassam os distintos sistemas, porém não podemos afirmar que haja uma 

linearidade ou que as famílias acionem um ou outro cuidado conforme a complexidade 

ou gravidade dos sintomas. Em alguns casos o sistema tradicional Xavante parece ser 

incorporado somente após o agravamento do quadro, em outros ele parece ter sido a 

primeira estratégia de cuidado dispensado pela família. 

 LANGDON (2007) afirma que pesquisas que traçam o itinerário terapêutico 

em comunidades indígenas são importantes formas de analisar as decisões e 

motivações da família ou do doente durante uma enfermidade. Porém, a autora destaca 

que nem sempre fica clara a ligação entre a causa da doença e as estratégias de cuidado 

e cura selecionadas. Por não haver, necessariamente, uma ligação direta entre a causa 

da doença e o tratamento utilizado, bem como o tema em análise ser revestido de maior 

complexidade entre os Xavante, nosso entendimento sobre os princípios que levaram 

as tomadas de decisões dos indígenas ficou dificultado.  

 A não linearidade entre o que se acredita ser a causa da doença e o que se faz 

para tratá-la e curá-la, faz parte da zona de intermedicalidade construída entre os povos 

indígenas e a população não indígena que vive no entorno ou trabalha nas terras 

indígenas, dentre eles os profissionais de saúde. Portanto, a intermedicalidade diz 

respeito a incorporação de práticas e negociação de saberes entre indígenas e 

profissionais de saúde. 

 A incorporação de práticas oriundas do sistema biomédico por parte dos 

indígenas é uma realidade entre as etnias no Brasil, que pode gerar espaços de 

intermedicalidade e sistemas médicos ecléticos. É na zona de intermedicalidade que 

ocorrem os encontros intermédicos, ou seja, espaços em que as práticas médicas 

provenientes de diferentes grupos se inter-relacionam (FERREIRA, 2007; 

LANGDON, 2007). As práticas de cura correspondente a cada um dos modelos 

encontrados em Marãiwatsédé ocorre em espaços distintos. Àquelas relativas a 

tradição Xavante geralmente é reservada ao ambiente doméstico sendo restrita aos 

familiares. Já as práticas referentes ao modelo biomédico ocorrem no posto de saúde, 

quase sempre, sob o olhar da comunidade e da equipe composta por indígenas 

residentes na aldeia e por não-indígenas, que se responsabilizam pela distinção do 

agente causador do acometimento, bem como pelo diagnóstico e terapêutica. 
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4.3.2 O espaço doméstico e o sistema de cura tradicional Xavante 

 

 

Em se tratando do modelo de cura tradicional Xavante, o primeiro cuidado a 

ser observado é a prevenção, ou seja, os cuidados a serem tomados numa perspectiva 

preventiva visando principalmente a saúde das crianças. Esse cuidado e o elo de 

ligação entre os pais e a criança se dá por meio da “solidariedade física intima”10 

(FRAZER, 1910 apud MAYBURY-LEWIS, 1984) e inclui dieta alimentar 

diferenciada e restrição às atividades desde a gestação até pouco depois do nascimento.  

A “solidariedade física intima” se liga a noção de pessoa e de substância para 

o Xavante, evidenciando o papel dos fluidos corporais no simbolismo geral da 

sociedade. No ventre materno, o feto é ainda um ser incompleto que dependerá do 

acúmulo do fluido orgânico produzido pelo pai e depositado na mãe como condição 

para sua formação, o que justifica a necessidade de repetidas relações sexuais para que 

a concepção se efetive. Mesmo após o nascimento, a criança é um ser frágil e ainda 

não possui uma condição humana, e os cuidados tomados pelos pais são decisivos para 

sua constituição como pessoa, bem como para sua proteção (FERNANDES, 2010). 

Em onze, dos dezoito casos pesquisados em Marãiwatsédé, as famílias 

disseram ter seguido a dieta Xavante, três não souberam responder à pergunta e três 

disseram não seguir os cuidados tradicionais na gestação e no pós-parto. Em um dos 

casos não foi realizada a entrevista. A presença de anciãos vivos na família parece 

influenciar na preservação deste costume, tendo algumas famílias feito referência a 

pais e avós como incentivadores no cumprimento da dieta. 

Conforme a literatura clássica sobre a etnia, na gestação, a mãe deve iniciar 

uma dieta especial que inclui, entre outras coisas, semente de abóbora cozida e coco 

de palmeira de acuri, sendo proibida a ingestão de carne pois essa provocaria vômito. 

Alguns cuidados com a casa da família também precisam ser tomados como, por 

exemplo, a higienização do local, o que para os Xavante, fará com que a criança nasça 

bem e bonita (GIACCARIA e HEIDE, 1984). 

                                                           
10 O termo “solidariedade física intima” é utilizado pelo autor em lugar de couvade, por entender que 

esse último tem sentido amplo, incluindo práticas e costumes que não se aplicam ao Xavante.  
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 Para o pai da criança também há regras a serem cumpridas antes e após o parto. 

O homem deve se abster de alimentos fortes como carne, pois isso prejudicaria o bebê; 

outra recomendação comum na cultura Xavante é que o pai permaneça em uma espécie 

de resguardo após o nascimento da criança que o limita a atividades leves e tranquilas, 

é recomendado que não se envolva em brigas e que não saia para caçar. Entre os 

cuidados tomados pelo pai Xavante antes do nascimento, estão: não matar tatu, evitar 

caçar jiboias, seriemas, araras e certas espécies de peixes (barbado e cachorro), se 

abster de carne no momento iminente do parto e não se relacionar sexualmente com 

nenhuma mulher nesse período. Após o nascimento não deve comer carne nem sair 

para caçar (MAYBURY-LEWIS, 1984). 

 A interdição sexual após o nascimento da criança se dá, pois, “os corpos de pai 

e filho não estão completamente separados, o gasto da substância que gerou o corpo 

do bebê [sêmen] repercutiria em sua própria saúde” (FERNANDES, 2010. p. 461). 

 O banho da criança, a limpeza da casa e a saúde e higiene pessoal da mãe foram 

mencionados em Marãiwatsédé como importantes cuidados para garantir a saúde da 

criança. Entre os cuidados relatados pelas famílias pesquisadas ainda apareceram a 

recomendação de uma alimentação natural, não ingestão de frutas como abacate, nem 

cabeça de peixes ou de animais e impedição da caça.  

 Quando perguntado sobre o uso da carne de caça, uma das famílias alega que 

a saída do pai para a caçada coletiva é permitida, mas que o mesmo não deverá matar 

o animal e que a ingestão de carne pode ocorrer quando o animal é oferecido na 

distribuição, contrastando com a literatura ou mesmo com outros moradores que 

alegam que a caça é proibida nesse período. Ao ser perguntada sobre a não observância 

de algumas regras pelas famílias, um pai alegou que “o essencial é mantido”. O 

cumprimento da dieta, em Marãiwatsédé, conforme descrito pelos clássicos, parece 

ser seguido de forma mais conceitual do que absoluta. Em nenhum dos casos de óbito 

pesquisados a família relacionou o não cumprimento dos cuidados tradicionais 

Xavante na gestação com o adoecimento e morte das crianças. Isso pode indicar a 

índole guerreira dessa etnia que não pode enfraquecer, assumindo culpa alguma. 

 A “solidariedade física intima”, na complexidade de suas práticas, é tomada 

aqui sob a ótima do sistema informal de saúde, como sendo uma medida profilática. 

As medidas ocorrem no sentido de resguardar a criança para que não adquira 
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propriedades indesejadas e para que cresça bem. Os cuidados são fundamentais pois 

as crianças tem o corpo mais suscetível às influências externas e às doenças, “por terem 

o corpo ainda “mole”, não terem ainda um nome e não serem ainda pessoas” 

(FERNANDES, 2010. p. 462). 

Sobre o adoecimento, a responsabilidade pelo diagnóstico e pela escolha da 

terapêutica a ser adotada não recaí sobre uma pessoa em específico. Entre os Xavante 

não há uma única pessoa que exerça a autoridade de cura como em outros grupos11, 

cada saber é possuído por uma pessoa ou por um grupo de pessoas que são 

identificados como “senhores” ou “donos”. Um “senhor” será chamado a agir pelo 

conhecimento que detenha sobre uma determinada coisa, planta, animal, homem ou 

espírito que esteja relacionado ao adoecimento em questão. Ao se tratar de uma doença 

leve, a prática de cura fica a cargo do pai, que exerce autoridade sobre a família. Nos 

casos em que há risco de morte ou perigo para a sociedade, recorre-se aos ritos de cura, 

acionando os donos daquela cura (GIACCARIA, 2000). 

 Em Marãiwatsédé, a distinção entre uma doença leve daquela que traz risco de 

morte, é feita pelos próprios indígenas e parece seguir critérios estabelecidos através 

da prática de “avaliação e observação”. Durante a pesquisa não foi possível esclarecer 

os parâmetros utilizados para essa distinção. Observou-se uma situação em que a 

equipe de saúde local avaliou o caso de uma criança como grave e com risco de morte 

e a família referiu o uso da “avaliação e observação”, como prática de cuidado, sem 

relatar a busca por algum senhor de cura ou ritual. 

 A “avaliação e observação” foi mencionada em outro caso observado durante 

a permanência em campo. Na ocasião, SX, com um ano de idade e visíveis sinais de 

desnutrição, permanecia em sua casa sob os cuidados da família que recusava 

atendimento de saúde no posto da aldeia. Ao ser questionada se SX estava recebendo 

algum tratamento de saúde, a família alegou que a mesma estava sob “avaliação e 

observação”. Durante a “avaliação e observação”, ao que parece, a criança permanece 

em repouso no espaço doméstico, ou seja, na própria casa ou na residência de seus 

familiares, sob o olhar dos pais e avós. Esse caso não faz parte dos 18 óbitos 

                                                           
11 Em alguns grupos existe a figura de um curandeiro sagrado ou xamã que é responsável pelo 

diagnóstico e tratamento de enfermidades. 
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investigados, porém, exemplifica a estratégia de “avaliação e observação” e por isso 

será apresentado a seguir de forma mais detalhada. 

 

 

Caso SX: Durante o período em que permaneci na aldeia, a equipe do polo de saúde 

acompanhava o caso de SX, mostrando grande preocupação. Fui algumas vezes na 

casa de SX. Logo na primeira visita, já ciente da recusa da família em levá-la para 

receber atendimento médico, pedi para ver a criança e logo que coloquei os olhos sobre 

ela percebi que sua aparência não estava boa e que os tratos com ela eram diferentes 

daqueles dispensados à outras crianças Xavante da mesma idade. SX estava 

acomodada em um bakté (cesto) úmido com a tampa semiaberta apoiado nas costas de 

sua mãe. Seus olhos estavam fundos e os lábios esbranquiçados davam a impressão de 

alguém já sem vida. SX tinha o corpo muito emagrecido e com lesões na pele que 

pareciam picadas de insetos. Seus cabelos não estavam cortados nos moldes de um 

Xavante e suas roupas e manta pareciam não ser trocados a algum tempo. Em seus 

pulsos e tornozelos haviam cordinhas de cura e um colar feito de sementes estava 

pendurado na tampa do bakté, na altura de seu rosto (como um móbile em um berço). 

Olhando para a criança, eu sorri e fiz graça na tentativa de interagir, porém a resposta 

que obtive foi um choro gemente quase inaudível. Sinalizei aos pais de SX, à sua avó 

e à tradutora que estavam próximos, que a criança não parecia bem e perguntei se a 

mesma estava passando por algum tratamento de saúde, a tradutora respondeu que a 

criança estava sob avaliação e observação. Quando indaguei sobre os cuidados no 

posto de saúde e a possibilidade de levar Sirlene para uma consulta com especialista 

na cidade, a avó, por meio da tradutora, respondeu que não queria que a criança fosse 

levada, sem maiores explicações. Sinalizei que a criança era muito bonita, mas que 

não estava bem e que poderia se beneficiar dos cuidados na cidade e perguntei se 

poderia chamar o motorista para levá-la, a resposta foi negativa. Ainda no local, 

troquei algumas palavras com a tradutora sobre as próximas entrevistas que faríamos 

e permaneci fazendo graça (brincando/conversando) para a criança enquanto os 

familiares conversavam entre si. Após uma conversa entre os familiares e a tradutora, 

a mesma disse que avó de Sirlene havia aceitado levar a criança para a cidade, mas 

somente no dia seguinte. Chegando no alojamento sinalizei para a equipe que após 
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conversar com os pais e com a anuência da avó, os mesmos concordaram em levar a 

criança para atendimento médico no hospital de referência, a equipe de enfermagem 

foi então até a casa da família e pediu para que a mãe levasse a criança no posto para 

uma consulta médica antes da viagem. Mais tarde, a mãe de SX a levou no posto, com 

o andar apressado, pouco comum entre os indígenas que costumam andar calmamente, 

parecia não querer ser vista. As técnicas de enfermagem e o médico pediram para que 

a mãe tirasse SX do bakté para que fosse realizado a pesagem e medição da criança. 

Ao retirá-la do cesto e pegá-la no colo, a mãe logo a cobriu com uma manta. Seu peso 

estava muito aquém do recomendado para a idade e havia uma lesão na região posterior 

do crânio indicando que não era frequente a mudança de decúbito e que provavelmente 

a criança permanecia a maior parte do tempo deitada. O médico realizou algumas 

orientações à mãe e medicou a criança. A equipe que acabara de fazer uma sopa serviu 

à SX que aceitou em parte o pouco que lhe foi oferecido. No dia seguinte realizei mais 

duas visitas a casa da criança em companhia do médico da aldeia, em uma delas o pai 

disse que a criança não estava em casa o que inviabilizou a avaliação do médico 

naquele momento. No terceiro dia SX foi encaminhada para a CASAI de Barra do 

Garças em companhia de seus pais pelo motorista do polo de saúde12.  

 

 A prática, nomeada de “avaliação e observação” parece ser usada para definir 

a complexidade do adoecimento e dos cuidados, e também o momento em que estes 

devem ser tomados. Ao que tudo indica, este é o momento em que os Xavante de 

Marãiwatsédé realizam ações de cura pelo sistema tradicional, envolvendo toda a 

família, lançam mão de técnicas como uso de chás, emplastros, sementes, cordões de 

fibra vegetal nos pulsos, tornozelos e pescoço, escarificações, realizadas pelas pessoas 

mais velhas da família. Além disso, a própria avaliação e observação pareceu se 

constituir como um cuidado.  

 Outra forma particular de tratamento é o rito de cura que possibilita a 

comunicação do indivíduo consigo mesmo, com o mundo externo e mesmo com o 

sobrenatural. Apesar de ocorrer em um determinado momento com a execução de um 

                                                           
12 Após o término da pesquisa de campo, entramos em contato com um membro da equipe de saúde que 

acompanhou o caso, afim de obter informações sobre essa criança, porém, não obtivemos sucesso. 
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conjunto de ações específicas por uma pessoa ou grupo, o rito está ligado a outras 

manifestações, ao contexto atual e à história do grupo que o pratica (GIACCARIA, 

2000). 

 Em Marãiwatsédé a realização do rito de cura foi referida como uma prática 

ainda em uso, porém há interdições sobre sua descrição. O rito foi mencionado durante 

a entrevista com a família de uma criança que foi a óbito no período da desintrusão e 

confirmado pela equipe do polo de saúde que estava em campo na ocasião. A equipe 

relata que a família isolou a criança e que houve uma mobilização e movimentação da 

comunidade pouco habitual. Apesar da equipe saber que cuidados tradicionais estavam 

sendo tomados junto a criança, estes ocorreram em espaço privado, não sendo 

acessível aos olhos da equipe de saúde local. 

 Entre as práticas de cura tradicionais Xavante mais utilizadas em 

Marãiwatsédé estão a escarificação, o uso de cordinhas e banhos. Escarificar consiste 

no ato de riscar a pele com objetos afiados, buscados na própria natureza e que tem 

um simbolismo e uma ligação com a enfermidade (GIACCARIA E HEIDE, 1984; 

GIACCARIA, 2000). Os riscos na pele são feitos em indígenas de todas as idades, 

sendo vistos na cabeça, nos braços, abdome, costa e pernas. Alguns moradores da 

aldeia tem a pele de uma determinada região do corpo tão marcadas pelas 

escarificações que trouxe a reflexão sobre a possível existência de uma enfermidade 

crônica. 

 Em uma ocasião, fora do contexto da pesquisa, acompanhei a internação de 

uma criança Xavante em um hospital da capital, na ocasião foi possível perceber o uso 

do que parece ser uma forma substitutiva da prática de escarificação. Durante os dois 

meses de internação a criança permaneceu no leito a maior parte do tempo, tendo em 

vista as limitações na locomoção impostas pela doença. Após o diagnóstico de uma 

infecção óssea e de sucessivas intervenções cirúrgicas, a família impossibilitada de 

realizar as escarificações na pele da criança pelas interdições médico-hospitalares 

riscou a grade de proteção de seu leito na altura e no lado da perna enferma. Nessa 

situação, pelo longo tempo de internação, o leito pode ter sido compreendido como 

uma propriedade da criança e a escarificação no objeto ter sido uma prática de cura 

por procuração, ou seja, quando um objeto ou uma outra pessoa é submetida ao ritual 

ou ato de cura no lugar do enfermo. 
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 Outra prática corriqueira é o uso de agentes medicinais, de diferentes formas: 

como cordinhas nos pulsos e tornozelos, através de banhos, aspiração, mastigação, 

ingestão, entre outros. (GIACCARIA E HEIDE, 1984; GIACCARIA, 2000). Uso de 

plantas para tratamento é admitido pelos indígenas entrevistados em Marãiwatsédé, 

porém, os nomes ou qualquer forma de identificação dessas plantas utilizadas, não é 

revelada. Essas informações constituem-se em um segredo, mantido dentro da própria 

comunidade. Sabe-se, entretanto que as espécies têm sido plantadas no entorno das 

casas para facilitar o acesso e o uso. 

 O conhecimento acerca das plantas para fim medicinal, cerimonial e espiritual 

não é universal. Algumas delas são de conhecimento público entre os Xavante, outras 

podem se restringir a grupos específicos, como grupos familiares, grupo de homens ou 

de mulheres, o que não impede que aqueles que detém o conhecimento prepare um 

item ou preste um serviço àqueles que não o possuem (WELCH, SANTOS, 

FLOWERS e COIMBRA JR., 2013; MAYBURY-LEWIS, 1984) 

 Conforme relato de Xavante de outras terras indígenas o conhecimento sobre 

as ervas medicinais é passado de pai para filho, mas atualmente são poucos jovens que 

mantém interesse neste conhecimento. GOMIDE (2008) apresenta uma relação de 

plantas de uso medicinal pelos Xavante que podem ser de uso comum e público, entre 

elas: Wedehu’udzé utilizado para passar em meninos magros e pessoas fracas, 

Dadzépu’u’odzé para fazer a cama dos bebes para não ficarem doentes e Wetsuire para 

limpar e banhar o bebe. Essas plantas são encontradas no cerrado, bem como o tucum, 

árvore que produz resina utilizada para purificar o corpo e promover o bem-estar 

espiritual (WELCH et al., 2013).  

O uso das cordinhas como colar, pulseira e tornozeleira, quando questionado, 

é associado a prática de proteção e cura, ou seja, seu uso é justificado como forma de 

manter o corpo saudável e forte. Essas cordinhas, conhecidas como dañipsi, possuem 

propriedades mágicas, sendo colocadas em partes do corpo com maior significado 

social. Um sentido estético também é observado e aparece no discurso dos indígenas. 

As cordinhas são também adornos que tornam o corpo belo. Entre os Xavante as 

cordinhas são os únicos adereços utilizados em crianças pequenas (FERNANDES, 

2010). Saudável e belo podem ser categorias próximas e inter-relacionadas e por isso 

se confundem na fala dos indígenas.  
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4.3.3 O posto de saúde e o sistema biomédico   

 

 

 O uso de agentes medicinais, das cordinhas, das escarificações e dos rituais 

ocorrem em espaços restritos aos indígenas, havendo um cuidado para resguardar as 

práticas do olhar do não índio. Há, porém, um espaço de cura que é compartilhado: o 

posto de saúde da aldeia. Nele predomina as práticas de cura biomédicas que a partir 

de preceitos médico-científicos centraliza ações de reabilitação no corpo adoecido, 

através de procedimentos clínicos e terapêutica medicamentosa. 

 A aceitação do tratamento biomédico, de forma mais ampla, ocorreu, entre os 

Xavante, desde os primeiros contatos destes com os fármacos ofertados nas missões e 

nos postos de atração do Serviço de Proteção Indígena (SPI). O uso da medicina 

alopática foi sentido como surpreendente e milagroso por sua eficácia. A rápida 

recuperação do enfermo também contribuiu para a boa aceitação dos comprimidos e 

injeções o que, segundo GIACCARIA (2000) levou a dependência e ao uso 

indiscriminado de medicações.  

 No polo de saúde de Marãiwatsédé a comunidade encontra acesso a 

analgésicos, xaropes, vermicidas, antiparasitário, etc. Os antiparasitários utilizados 

para o tratamento de piolhos/pediculose são entregues às mulheres e também às 

crianças que se penduram na janela da unidade de saúde pedindo shampoo. Durante a 

permanência em campo haviam muitos frascos disponíveis no estoque e nenhuma 

família encontrou dificuldade em consegui-lo.  

 Os antiparasitários possuem em sua fórmula a permetrina, essa substância foi 

encontrada no material coletado em pesquisa realizada no ano de 2014, em uma lagoa 

localizada na TI, cabe mencionar que a permetrina também é utilizada em pesticidas 

de uso agrícola e amplamente empregado nas lavouras no entorno da TI.  A 

contaminação foi comprovada, porém os níveis encontrados (0,19 µg/l) não foram 

considerados nocivos à saúde humana (LIMA, 2015). Apesar disso, na época da coleta 

do material para análise a região nas proximidades da lagoa não era habitada, porém, 

esporadicamente era visitada, já que havia intenção de construção de uma nova aldeia.  

O uso indistinto do antiparasitário como um produto para higiene pessoal de 

uso diário, leva a uma reflexão sobre os significados aferidos pelos indígenas às 
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medicações. SOUZA (2007) afirma que novos significados podem emergir do 

encontro de saberes e práticas próprias do sistema médico tradicional indígena com o 

sistema médico oficial. O autor realizou um estudo sobre o uso de fármacos 

industrializados, compreendidos como remédios de farmácia, e os remédios do mato, 

tradicionalmente utilizados pela comunidade indígena Fulni-ô no nordeste brasileiro. 

Para o autor novos significados são conferidos pelos indígenas aos rótulos e categorias 

da medicina ocidental, a partir de seu referencial próprio. A relação que os indígenas 

estabelecem com os medicamentos apontariam para uma reelaboração de saberes, 

instituindo espaços intermédicos. 

 É também no espaço do posto de saúde que os indígenas de Marãiwatsédé 

dividem com os não índios, profissionais de saúde, suas enfermidades e preocupações 

por meio de uma relação de confiança construída ao longo dos anos. Essas relações 

são reconhecidamente um componente básico e essencial do cuidado. A eficiência do 

serviço de saúde prestado não se limita ao saber científico, ao manejo da técnica ou a 

forma como esse serviço é organizado e gerido, mas também às relações estabelecidas 

com as populações atendidas (MACEDO, 2007). 

 Os profissionais do posto de saúde de Marãiwatsédé convivem diariamente 

com os indígenas e conhecem de perto o cotidiano da aldeia, as dificuldades e as lutas. 

A equipe de saúde em Marãiwatsédé é composta por médico, enfermeiro, odontólogo, 

auxiliar de consultório dentário, técnico em enfermagem, agente de saúde indígena e 

motorista. A equipe é dividida em três grupos que se revezam nas jornadas de trabalho. 

Cada equipe permanece 20 dias seguidos em área. Nesse regime de trabalho, o polo de 

saúde conta sempre com a presença dos técnicos de enfermagem e motoristas e pelo 

menos um profissional de nível superior, médico, enfermeiro ou odontólogo.  

 Alguns destes profissionais trabalham com a comunidade desde seu retorno à 

TI em 2004, outros passaram a atuar na aldeia nos anos posteriores. Ao que parece, 

não há problemas quanto a rotatividade ou absenteísmo na equipe. De modo geral a 

mesma é aceita e respeitada pelos indígenas, o que não impede que críticas pontuais 

sejam direcionadas aos profissionais diante de insatisfações com o serviço oferecido.  

 O caso de um profissional de saúde que não atua mais na comunidade é 

lembrado pelos indígenas e pela própria equipe de saúde e diz respeito ao médico 

afastado do cargo por meio de denúncia junto ao Ministério Púbico que revelou o 
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descumprimento da carga horária exigida. A não permanência do profissional em 

campo, por tempo integral, era um incômodo para os indígenas. Por outro lado, o 

mesmo era tido como um profissional experiente e assertivo. Os Xavante gostavam de 

seu atendimento e devido aos seus contatos na cidade as mulheres conseguiam realizar 

ultrassonografias durante o acompanhamento pré-natal. Sua saída foi sentida com 

pesar pela comunidade e pela equipe.  

 Foram feitas referências a outro profissional, que na percepção dos indígenas, 

cometeu erros no exercício de suas funções o que teria levado ao agravamento no 

quadro de saúde e até a morte de um membro da comunidade. Tal profissional passou 

a ser ameaçado pela família do indígena, tendo que encerrar suas atividades na aldeia. 

A aceitação do profissional em Marãiwatsédé parece estar condicionada a uma postura 

acessível que favoreça um tipo de relação horizontal, mas também a assertividade das 

ações do profissional e de sua eficácia 

 A relação estabelecida entre a equipe e os indígenas parece extrapolar o que 

convencionalmente chamamos de relação médico-paciente que costuma restringe-se 

aos cuidados técnicos e medicamentosos. Outras formas de cuidar e de se relacionar 

foram construídas. A permanência em campo e as observações realizadas revelam que 

o posto de saúde é um espaço incorporado à rotina dos indígenas de Marãiwatsédé. 

No meio da manhã e no fim da tarde, as mulheres levam seus filhos para tomar 

medicação, fazer inalação e consultar com o médico. Geralmente, após a consulta, 

permanecem sentadas nos bancos na frente do posto, porém não por muito tempo. 

Conversam e acham graça das brincadeiras feitas por alguns profissionais da equipe.  

 O posto abre no período da manhã e da tarde, com intervalo para almoço. O 

período previamente estipulado não impede que os serviços sejam buscados fora do 

horário habitual de funcionamento. Durante minha estada, por vezes fomos 

interrompidos durante o sono ou no intervalo do almoço com o chamado de indígenas 

que se aproximavam da cerca do alojamento, localizado nos fundos do posto, 

solicitando à equipe medicação ou uma consulta de enfermagem. Certa vez, durante o 

jantar, um grupo se aproximou do alojamento provido de lanternas, solicitando a visita 

domiciliar a um idoso que estava acamado e que segundo o grupo sentia fortes dores. 

Acompanhei o médico e a enfermeira que prontamente se deslocaram para atender o 

chamado. Na residência, durante a avaliação médica o idoso solicitou um favor à 
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enfermeira que faria uma viagem até a cidade no dia seguinte. Compreendendo a 

situação, a profissional acolheu as orientações e disse que se confirmada a viagem ela 

faria o favor. Logo após firmar o combinado com a enfermeira o idoso disse estar 

sentindo-se melhor. Fomos embora certos de que as dores na verdade se tratavam de 

uma estratégia para conseguir o favor. 

 Esse caso é representativo da relação entre os profissionais e os indígenas em 

Marãiwatsédé, na medida em que exemplifica a variedade de demandas de cuidado 

posta pelos indígenas, o que não quer dizer que tais demandas sejam sempre 

respondidas ou as estratégias para consegui-las sejam sempre aceitas, recompensadas 

ou reforçadas pela equipe. O que depreendemos de situações como essa é a construção 

de uma relação de cuidado que vai além da doença em si. São espaços em que ocorre 

a possibilidade de cuidado e escuta, e onde são estabelecidas relações na lógica 

“sujeito-sujeito”.  

Segundo ALVES e SEMINOTTI (2009) esses espaços permitem a construção 

de uma rede de apoio que produz saúde no sentido amplo e que remete a Política 

Nacional de Humanização do SUS, mas especificamente a um de seus conceitos 

norteadores, o acolhimento. Esses espaços não são necessariamente unidades de saúde, 

outras instituições podem desempenhar essa função, promovendo saúde, na medida 

em estabelecem um compromisso com a rede socioafetiva da população, como 

identificado entre a equipe de saúde e a população Xavante.   

 Por outro lado, FERREIRA (2007) chama a atenção para situações em que a 

relação de poder historicamente estabelecida entre os povos indígenas e os não-índios 

no Brasil, se inverte. Nessas ocasiões, algumas ações ou pessoas passam a ser 

apropriadas e manipuladas pelos indígenas devendo se subordinar às lógicas próprias 

da comunidade. A autora sinaliza que em uma sociedade hierárquica como são as 

sociedades indígenas, dificilmente se estabelecem relações horizontais. Nesse sentido, 

percebemos algumas situações em que os profissionais de saúde foram percebidos 

como subordinados à comunidade, devendo-lhes servir em suas necessidades, sejam 

elas pontuais e imediatas ou ulteriores. Em alguns casos a rede era mais complexa, 

implicando em ganhos políticos e prestígios. 

 Existem ainda outros espaços que atendem as demandas de tratamento das 

doenças, são os serviços de saúde especializados e de maior nível de complexidade, 
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localizados nas cidades próximas a Marãiwatsédé. Esses serviços se localizam nas 

cidades de: Bom Jesus do Araguaia (50 km da aldeia), em que são realizadas consultas 

especializadas, exames laboratoriais, de radiodiagnóstico, em especial 

ultrassonografia ofertadas por clínicas particulares pagas pelo SUS; Água Boa com o 

Hospital Regional (250 km da aldeia); Barra do Garças com o Complexo Hospitalar 

Garças-Araguaia, que inclui laboratórios e clínicas de radiologia; e Cuiabá nos 

hospitais, ambulatórios especializados e clínicas de radiologia. Goiânia e Brasília 

também são referências apesar de serem cidades que não se localizam no estado de 

Mato Grosso (DSEI XAVANTE, 2012).  

Esses serviços nem sempre funcionam como o previsto, tendo sido apontadas 

como principais falhas na rede de referência a morosidade no agendamento das 

consultas especializadas, tempo prolongado de espera para agendamento de exames 

de ultrassonografia e consultas especializadas, o que afeta diretamente a resolutividade 

dos problemas de saúde dos Xavante de Marãiwatsédé (FAGUNDES, 2015). 

Outra dimensão de análise desses espaços se faz relevante. Os serviços de 

média e alta complexidade oferecidos aos moradores de Marãiwatsédé nas cidades 

circunvizinhas, em especial em Bom Jesus do Araguaia e Água Boa, são muitas vezes 

sentidos pelos indígenas como agressivos, tanto pelo tipo de procedimento que inclui 

técnicas invasivas como cesárea e uso de cateter, quanto pela ausência de um 

atendimento mais humanizado.  

 A diversidade sociocultural e o despreparo para lidar com as diferenças é um 

desafio para os serviços de média e alta complexidade em se tratando de paciente 

indígenas. As ações nem sempre são adaptadas às particularidades dos indígenas nem 

das etnias em particular (PEREIRA et al., 2014). 

É nos serviços de média e alta complexidade que os indígenas comumente 

apresentam maior dificuldade de adaptação pelo desconhecimento do ambiente e dos 

procedimentos, bem como pelo afastamento da família e pelas experiencias anteriores 

que indicam baixa resolutividade nas ações. Nessas situações, o atendimento 

humanizado dos profissionais de saúde através da atenção integral, do acolhimento e 

da escuta qualificada é essencial para dirimir essas sensações e evitar conflitos diante 

às diferenças (PEREIRA et al., 2014). 
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Nas situações que envolvem o referenciamento dos indígenas de Marãiwatsédé 

para serviços de maior complexidade, o medo e a insegurança parecem acompanhar 

os moradores que necessitam dessa assistência, pela maior gravidade do caso, pelos 

procedimentos invasivos ou distanciamento da família e da comunidade, bem como 

pelo estranhamento gerado pelo ambiente diferente que dificulta o sentimento de 

pertencimento. Além disso, o acesso a esses espaços pelos moradores de 

Marãiwatsédé é permeado por conflitos e marcado pelo temor a represálias e pela 

discriminação aos indígenas tendo em vista a disputa territorial. Em Marãiwatsédé, na 

busca por cuidados o corpo adoecido os indígenas parecem vivenciar o impacto da 

discriminação étnica, sofrendo as consequências físicas impostas a eles pela 

negligencia.  
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5. TRADUÇÕES DA MORTE DE CRIANÇAS EM MÃRAIWATSÉDÉ  

 

 

A Saúde Coletiva é um campo complexo e semiaberto de saberes e práticas, 

que inclui disciplinas de diferentes campos científicos como ciências humanas, 

medicina, epidemiologia clássica, planejamento, gestão e avaliação de políticas de 

saúde (LUZ, 2009).  

No campo da Saúde Coletiva, a morte de crianças tem sido trabalhada 

prioritariamente com uma abordagem epidemiológica, por excelência quantitativa, que 

almejando traduzir os problemas de uma população se utiliza do levantamento de 

dados estatísticos, neste caso identificando o número de mortes por causa e por idade. 

Há, porém, outras formas de análise que traduzem a morte de crianças, por meio de 

investigações qualitativas, que revelam aspectos subjetivos através do olhar daqueles 

que vivenciaram os óbitos. Considerando as contribuições e limitações de cada forma 

de análise apresentamos a seguir os óbitos ocorridos entre 2012 e 2013 na aldeia 

Marãiwatsédé, sob as perspectivas da tradução epidemiológica e da tradução informal 

ou popular.  

 

 

5.1 TRADUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA  

 

 

Sobre a morte de crianças duas formas de análise se destacam: a mortalidade 

na infância, que estuda os óbitos de crianças até cinco anos e a mortalidade infantil, 

que se atém as mortes ocorridas em até 365 dias de vida. As mortes em menores de 

um ano incluem alguns componentes: mortalidade neonatal precoce (óbitos ocorridos 

de 0 a 6 dias de vida); mortalidade neonatal tardia (óbitos entre 7 e 27 dias) e a 

mortalidade pós-neonatal (óbitos de 28 a 364 dias de vida) (FRIAS e NAVARRO, 

2013). Nesta dissertação trabalhamos com todos os óbitos de crianças menores de 

cinco anos incorporando ainda a análise de natimortos, uma vez que há informações 

relevantes relacionadas aos serviços de saúde, no que se refere a assistência pré-natal 

e ao parto. 
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O conceito de natimorto é utilizado para designar a morte do produto da 

gestação antes da expulsão completa do corpo materno. Nessa pesquisa a classificação 

usada foi aquela fornecida pelo serviço de saúde de Marãiwatsédé, sabe-se, porém, 

que nem todos os partos realizados na aldeia são acompanhados por médico ou 

enfermeiro, o que dificulta a correta identificação e classificação dos casos de morte 

neonatal precoce e de natimortos. Segundo o MS os casos de natimortos podem ser 

superestimados em relação a morte neonatal precoce, já que o óbito pode ter ocorrido 

logo após o parto, havendo falhas na identificação de sinais de vida (BRASIL, 2009). 

 A morte ocorrida no primeiro ano de vida de uma criança está muitas vezes 

relacionada às questões sociais, ambientais e estruturais de saúde, já que nesse período 

do ciclo vital há grande suscetibilidade física às condições ambientais (LIMA, 

PORDEUS, ROUQUAYROL, 2013). A relação com esses aspectos também se dá com 

os óbitos ocorridos entre o primeiro e o quarto ano de vida. BARROS et al. (2010, 

p.13) mencionam que grande parte dos óbitos entre crianças menores de cinco anos 

ocorridos mundialmente são causados pelas condições neonatais, pneumonia, diarreia, 

malária, sarampo e HIV/AIDS, sendo um terço dessas mortes devido a desnutrição. 

Os autores demonstram ainda que as crianças de famílias pobres em diferentes países 

apresentam “maiores taxas de mortalidade, pois têm menor acesso a serviços de saúde 

e a qualidade desses serviços tende a ser inferior, com menor acesso a tratamentos 

médicos que garantam sua sobrevivência”.  

 Esses óbitos são investigados na população por meio de cálculos envolvendo o 

número de nascidos vivos em uma determinada região, por um período de tempo e 

expressam o desenvolvimento socioeconômico e a infraestrutura ambiental precários 

(RIPSA, 2008). O cálculo se apresenta da seguinte maneira: 

 

 

Número de óbitos de residentes com menos de cinco anos de idade 

                 _________________________________________________________________     x 1.000 

Número de nascidos vivos de mães residentes no local X, no período Y 
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  Nesse sentido a mortalidade em menores de cinco anos também é pensada para 

além das questões biológicas que a causaram, extrapola o nível particular refletindo 

relações no âmbito coletivo. Pode ser entendida, portanto, como um desfecho cruel 

diante de uma condição de vida considerada adversa.  

  As desigualdades de renda refletem diferenças exorbitantes nas taxas de 

mortalidade em menores de cinco anos entre os diferentes países. O relatório anual da 

Situação Mundial da Infância - 2015 emitido pelo United Nations Children's Fund 

(UNICEF) apresentou dados referentes a diversos países para o ano de 2013. Países 

com Índice de Desenvolvimento Humano13 (IDH) baixo apresentaram taxas mais altas 

num comparativo com países onde o IDH é muito elevado. Isso evidencia a associação 

entre mortalidade em menores de cinco anos e as condições de vulnerabilidade 

(UNICEF, 2015). Cabe explicar que a vulnerabilidade é multidimensional, entendida 

para além dos parâmetros econômicos de riqueza ou pobreza, incluem etapas do ciclo 

da vida, exposição a riscos ambientais e segregação de grupos minoritários (PNUD, 

2014). 

  A redução da mortalidade na infância tem sido uma meta mundial, um dos 

principais objetivos para o milênio preconizado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) e aprovado no ano de 2000 pelos 189 países membros, dentre eles o Brasil. A 

proposta foi diminuir em até dois terços as taxas, tendo como prazo o ano de 2015. Os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio apresentam metas que refletem a 

preocupação com a vida humana, e que não se restringem às crianças, mas entendem 

a garantia dos direitos da infância como estratégia para o alcance dos direitos humanos 

(IPEA, 2014). 

  No Brasil houve redução da mortalidade em menores de cinco anos, a taxa 

passou de 53,7 em 1990 para 17,7 óbitos por mil nascidos vivos em 2011. Esses 

resultados mostram que o Brasil respondeu ao desafio antes do prazo estipulado. Vale 

destacar que 85% das mortes em menores de cinco anos ocorre entre crianças de até 

um ano de idade (IPEA, 2014).  

                                                           
13 O IDH é medido tendo em vista a própria expectativa de vida ao nascer, a média de anos de 

escolaridade, os anos de escolaridade esperados, assim como a renda per capita. São utilizadas as 

classificações: muito elevado, elevado, médio e baixo (PNUD, 2014). 
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 Em uma revisão histórica, FRIAS E NAVARRO (2013) revisam as principais 

políticas, programas e ações do Estado que influenciaram a saúde das crianças no 

Brasil. Os autores citam a progressiva expansão do suprimento de água e saneamento 

básico, os diversos programas de saúde instituídos na época e o crescimento 

econômico na década de 1970 como importantes fatores relacionados à redução da 

TMI nas décadas seguintes. A consolidação do SUS e a criação do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (1991) e do Programa de Saúde da Família (1994) na 

década de 1990 também são elencados como uma das principais mudanças nos 

determinantes de saúde infantil, assim como alterações no cenário econômico, a saber: 

redução gradual da desigualdade de renda, criação de programas de transferência de 

renda (Bolsa Escola e Bolsa Alimentação), aumento do salário mínimo e redução do 

desemprego.   

 Os serviços de saúde contribuíram decisivamente na redução da TMI, 

principalmente entre as causas de morte evitáveis. Houve diminuição de mortes por 

causas evitáveis devido as ações de: imunização; atenção à mulher na gestação e no 

parto; atenção ao recém-nascido; diagnóstico e tratamento adequados; e de promoção 

à saúde vinculadas a ações de atenção (MALTA et al., 2010). 

Outra ação que resultou na redução da TMI foi o trabalho da Pastoral da 

Criança (ONG ligada à igreja Católica). Suas atividades têm sido mencionadas como 

imprescindíveis na redução da mortalidade infantil, principalmente no que se refere ao 

acompanhamento contínuo das crianças, o fornecimento da multimistura às crianças 

desnutridas e a mobilização das famílias nos cuidados com os filhos (SILVA et al., 

2009). 

 No entanto, ao se reportar à distribuição desses óbitos por segmentos 

específicos da população observa-se uma heterogeneidade nas taxas de mortalidade 

infantil. CARDOSO, SANTOS e COIMBRA JR (2005) pesquisaram a mortalidade 

em crianças menores de um ano por meio da análise de dados dos sistemas de 

informação em saúde do Brasil, segundo raça/cor. Os autores chamam atenção para o 

fato das crianças indígenas e negras apresentarem taxas mais elevadas que o restante 

da população brasileira, sugerindo desigualdades nas condições de vida subjacentes a 

identificação da raça descrita na declaração de óbito.   
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5.1.1 Mortalidade na infância entre os Xavante 

 

 

 O risco de morte na infância entre os indígenas do Brasil é elevado no 

comparativo com a média nacional. No ano de 2000 a TMI entre indígenas no Brasil 

era de 74,6 enquanto que para população geral o número era de 26,1 óbitos por 1000 

nascidos vivos. Em 2009 a TMI indígena média baixou para 41,9, o que segundo 

método de simulação14 equivale a 3.119 crianças indígenas poupadas da morte nesse 

período. Apesar disso as TMI indígenas permanecem maiores que aquelas descritas 

para população brasileira geral, alcançando, segundo os parâmetros da RIPSA, um 

coeficiente alto15 no ano de 2000 a 2005 e um coeficiente considerado médio de 2006 

a 2009 (FUNASA, 2011). 

 Sobre os componentes da TMI em crianças indígenas, a distribuição das mortes 

entre os anos de 2003 e 2009 indicam que a mortalidade foi maior no período pós-

neonatal (57,6%), seguido da mortalidade neonatal precoce (30,8%) e da neonatal 

tardia (11,0%). Sobre as causas de morte no ano de 2009, as doenças do aparelho 

respiratório foram responsáveis por 33,8% das mortes em crianças indígenas menores 

de um ano, as afecções perinatais corresponderam a 20,6%, as doenças infecciosas e 

parasitárias 16,2% e as causas mal definidas a 18,5% dos óbitos (FUNASA, 2011). 

Sobre o povo indígena Xavante de Mato Grosso, sabe-se que a mortalidade 

geral aumentou após o contato contínuo com os não-indígenas na década de 1950. 

Entre as crianças a sobrevida até os dez anos de idade, era de aproximadamente 43% 

entre os anos de 1957 a 1971, o que corresponde dizer que 57% das crianças Xavante 

morriam antes de completar 10 anos de idade (SANTOS, FLOWERS, COIMBRA JR., 

2005). 

SOUZA, SANTOS, COIMBRA JR. (2010), em uma análise sobre natalidade 

e mortalidade, constataram comparativamente que o DSEI Xavante, foi o segundo com 

                                                           
14 O método de simulação mantém o cenário do ano inicial de 2000 para todo o período no cálculo de 

estimativa de óbitos esperados e comparando-se com os cenários anuais reais até o fim do período. Os 

indígenas não aldeados não foram considerados nesse cálculo, somente aqueles que residam em aldeias 

nos 34 DSEI (FUNASA, 2011). 
15 Para análise da TMI, convencionou-se que taxas de 50 mortes por mil nascidos vivos são consideradas 

altas, 20 a 49 mortes como taxas médias e taxas menores que 20 mortes por mil nascidos vivos como 

baixas (RIPSA, 2008). 
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maior taxa de mortalidade infantil em 2001, chegando a 133,6 mortes por mil nascidos 

vivos, ficando atrás somente do DSEI Kaiapó (PA), que alcançou a taxa de 161,3 

óbitos por 1000 nascidos vivos. Ao comparar com os dados dos 12 municípios nos 

quais as terras indígenas Xavante se localizam, a TMI indígena chegou a ser seis vezes 

maior que a TMI entre os não-indígenas. 

A mortalidade infantil Xavante referente a 2001 se assemelhava aos valores 

encontrados no período de 1970 no Brasil, quando a taxa média era 120,8 óbitos/1000 

nascidos vivos (RAJARATNAM et al., 2010), reflexo das condições econômicas e de 

vida da população brasileira, com baixa cobertura dos serviços de atenção básica de 

saúde. Dados mais recentes divulgados pela SESAI em 2014 (Tabela 2) evidenciam 

redução deste valor, porém os números continuam num padrão considerado alto de 

mortalidade infantil, que leva a reflexão acerca da manutenção das iniquidades em 

saúde. 

 

 

Tabela 2 – Taxa de Mortalidade Infantil no DSEI Xavante, 2009-2013.  

DSEI 2009 2010 2011 2012 2013 

Xavante 75,52 66,49 68,35 82,32 55,46 

Fonte: DSEI Xavante, 2014. 

 

 

Conforme os parâmetros da Ripsa, o número de mortes em crianças menores 

de cinco anos de idade no DSEI Xavante em 2001 estaria aproximadamente três vezes 

acima das taxas consideradas altas (50/1000), confirmando um quadro alarmante. A 

Figura 5 mostra o decréscimo da taxa de mortalidade em menores de cinco anos na 

região Centro-Oeste do Brasil, sendo que para o estado de Mato Grosso o valor se 

aproximava de 28 óbitos por 1000 nascidos vivos em 2001. 
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Figura 5 – Taxa de mortalidade na infância na região Centro- Oeste, Brasil. 

 

Extraído de: Ripsa, 2017. 

 

 

 Sobre as causas de morte entre os Xavante observa-se certo comprometimento 

do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), ou seja, as 

circunstâncias do óbito e a causa mortis entre os indígenas nem sempre aparecem no 

sistema. Com base nas informações coletadas ao longo dos anos de 1999 a 2002 no 

DSEI Xavante, identificou-se que as principais causas de morte em divisão por grupo 

etário foram respectivamente: Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas; 

doenças do aparelho respiratório, doenças infecciosas e parasitárias. Destaca-se ainda 

que um terço das mortes apareceram com identificação de sinais e sintomas mal 

definidos (SOUZA, SANTOS e COIMBRA JR. 2010).  

 As causas mal definidas são identificadas no capítulo XVIII da décima edição 

da Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID 10) intitulado Sintomas, 

Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório não Classificados 

em outra parte, nas categorias entre R00 e R99. O elevado percentual de mortes sem 

determinação de causa pode indicar falhas na rede médico assistencial e de 

diagnóstico, fragilidade dos serviços de saúde destinados a essa comunidade tanto no 

que se refere ao acesso ao serviço quanto a qualidade do mesmo ou o próprio registro 
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do evento e dificuldades no preenchimento do atestado de óbito (FRIAS e 

NAVARRO, 2013). 

 Em pesquisa realizada no DSEI Xavante, por exemplo, foram encontrados 

equívocos no registro dos eventos no SIASI referente aos anos de 1999 a 2004, como 

preenchimento indevido de abortos e natimortos como nascidos vivos, duplicidade de 

registro de óbito e de nascido vivo, assim como erros de digitação como datas de 

nascimento posterior a data de entrada dos dados nos sistemas (SOUZA, 2008). 

 Equívocos semelhantes foram identificados na análise dos documentos do polo 

base Marãiwatsédé, tais como: erros na data de nascimento e óbito das crianças, 

ambiguidade nos termos utilizados para referir natimortos e ausência de informações 

relativas a imunização, peso ao nascer, etc., que seriam relevantes para uma 

investigação dos óbitos ocorridos durante o período de desintrusão. 

 Apesar disso, foi possível coletar dados quanto ao número de óbitos e do 

acompanhamento pré-natal. Os números referentes a mortalidade em menores de cinco 

anos na TI são apresentados de forma absoluta/bruta, por entender-se que o cálculo do 

coeficiente de mortalidade na infância não é objeto de análise desse estudo e seria 

necessário o número de nascidos vivos no período estudado, informação não coletada. 

Além disso, alguns autores consideram inviável este cálculo, tendo em vista o pequeno 

número de eventos em uma pequena população (FUNASA, 2010; FRIAS E 

NAVARRO, 2013). Na apresentação dos dados sobre a mortalidade em Marãiwatsédé 

no período estudado, incorporou-se ainda, os casos de natimortos e outros óbitos 

ocorrido na TI por revelarem tendências entre os indígenas. 

 

 

5.1.2 Mortalidade de crianças menores de cinco anos em Marãiwatsédé 

 

 

 Nos anos de 2012 e 2013, na TI Marãiwatsédé, ocorreram 22 óbitos de 

membros da comunidade, segundo dados colhidos através da análise do Livro de 

Registro de Óbito do Polo de Saúde. Destes, dois se referiam a idosos, ambos com 94 

anos que faleceram de causas naturais; dois óbitos em adultos jovens, sendo um por 

falência múltipla dos órgãos, decorrente de câncer de boca; e outro por cirrose 
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hepática. Entre os óbitos ocorridos em menores de cinco anos (12), cinco (5) se deram 

entre menores de um ano, sete (7) entre crianças de um a quatro anos; e seis (6) casos 

se referiam a natimortos. 

 Os números encontrados em Marãiwatsédé, revelam uma tendência entre os 

povos indígenas num comparativo com a população geral, que é a de maior ocorrência 

de casos de óbito em crianças menores de cinco anos, enquanto que para população 

brasileira a maior concentração é a partir dos 40 anos de idade (SOUZA, 2008). 

 O número de óbitos em menores de cinco anos somados ao de natimortos no 

biênio 2012/2013 é de 18 mortes (Tabela 3), já nos anos de 2010 e 2011 a soma dos 

casos totalizou 11 óbitos. Vale destacar que a análise do livro de Registro de Óbito 

mostra uma mudança na forma de organização e identificação dos dados, o que pode 

indicar que óbitos ocorridos antes de 2013 não tenham sido registrados.  

 

 

Tabela 3 – Distribuição do número de óbitos em Marãiwatsédé por componente da 

mortalidade infantil, na infância e por sexo nos anos de 2012 e 2013 

 

Componente 

2012 2013  

Total M F Total M F Total 

Natimorto 1 2 3 2 1 3 6 

Neonatal - - - - - - - 

Neonatal 

tardio 

- - - - - - - 

Pós-

neonatal 

3 - 3 1 1 2 5 

1 a 4 anos 2 1 3 1 3 4 7 

Total 6 3 9 4 5 9 18 

  

 

Sobre o sexo, no biênio 2012/2013 houveram mais mortes de meninos. Apesar 

dessa diferença ser de apenas um óbito, esse dado corrobora com a literatura que indica 

a sobremortalidade do sexo masculino. Segundo o IBGE (2013) nos anos de 2011 e 

2012, para a população geral no Brasil, a probabilidade de um recém-nascido do sexo 
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masculino não completar o primeiro ano de vida era de 0,01703, enquanto que para o 

sexo feminino o valor seria de 0,01428, sugerindo uma diferença de 2,7 óbitos a mais 

de meninos do que de meninas.  

 Constata-se ainda a ocorrência de cinco óbitos em menores de um ano 

registrados no período pós-neonatal, ou seja, entre 28 e 364 dias de vida. A criança 

nessa etapa do ciclo vital é mais suscetível às condições do ambiente e o óbito costuma 

estar relacionado à condição de vida e características familiares, enquanto o óbito 

neonatal e neonatal tardio, ou seja, ocorrido até os 27 dias de vida, se relaciona a 

condições de gestação, do parto e das condições da própria criança. Em ambos os casos 

o acesso e a qualidade da assistência em saúde à gestante e a criança afetam 

diretamente a ocorrência desses óbitos (CALDEIRA et al., 2005). 

 FAGUNDES (2015) em uma análise sobre a assistência à saúde destinadas às 

crianças, realizada no polo base Marãiwatsédé, afirma que nos anos de 2012 e 2013 a 

Área Programática de Saúde Integral da Criança se aproximou das orientações 

previstas no Manual de Atenção à Saúde da Criança Indígena Brasileira. Segundo a 

autora, a Vigilância Alimentar e Nutricional era uma das principais atividades de 

atenção oferecidas, porém o atendimento ao recém-nascido não contemplava a 

avaliação de risco prevista no manual e a cobertura vacinal se apresentava aquém dos 

parâmetros estabelecidos pelo MS. 

 Cabe mencionar que nesse período o polo base de Marãiwatsédé funcionava 

com infraestrutura inadequada, o que dificultava a operacionalização de algumas 

ações. Entre as deficiências, destaca-se a dupla função da enfermeira que exercia 

atividades administrativas e assistenciais, carência de profissionais, estrutura física 

deficiente e ausência de diálogo entre gestores e liderança (FAGUNDES, 2015). Estas 

dificuldades podem ter influenciado, dentre outros fatores, a ocorrência dos cinco 

óbitos em menores de um ano de idade, pois uma mulher não realizou o pré-natal e 

quatro realizaram pré-natal com início tardio, destas uma constava histórico de 

tratamento para leishmaniose aproximadamente 10 meses antes da gestação. Destes 

casos, apenas um realizou exame de ultrassonografia. 

 Os sete óbitos em crianças entre um e quatro anos de idade levantam a 

discussão acerca das condições socioeconômicas e da infraestrutura ambiental precária 

em que vivem os Xavante de Marãiwatsédé. Como discutido no capítulo anterior, as 
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condições sanitárias da aldeia, a escassez de alimentos para coleta e caça, bem como 

o clima de tensão devido ao processo de desintrusão sugeriam uma condição pouco 

favorável para a saúde das crianças. Além disso, esses dados não diferem de registros 

anteriores entre os Xavante. O número de mortes de crianças menores de cinco anos 

na etnia Xavante tem se mantido alto há tempos. Entre os anos de 1999 e 2002, das 

517 mortes registradas, 77,7% se concentrava nessa faixa etária (SOUZA, 2008).  

 Apesar de Marãiwatsédé, no período pesquisado, não ter apresentado óbitos 

ocorridos nos primeiros 27 dias de vida, ou seja, no período neonatal, chama atenção 

o registro de seis casos de natimortos. Esses casos não são contabilizados nas análises 

de mortalidade neonatal, pois para entrar nessa estatística é necessário nascer vivo. 

Porém, neste estudo, os casos de fetos viáveis expulsos sem vida do útero materno 

foram incorporados à análise por entendermos que tais casos levantam discussões 

acerca da assistência em saúde prestada às gestantes, especificidades culturais 

referentes a concepção e noção de corpo e doença, e história reprodutiva das mulheres. 

 Quanto a assistência em saúde prestada às gestantes nos seis casos classificados 

como natimortos, destaca-se que apenas em três prontuários constava avaliação por 

ultrassonografia e em nenhum desses casos, avaliação por exame laboratorial. Há 

anotações, referente ao ano de 2013, relatando a dificuldade na realização de exame 

de ultrassonografia pois não havia laboratório credenciado. A ausência de exames 

laboratoriais e de imagem pode dificultar à assistência pré-natal, repercutindo na 

incidência de óbitos.  

 A ausência total do pré-natal, o número inferior de consultas durante a 

gestação, ou mesmo a má qualidade da assistência prestada nesse período pode 

dificultar a detecção de condições maternas adversas, idade gestacional, retardo do 

crescimento intrauterino, falha no rastreamento de malformações congênitas e de 

lesões potencialmente tratáveis. Tais fatores incidem diretamente no número de 

natimortos e de mortes neonatais (LANSK, FRANÇA e LEAL, 2002). 

Durante a gestação, dos 18 casos de óbitos analisados, as mulheres haviam sido 

atendidas no polo de saúde pelo menos uma vez. A média foi de quatro consultas pré-

natal, iniciadas quase sempre no segundo trimestre da gestação. Essa média corrobora 

os achados de KOBI (2015) que identificou entre três e cinco consultas pré-natal 

realizada pelas mães de crianças menores de cinco anos, em 2015 na TI Marãiwatsédé. 
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O número de consultas pré-natal inferior a cinco é associado a mortalidade neonatal 

precoce (MENEZES, et al., 1998) e inferior a seis consultas à casos de natimortos 

(KLEIN et al., 2012).  

O número de consultas aquém do preconizado pela OMS, que é de seis 

consultas ou mais, e a busca tardia pelo acompanhamento médico também pode estar 

relacionado com questões culturais próprias da etnia. A mulher Xavante compreende 

a gestação de forma singular. Para que a gravidez se efetive e o feto se forme é 

necessário que o casal mantenha relações sexuais sucessivas nos primeiros meses após 

a concepção (MAYBURY-LEWIS, 1984). É possível pensar que antes disso a mulher 

não considere a gestação e não busque o serviço de saúde. Os profissionais do polo de 

saúde Marãiwatsédé, afirmam perceber sinais de constrangimento nas mulheres e 

atribuem a isso o fato das mesmas buscarem o acompanhamento pré-natal somente a 

partir do segundo trimestre. Nesse período os profissionais detectam a gestação pelo 

aumento do volume abdominal e estimulam a mulher a buscar o serviço de saúde.  

 Para FLOWERS (1994) a detecção da gravidez nos primeiros meses, pode ser 

prejudicada ainda pelo fato da gestante não entender a amenorreia como sinal de 

gravidez, pois para mulher Xavante a menstruação não é “percebida como um 

fenômeno periódico e normal” (p. 223) o que está atrelada as sucessivas gestações.  

 Em outros grupos étnicos a menstruação se liga ao universo cosmológico. Os 

Karajá, por exemplo, possuem um mito sobre a menarca, e entendem o sangramento 

vaginal periódico como uma armadilha que pode levar a castração masculina, caso 

haja relação sexual nesse período. Para os Kaxinawá os fluidos corporais ligam os 

humanos ao mundo espiritual e o sangramento menstrual é considerado ofensivo aos 

espíritos. Esses exemplos evidenciam o quanto a menstruação pode afetar o campo das 

relações sociais e a construção cultural dos corpos e da reprodução humana (SOUZA, 

2007) e nos faz refletir sobre a necessidade da equipe de saúde conhecer e entender a 

noção de corpo e reprodução dos Xavante, a fim de construir conjuntamente ações que 

propiciem maior articulação e aproximação entre saberes tão distintos. 

Segundo COIMBRA JR. e GARNELO (2003, p.3) a literatura acerca da saúde 

reprodutiva e da saúde da mulher indígena é escassa e “caminha, par-e-passo, com a 

precária infraestrutura física e organizacional dos serviços de saúde”, dificultando a 
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compreensão do perfil reprodutivo e epidemiológico das populações indígenas no 

Brasil.  

Em Marãiwatsédé o perfil reprodutivo das mães nos 18 casos de óbitos 

ocorridos no período da desintrusão foi levantado (Tabela 4) e revela uma variação no 

número de filhos, entre um e nove filhos, sendo que as mulheres com maior número 

(nove) de filhos apresentam um número maior de óbitos infantis (três). A idade média 

das mulheres é de 28 anos, variando de 20 a 43 anos.  

 

 

Tabela 4 – Perfil reprodutivo de mulheres que tiveram perda fetal ou óbito infantil no 

período de 2012 e 2013, Marãiwatsédé, MT. 

Caso Idade da 

Mãe16 

Gestações Abortos Natimortos Nascidos 

Vivos 

Mortes 

01 22 3 0 1 2 0 

02 35 9 1 1 7 0 

03 20 5 0 0 5 1 

04 23 4 0 0 4 3 

05 33 9 0 0 9 3 

06 21 4 0 0 3* 1 

07 39 9 0 0 9 3 

08 43 9 0 0 9 3 

09 21 ... ... 1 ... ... 

10 26 7 0 1 6 1 

11 22 4 0 0 4 1 

12 31 7 1 0 6 1 

13 20 3 0 0 3 1 

14 21 1 0 1 0 0 

15 39 9 0 0 9 3 

16** 21 ... ... 1 ... ... 

17 33 8 1 1 6 0 

18*** 37 9 0 0 11 3 
*O quarto ainda não nasceu, ela estava grávida no momento da pesquisa.  

**Não foi realizada entrevista, pois a mulher não estava na aldeia. 

*** Duas gestações de gêmeos. 

 

 

Não se exclui a possibilidade que algumas mulheres tenham tido outras 

gestações, não mencionadas durante as entrevistas por equívoco, esquecimento ou 

                                                           
16 Este dado corresponde a idade da mãe no período em que foi realizada a entrevista. 
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constrangimento, principalmente em se tratando de gestações que foram interrompidas 

de forma espontânea ou provocada.  

A média de filhos entre as mulheres pesquisadas em Marãiwatsédé, excluindo 

os abortos, é de 6,1. No ano de 2000, a média de filhos entre as mulheres 

autodeclaradas indígenas na região centro-oeste era de 6,1 para domicílio rural. Apesar 

da equiparidade nos dados encontrados, cabe mencionar que no Brasil houve declínio 

na fecundidade das mulheres indígenas. Parte dessa redução deve-se a população 

residente em áreas urbanas (WONG, MORELL e CARVALHO, 2009). 

  Observa-se ainda alterações nos padrões de reprodução e sexualidade 

indígena, inclusive com o uso de métodos contraceptivos ocidentais, tal como a adoção 

da laqueadura pelos Pataxó Hãhãhãi. O estudo revelou a complexidade da discussão 

do perfil reprodutivo de mulheres indígenas, por entender que essa se desdobra nos 

planos étnicos e socioeconômicos, esbarra no ensejo à reprodução e perpetuação do 

povo e, consequentemente, na garantia e manutenção do território (SOUZA, 2007).  

Em Marãiwatsédé, ao serem perguntadas, as mulheres pesquisadas negaram o 

uso de métodos contraceptivos, bem como a prática de aborto induzido ou infanticídio, 

porém, os profissionais de saúde do polo base relatam que não é raro receber notícias 

da prática de aborto na TI. Isso ocorreria por meio de rituais, ingestão de chás e 

autoagressão. Nos dizeres dos profissionais, em alguns casos, o aborto provocado 

estaria associado a desentendimentos conjugais em que a mulher desistiria de levar 

adiante a gestação após conflito com o marido.  

 Entre os casos descritos durante o processo de desintrusão, há a suspeita por 

parte dos profissionais de que uma das mulheres tenha atentado contra a vida do filho 

logo após o parto, tendo o mesmo falecido. As suspeitas são devido ao fato da mãe 

alegar não querer o filho e de ter sido vista batendo na própria barriga por familiares 

que alertaram a equipe. A criança foi encontrada morta logo após o nascimento com 

escoriações na face e corpo. Como nada foi comprovado e há impedimento entre os 

Xavante em falar sobre homicídio na infância bem como o praticar (FLOWERS, 

1994), já que este é condenado pela cultura ocidental, o óbito foi classificado como 

natimorto. 

Esses pronunciamentos precisam ser relativizados, pois não foram 

aprofundados como objeto principal de estudo nesta pesquisa. É um tema que exige 



95 
 

maior envolvimento com a população e a construção de relação de confiança entre 

pesquisador e pesquisados, que somente o tempo permite. No entanto, ao atribuir a 

razão da morte das crianças às mulheres, por meio de abortos provocados/ induzidos, 

não estariam os profissionais desvalorizando o potencial dessas mulheres de cuidarem 

de si mesmas e de seus filhos? Não estariam simplificando disputas simbólicas entre 

saberes distintos, quais sejam, biomedicina e etnosaberes? 

 Os dados apresentados revelam algumas condições dos óbitos ocorridos na 

aldeia e são importantes na medida em que podem vir a subsidiar a elaboração de 

estratégias e o planejamento de ações locais de cuidado em saúde para redução das 

mortes. Porém, os números não dão conta de responder a fatores subjetivos envolvidos 

nas mortes e, que são relevantes para a compreensão de como as pessoas pensam, 

sentem e lidam com os cuidados que lhe são oferecidos. Por isso questões que 

permeiam a morte, especialmente entre populações indígenas, em que as 

particularidades culturais são evidentes, o resgate das histórias dos óbitos se faz 

necessária.  

 

 

5.2 TRADUÇÃO INFORMAL DA MORTALIDADE  

 

 

  Com o objetivo de aprofundar na investigação dos óbitos ocorridos durante o 

processo de desintrusão e revelar a face humana da mortalidade na infância entre os 

indígenas, apresentamos alguns casos de óbitos a partir da experiência da morte vivida 

de forma coletiva pela comunidade e do sentido atribuído pela família a cada caso em 

particular. O que denominamos como tradução informal diz respeito ao ponto de vista 

da família e da comunidade, numa perspectiva que enfatiza a dimensão subjetiva 

acerca dos óbitos, em um cenário que se relaciona ao setor informal de saúde, como 

descrito por KLEINMAN (1978, p. 86): “These are the popular; professional; and 

folk arenas. The popular arena comprises principally the family context of sickness 

and care, but also includes social network and community activities”. 
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5.2.1 A experiência coletiva da morte de crianças  

 

 

  Dos dezoito óbitos ocorridos em Marãiwatsédé cinco se deram no ápice do 

processo de desintrusão do território, ou seja, no período mais crítico que corresponde 

aos meses de dezembro de 2012 a março de 2013. Nesse período a PF retirava os 

posseiros de forma ostensiva. Das cinco crianças falecidas, uma corresponde a um caso 

de natimorto, e quatro de crianças entre um e quatro anos de idade, destes, três eram 

descendentes direto da liderança da comunidade. As mortes geraram uma comoção 

social evidenciada pela presença de ritual fúnebre, pouco comum na aldeia, e 

marcaram profundamente a comunidade. A seguir apresentamos um desses casos de 

forma mais detalhada, a fim de ilustrar a experiência da morte vivida de forma coletiva 

pela comunidade. 

 

Caso – EX12: Os pais de EX12 mudaram-se para aldeia Marãiwatsédé em 2004 já 

casados. Não possuíam histórico de adoecimento e tinham quatro filhos saudáveis 

quando EX12 nasceu. Porém, na gestação anterior, a mãe sofreu um aborto, o único 

em sua história reprodutiva, a qual refere como um incidente dizendo ter sido “sem 

querer” e o atribuindo ao fato de “pegar muito peso”. Na gestação sua mãe seguiu os 

cuidados e a dieta Xavante para lhe garantir saúde. Seus pais não comeram cabeça de 

peixe ou cabeça de animais um pouco antes de seu nascimento e até aproximadamente 

nove meses após o parto, assim, segundo os costumes o bebê nasceria forte e bonito. 

Sua mãe realizou quatro consultas de pré-natal e uma ultrassonografia no oitavo mês 

de gestação. EX12 nasceu na casa de sua família em novembro de 2011. Sua mãe, 

então com 26 anos, recebeu ajuda das avós na realização do parto, que “foi difícil” 

pois EX12 nasceu “gordinha17” Sua mãe relata que teve contato com a criança 

imediatamente após o parto e a amamentou na primeira hora de vida. Ofereceu-lhe o 

leite materno até por volta dos 12 meses de vida, quando então passou a aceitar bem 

outros alimentos que lhe eram oferecidos, tais como mingau, milho e mandioca. A 

família de EX12 não soube precisar o período exato em que a criança adoeceu, ocasião 

                                                           
17  Não há registro sobre o peso ao nascer no prontuário da mulher e tampouco da criança. O cartão de 

vacina não foi encontrado. 
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em que passou a apresentar diarreia, vômito e feridas na garganta. Em seu prontuário, 

arquivado no polo de saúde, consta que EX12 começou a sofrer com vômitos e diarreia 

aos sete meses de vida. Aos 10 meses passou a apresentar náuseas, tosse e febre, sendo 

medicada na própria aldeia com sulfa e soro oral, por parte da equipe, além de 

tratamento com raízes, massagem e controle de medicamentos, por seus familiares. 

Com um ano e quatro meses o quadro de EX12 se agravou, a criança apresentava 

desidratação, desnutrição, náusea, vômito e diarreia. Nesse período na TI, a polícia 

federal realizava o processo de desintrusão e a família de EX12 sofria constantes 

ameaças por liderarem os demais indígenas da comunidade na luta pela efetivação da 

desintrusão. Pelo estado de saúde de EX12, a equipe de saúde se mobilizou e solicitou 

seu encaminhamento com urgência para o serviço de referência, porém diante do 

contexto, seu avô recusou a locomoção. Alguns dias depois o avô solicitou a remoção 

da criança para a aldeia Pequi, onde continuou a ser tratada com plantas e ervas 

medicinais e permaneceu reclusa sob os cuidados exclusivos da família. A equipe de 

saúde chegou a realizar visita na aldeia para acompanhar o quadro de EX12 e lhe 

oferecer os medicamentos disponíveis, soro, nistatina e sulfa. A família recebeu os 

medicamentos, mas não permitiu que a criança fosse avaliada pela equipe ou levada 

para longe da comunidade. EX12 morreu com um ano e quatro meses na casa de 

parentes, junto a seus pais, na aldeia Pequi, onde foi enterrada. Nos registros oficiais a 

causa mortis de EX12 consta como indeterminada, porém na percepção de sua família, 

a mesma foi a óbito por desnutrição causada pela perseguição que o avô sofreu durante 

o período da desintrusão. Todas as famílias mostraram solidariedade e realizaram 

cerimônia de sepultamento. Segundo a família de EX12, na aldeia Pequi houve 

lamentação e mobilização de todo o grupo para o enterro da criança. A mãe conta que 

alguns membros da comunidade cozinharam bolo e ofereceram “para agradar” a 

família, que como de costume, raspou os cabelos como sinal de luto. Conta ainda, que 

EX12 era uma criança gordinha e que já sabia falar. Ao perguntar se mais alguma coisa 

poderia ter sido feita para evitar o óbito, sua mãe respondeu que não e que “confia na 

espiritualidade”. Pouco mais de três anos após a morte de EX12, durante a pesquisa, 

ao chegar à casa de seus avós fui gentilmente apresentada a um bebê, de 

aproximadamente 4 meses, que estava com um vestido novo, estampado de vermelho 

e que contrastava com a vestimenta de outras crianças. O bebê era carregado no colo 
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por uma mulher que me olhava e sorria parecendo muito orgulhosa. O bebê ao ser 

registrado em cartório, também recebeu o mesmo nome de EX12.  

 

Para o Xavante o nome é carregado de simbolismo e pode ser passado a 

“gerações vindouras acrescido de suas próprias proezas e façanhas” (SILVA, 1986). 

Nesse sentido, a repetição do nome de EX12 num contexto diferente pode representar 

um recomeço num território reocupado com a efetivação da posse da terra em sua 

totalidade, simbolizada pelo vestido vermelho da criança. 

 Apesar da morte na infância ser uma constante entre os Xavante, como 

explicitado no item 5.1.2 dessa dissertação, os óbitos no período da desintrusão, como 

a de EX12, tiveram maior repercussão pelo contexto em que ocorreram. O clima na 

comunidade, na época da desintrusão, foi descrito pelos moradores e profissionais de 

saúde como de grande tensão, tendo em vista as constantes ameaças sofridas por parte 

dos posseiros. Sendo atribuída a eles, na percepção popular, algumas mortes. 

 SANTOS, FLOWERS e COIMBRA JR. (2005) afirmam que em alguns 

grupos, quando a comunidade é afetada por epidemias ou mortes estranhas, a causa 

mortis pode vir a ser atribuída a feitiços ou vinganças modificando as formas de 

relação e impactando a vida em comunidade.  

 O caso de EX12 parece ilustrar o impacto social decorrente do óbito no 

contexto da desintrusão e que se liga a dimensão política, na medida em que o óbito é 

atribuído a perseguição sofrida por sua família. Ao levar a criança para aldeia Pequi, 

localizada na TI Areões, para junto de parentes, evidencia-se que o clima em 

Marãiwatsédé estava tenso demais e por isso não estava adequado para a recuperação 

da criança. Tirar a criança de Marãiwatsédé e leva-la para receber o tratamento em 

outra comunidade Xavante, parece representar uma esperança de vida. 

O caso ilustra ainda o impacto afetivo sofrido pela comunidade diante à perda 

de uma criança do grupo e descendente direta da liderança da aldeia, bem como as 

formas coletivas de organização para o funeral e para o acolhimento e amparo à família 

enlutada. O que evidencia que a morte é experimentada não apenas no âmbito 

intrafamiliar, mas também é experienciada de forma coletiva pela comunidade, o que 

se liga a uma estrutura de sociedade e a uma concepção de morte distinta. 
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 A própria concepção de morte para o Xavante difere da sociedade ocidental18. 

A morte para essa etnia é denominada Adö ou Dadö, segundo GIACCARIA E HEIDE 

(1984) e Ma to doro, conforme descrito por MAYBURY-LEWIS (1984) e diz sobre o 

momento que a alma deixa o corpo. A Ma to doro pode acontecer por períodos curtos 

de tempo, em algumas situações como, por exemplo, durante o sono ou ocasiões onde 

a pessoa permanece inconsciente provisoriamente. A saída definitiva da alma é 

entendida, para os Xavante, pelo cessar do coração, quando não há mais batimentos 

cardíacos (MAYBURY-LEWIS, 1984). 

 Para a biomedicina a definição de morte é comumente alicerçada em 

parâmetros biológicos e de funcionamento do organismo humano, mais 

especificamente do funcionamento cerebral. Um passo decisivo nessa demarcação foi 

dado pela Comissão de Harvard em 1968 que afirmou o coma irreversível como 

término da vida. Com o cessar das funções cerebrais tidas como nobres, que permitem 

a consciência, a pessoa deixaria de ser pessoa, e ao deixar de ser pessoa estaria morta 

(ENGELHARDT, 1998).  

 Portanto é, um fato relacionado a perda do funcionamento cerebral, sendo 

considerado um acontecimento irreversível, possível de ser confirmada por exames 

médicos, enquanto a Ma to doro é complexa e dinâmica na medida em que se liga a 

dimensão espiritual. As concepções de morte são distintas assim como a concepção de 

pessoa.  

 A constituição da pessoa para os povos indígenas da América do Sul, mais 

especificamente entre os grupos Jê, segue concepções distintas da sociedade ocidental. 

A pessoa para os indígenas se define em uma pluralidade de níveis, não sendo o corpo 

físico a totalidade da pessoa. “ Os complexos de nominação, os grupos e identidades 

cerimonias, as teorias sobre a alma, associam-se na construção do ser humano, tal 

como entendido pelos diferentes grupos tribais” (SEEGER, DAMATTA e VIVEIRO 

DE CASTRO, 1987. p. 4).  

Corpo e nome são princípios básicos na noção de pessoa para essas 

comunidades. Alguns valores sociais são atribuídos a certas partes do corpo, como as 

orelhas, por exemplo. Assim, para os Xavante, o menino passaria a ser uma pessoa 

                                                           
18 Esse termo não se refere a localização geográfica, mas a sociedades industrializadas com padrões de 

vida europeus. 
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completa, após a cerimônia de furação de orelha, em que teria seu lóbulo perfurado e 

passaria a uma classe de idade superior que lhe garantiria a inserção na comunidade. 

O funcionamento do corpo se dá de forma simbólica, a furação de orelha e o uso de 

batoques auriculares está relacionado à capacidade de ouvir e de compreender o que é 

dito. A partir do ritual de iniciação, o menino nasce socialmente (FERNANDES, 

2010). 

 Além do corpo, o nome desempenha papel importante na construção da pessoa. 

Tradicionalmente uma criança Xavante só recebe um nome após adquirir resistência 

física, podendo ter seu nome alterado em vários momentos ao longo da vida. O nome 

pode ser conferido à criança após um tio tê-lo sonhado. Os sonhos podem conter 

informações sobre a vida da criança, “que tipo de dificuldades enfrentaria, de que tipo 

de proteção precisaria, e se iria ou não sobreviver” (SILVA, NUNES e MACEDO, 

2002. p. 271). 

MAYBURY-LEWIS, (1984) também faz referência a ausência de um nome 

particular em crianças menores de seis anos, atrelando isso à ausência de um papel 

social e ao pertencimento a uma classe de idade que denomina como “indiferente”.  

Para SILVA (1986, p.87), o nome é a “expressão concreta de uma identidade 

pessoal” e não ter nome significa estar fora de um esquema social. Para a autora, 

enquanto a criança permanece sem nome, por não exercer um papel social pleno, é 

considerada um ser incompleto. SILVA, NUNES e MACEDO (2002, p.41) afirmam 

que a “identidade e subjetividade infantis constroem-se por meio de processos que se 

realizam em seus corpos e que sintetizam significações sociais, cosmológicas, 

psicológicas, emocionais e cognitivas”.  

Hoje, essa identidade e subjetividade infantis parece ter incorporado a 

dimensão dos direitos adquiridos pelas crianças, ou seja, na aldeia pesquisada, todas 

as crianças possuem um nome em português seguido de um nome Xavante que consta 

na certidão de nascimento emitida logo após o nascimento19. Para SILVA (1986), o 

nome confere humanidade à criança Xavante, e a situa num quadro de relações sociais. 

                                                           
19 A certidão de nascimento garante à criança e a família o acesso a direitos, tal como o bolsa família, 

que por sua vez está atrelado a outras atividades da criança, como a frequência na escola e a pesagem 

e medição no polo de saúde. 
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MAYBURY-LEWIS (1984) faz uma distinção entre a experiência da 

comunidade com a morte de adultos e crianças. O autor relata que diante à morte de 

adultos observou manifestações individuais e espontâneas de tristeza, sempre que o 

morto era lembrado por aqueles que de fato sentiam a sua perda. O pesar coletivo 

também foi observado pelo autor, porém na ocasião do óbito e sepultamento. Nessas 

ocasiões os familiares se reuniam de forma amistosa e os pertences do falecido quando 

não enterrados, eram queimados (com exceção dos industrializados).  

Sobre o óbito na infância e a expressão de sentimentos, MAYBURY-LEWIS, 

(1984) relata a vivencia, em sua pesquisa de campo, de apenas duas situações em que 

o chefe da aldeia chorou em sua casa pela morte de crianças. Nos dois casos afirma 

que provavelmente o choro não se deu pela proximidade das famílias ou pelo grau de 

parentesco, mas sim por seu papel de liderança na comunidade. Em outras mortes de 

crianças presenciadas pelo autor, adultos que também não pertenciam a casa do 

falecido choraram por um tempo. 

Durante a investigação dos óbitos em Marãiwatsédé, mesmo tendo decorrido 

três anos desde a data de sua ocorrência até o momento das entrevistas, observou-se, 

em dois casos, o sentimento de pesar e tristeza dos pais ao rememorarem a história da 

morte de seus filhos, evidenciado por choro e visível constrangimento. Esses casos 

referem-se àqueles ocorridos durante o ápice da desintrusão e reforçam a ideia de que 

esses óbitos geraram grande comoção e sensibilizaram a comunidade de forma 

especial, marcando sua história. Nos outros casos não se observou a expressão de 

sentimentos, o que não significa a ausência de emoções, mas pode estar relacionada à 

resignação com as mortes ou mesmo à ocultação dos sentimentos por não conhecer ou 

se sentir à vontade de falar sobre o assunto. FLOWERS (1994) também observou 

sentimento de tristeza nas mães ao falarem sobre os filhos falecidos em sua análise 

acerca do perfil reprodutivo de mulheres Xavante. 

MAUSS (1979) ao tratar da manifestação de sentimentos nos rituais funerários 

de populações ditas primitivas na Austrália, aponta a aparente obrigatoriedade da 

expressão de emoções por meio de demonstrações públicas que parecem ir além dos 

sentimentos experimentados individualmente. Essas demonstrações evidenciam 

sentimentos e ideias coletivas que apesar de restringirem-se a ocasiões pré-fixadas 

demostram o impacto da morte de um membro do grupo para a comunidade. 
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 A experiência do luto é distinta nas diferentes culturas (RODRIGUES, 2006). 

No Brasil o luto é carregado de sentimentalismo e emoção, entretanto, NATIONS 

(2009) observou, entre mães pobres do nordeste brasileiro na década de 1980, uma 

ausência de pranto público ou mesmo de expressões privadas de sentimentos diante da 

morte de seus filhos e associou esse comportamento a um esforço consciente e 

culturalmente administrado. Ou seja, num contexto de vulnerabilidade social, com a 

ocorrência de sucessivos casos de óbitos de crianças numa mesma família, o que a 

autora observou foi uma atitude de resignação das mães e da comunidade, o que não 

significa ausência de afeto pelas crianças. Na ocasião das mortes, as crianças recebiam 

funerais simples, com um breve velório seguido do sepultamento. 

 Dos casos pesquisados em Marãiwatsédé, dois casos, incluindo o de EX12, se 

destacam pela mobilização da comunidade na realização de formas ritualísticas mais 

elaboradas de sepultamento. Em ambos os casos as crianças que faleceram eram 

ligadas a família do cacique. Nestes, as famílias relatam a solidariedade dos moradores 

da aldeia e também de outras comunidades ao demostrarem respeito, realizarem 

cerimônia de sepultamento e oferecerem bolo para agradar a família enlutada. 

As manifestações ritualísticas da morte para os Xavante continuam a girar em 

torno do corte do cabelo por parte dos pais e dos irmãos dos pais, autoflagelação e 

choro contínuo, conforme descrito na literatura clássica (MAYBURY-LEWIS, 1984; 

GIACCARIA e HEIDE, 1984).  

Durante a pesquisa em Marãiwatsédé foi possível observar indígenas, 

incluindo homens, mulheres e crianças com os cabelos da cabeça raspados indicando 

a morte recente de algum membro da família. Ao conversar com um ancião em 

Marãiwatsédé, o mesmo revelou que os Xavante gostam de cuidar dos cabelos e 

possuem um corte específico que os caracterizam. Ao raspar os cabelos o Xavante 

estaria expressando a tristeza com a perda de um familiar.  

As demais famílias, ao serem perguntadas disseram não ter sido realizado o 

ritual fúnebre. Pelos relatos, é possível depreender que os funerais ocorreram de forma 

mais simples, se comparado ao caso de EX12, porém, houve o sepultamento em todos 

os casos. O que denota que independente da constituição da criança Xavante como 

pessoa ou não, o sepultamento é uma prática habitual. Já o corte de cabelo se manteve, 

porém, com algumas exceções quando se tratava de natimortos. 
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Todos os corpos foram enterrados no cemitério da TI Marãiwatsédé, com 

exceção de EX12 que foi enterrada no cemitério da aldeia Pequi onde faleceu. O 

cemitério de Marãiwatsédé localiza-se a aproximadamente um quilometro da aldeia 

homônima. Um caminho trilhado na mata liga a aldeia ao cemitério que segundo os 

moradores, vez por outra é visitado pelas crianças que brincando acabam derrubando 

as cruzes de madeira20 que são colocadas no topo de algumas sepulturas. Na ocasião 

da pesquisa, no cemitério de Marãiwatsédé, haviam cerca de 100 sepulturas. As covas 

são cobertas por um monte de areia, porém, com o vento e a chuva, bem como com as 

brincadeiras das crianças, esses montes se espalham revelando parte de tecidos, 

possivelmente mantas que envolveram os corpos na ocasião do enterro. Em 

Marãiwatsédé os objetos pessoais do falecido são queimados em fogueiras na frente 

das casas.  

 Os povos indígenas do tronco linguístico Macro-Jê, especificamente os 

Kayapó, Apinayé, Krahó, mostram concepções de morte e formas ritualísticas de lidar 

com o morto, semelhantes às dos Xavante. Para esses grupos a morte não é o fim da 

existência do ser, havendo um lugar onde a alma habita após a morte. As novas 

residências passam a ser as aldeias dos mortos (p. 130), locais que as etnias em 

questão, acreditam ser semelhantes às aldeias dos vivos, porém com ausência de 

conflitos e com alimentos em abundância. É nessas aldeias que as famílias se reúnem 

após consecutivas mortes. O caminho percorrido pela alma até a chegada na aldeia dos 

mortos é escrito como ariscado para as crianças, nesse percurso existem onças que 

podem abocanhar a alma dos pequenos (FERNANDES, 1993). 

 GIACCARIA e HEIDE (1984) trazem fatos complementares ao momento em 

que ocorre o enterro da criança Xavante. Os autores afirmam que na ocasião da morte 

de um menino menor de 7 anos, a criança foi levada nos braços até o local de sua 

sepultura, onde foi colocado seu cordão umbilical, penas de asas de urubu - para que 

pudesse voar caso precisasse fugir da onça -, e leite materno para ser ingerido pela 

criança durante o percurso, que ao que parece o levaria a aldeia dos mortos. O que 

parece configurar-se como um ritual. No momento do enterro a mãe manifestou sua 

                                                           
20 O convívio de alguns Xavante com missionários salesianos levou-os a apropriação desse símbolo do 

catolicismo (cruz) no sepultamento de seus parentes. Sabe-se, porém, que alguns indígenas mantêm 

duas religiões: a Xavante e o catolicismo.  
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dor através de comportamentos, descritos como: jogar-se na cova e autoflagelação por 

meio de pedras e varas em suas costas. 

 Na tentativa de investigar a permanência/presença na comunidade desse tipo 

de ritual descrito na literatura clássica sobre a etnia, o que se pôde perceber e que 

aparece na fala de um dos entrevistados, é que somente algumas famílias fazem o 

ritual. O que parece estar ligado ao quanto a família preza pela permanência dos 

costumes e tradição Xavante e pela influência social da mesma junto à comunidade. 

 

 

5.2.2 Sentido informal das mortes  

 

 

  A investigação das mortes infantis para além dos sentidos numéricos tem sido 

apontada como relevante no planejamento de ações de acompanhamento de crianças 

de risco, bem como no processo de humanização da assistência em saúde. Para chegar 

a uma análise dos óbitos que extrapole a dimensão quantitativa, a escuta das 

explicações elaboradas por quem vivenciou os óbitos é imprescindível e revela uma 

outra face da morte (GOULART, SOMARRIBA e XAVIER, 2005).   

 A compreensão da morte varia nos diferentes grupos sociais e em períodos 

históricos distintos. A compreensão configura-se como um campo de sentidos e 

significados próprios de uma cultura que pode incluir um sistema de classificação. A 

cultura brasileira tradicional classifica a causa da morte em categorias genéricas, tais 

como: morte morrida, morte matada, morte violenta, morte por velhice, etc. 

(RODRIGUES, 2006). 

 A causa das mortes infantis em Marãiwatsédé, reconhecida pelas famílias e 

pela comunidade, é complexa e multifatorial. Ao perguntar as famílias sobre o que 

teria levado à morte de seus filhos explicações biomédicas apareceram atreladas a 

explicações populares. Por vezes terminologias próprias do sistema biomédico se 

fundem às explicações informais nos discursos dos indígenas de Marãiwatsédé 

evidenciando uma lógica de apropriação do conhecimento médico oficial pela 

comunidade, gerando uma intersecção de saberes.  
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A seguir apresentamos a Tabela 5 em que é possível visualizar as causas de 

morte atribuídas pela família, a causa do óbito segundo os profissionais de saúde e 

aquelas apresentadas oficialmente nos registros do polo de saúde. Na coluna referente 

as causas do óbito segundo a família, foram utilizadas a fala dos entrevistados, 

respeitando os termos por eles empregados na ocasião da realização da entrevista 

semiestruturada, que abordou o momento do adoecimento e motivos que levaram ao 

adoecimento e a morte, bem como o que poderia ter sido feito para evitar o óbito. 

A etiologia informal das mortes no período da desintrusão inclui a dimensão 

política, os fatores ambientais e políticos, a qualidade da assistência à saúde e seus 

instrumentais, a qualidade das relações interpessoais também apareceu no discurso dos 

indígenas entrevistados, como aspectos que agem de forma sinérgica no organismo da 

criança, levando ao adoecimento e a morte. Causas relacionadas a mãe e a criança 

também apareceram, porém nos deteremos na análise daqueles que se relacionam ao 

conflito e ambiente, a espiritualidade e aos procedimentos médicos, pela recorrência 

nas falas e relevância no contexto da pesquisa. 
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Tabela 5 – Causa do óbito na infância em Marãiwatsédé, segundo registro oficial, família e profissionais de saúde (2012 e 2013). 

 

Caso 

 

Idade do 

óbito 

 

Local do óbito 

 

Causa do óbito oficial 

 

Causa de óbito segundo a 

família 

 

Causa do óbito segundo os 

profissionais de saúde 

 

BX1 

 

Natimorto 

 

Domicílio/ Aldeia 

Marãiwatsédé 

 

Feto pélvico, circular de cordão 

 

“Nasceu pelas pernas” 

 

Não mencionada 

 

FX2 

 

Natimorto 

 

Hospital Pró-Soni 

Canarana 

 

Ruptura na inserção do cordão 

umbilical 

 

“Corrida de tora” 

 

Não mencionada 

 

OX3 

 

9 meses e 27 

dias 

 

Hospital Regional de Agua 

Boa 

 

Desnutrição, desidratação e 

broncopneumonia 

 

Não soube responder 

 

Não mencionada 

 

AB4 

 

1 ano e 16 dias 

 

Trajeto aldeia hospital 

 

Indeterminada 

“Excesso de pessoas na aldeia”, 

“mato longe”, “posto fechado”, 

“conflito com posseiros”. 

 

Não mencionada 

 

PX5 

 

7 meses e 29 

dias 

 

Hospital não identificado 

 

Falência múltipla dos órgãos, 

septicemia e pneumonia 

 

“Ficou sozinho no hospital”, 

“soro e coisa no nariz”. 

 

Não mencionada 

 

 

YX6 

 

1 mês e 13 

dias 

 

Hospital Ribeirão 

Cascalheira 

 

Indeterminada 

 

Não soube responder 

Pré-natal tardio, mãe tinha 

vergonha. Criança pré-matura, 

avô recusou encaminhamento 

para UTI neonatal 

 

CX7 

 

2 anos e 2 

meses 

 

Hospital de Barra do 

Garças 

 

Insuficiência respiratória, 

tuberculose e desnutrição 

 

“Espiritualidade ruim”, 

“coqueluche, bronquite, 

pneumonia, tuberculose”. 

 

Pais recusaram encaminhamento 

para o hospital 

 

DX8 

 

1 ano e 11 

meses 

 

Hospital de Agua Boa 

 

Septicemia, broncopneumonia 

aspiratória, vômito e diarreia. 

 

“Doença de branco”, “frio, 

chuva, vento com agrotóxico”, 

Cateter de oxigênio. 

 

Não mencionada 

 

WX9 

 

Natimorto 

 

Hospital não identificado 

 

Indeterminada 

 

Falta de assistência no pré-natal, 

discriminação no Hospital 

Regional de Agua Boa. 

 

Não mencionada 
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JX10 

 

2 anos e 5 

meses 

 

Hospital Regional de Agua 

Boa 

 

Septicemia e desnutrição. 

 

Pai retirou cateter de oxigênio 

alegando fazer mal. 

Mãe recusa encaminhamento 

para avaliação pediátrica na 

cidade e locomoção para o 

hospital 

 

 

LX11 

 

 

2 anos e 2 

meses 

 

 

Hospital Regional de Agua 

Boa 

 

 

Causa desconhecida. Desidratação, 

desnutrição e infecção. 

 

 

Perseguição ao Cacique (avô). 

 

Família recusa atendimento na 

aldeia e encaminhamento para 

hospital. 

 

EX12 

 

1 ano e 4 

meses 

 

Aldeia Pequi 

 

Indeterminada 

“Desnutrição”, perseguição ao 

Cacique, “confia na 

espiritualidade”. 

Avó recusa encaminhamento 

para o hospital 

 

GX13 

 

8 meses e 28 

dias 

 

Hospital de Ribeirão 

Cascalheira 

 

Falência Cardiorrespiratória, IRA, 

broncopneumonia e desnutrição 

 

“Anemia”, “falta de peito”. 

 

Criança rejeitada pela mãe, que 

não amamentava 

 

LX14 

 

Natimorto 

 

Hospital Regional de Agua 

Boa 

 

Indeterminada 

 

“Cesárea machucou o bebe”. 

 

Mãe escondeu a gestação e 

pegava lenha no mato 

 

 

NX15 

 

 

2 meses 

 

Trajeto/ em trânsito 

Ribeirão Cascalheira 

 

... 

 

“Proibido falar, tinha espírito”.  

 

Sem assistência médica, faltou 

balão de O2 e aerossol, gerador 

quebrado 

 

RX16 

 

Natimorto  

 

Domicílio/Aldeia 

Marãiwatsédé 

 

Indeterminada/desconhecida 

Escoriações na face e corpo 

 

Não soube responder 

 

Mãe não queria o bebe, bateu na 

barriga 

 

TX17 

 

Natimorto 

 

Domicílio/Aldeia 

Marãiwatsédé 

 

Óbito fetal, uma volta de cordão no 

pescoço 

 

“Lento e gordinho” 

 

Não mencionada 

 

QX18 

 

1 ano 27 dias 

 

Hospital Regional de Agua 

Boa 

 

Insuficiência respiratória, sepse e 

pneumonia 

 

“Ar condicionado do hospital”, 

“era destino”.  

Pai recusa encaminhamento para 

atendimento especializado  
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5.2.2.1. Conflitos territoriais e o ambiente 

 

 

 A dimensão política subjacente ao conflito territorial aparece conectada à questão 

ambiental, como causa do óbito na percepção da família, em três casos pesquisados. A 

disputa pela terra em Marãiwatsédé, os problemas decorrentes da presença de posseiros 

no território indígena e a utilização de agrotóxicos e fertilizantes nas imediações da aldeia 

por fazendeiros que ambicionavam parte da TI, descritos no capítulo anterior, são 

associadas diretamente à morte de uma menina e dois meninos Xavante. 

 Esses casos ilustram o que denominamos como mal de intrusão, ou seja, como a 

relação com o ambiente e as tensões ocasionadas pelo conflito territorial repercutem na 

saúde da população, mais especificamente das crianças. Nesse sentido, essa categoria 

transcende a unicidade da causalidade assumindo um caráter complexo, cuja 

integralidade e fusão de variáveis foi concebida pela comunidade como causa mortis.  

 No caso de LX11 torna-se explícita esta relação. Ao ser convidado a falar sobre 

os motivos que levaram a morte da criança, a família elencou a “perseguição ao cacique”, 

como principal razão do óbito. A perseguição teria ocorrido por parte dos profissionais 

atuantes nos serviços de saúde de referência. Na ocasião da morte, a criança estava sob 

os cuidados da equipe de saúde do Hospital Regional de Água Boa, e segundo o pai da 

criança não foi permitida a presença de acompanhante durante a internação. O mesmo 

alega ainda que toda a comunidade ficou mais apreensiva e receosa ao internar moradores 

de Marãiwatsédé na cidade de Água Boa, após ser veiculada uma reportagem em que o 

líder da aldeia era acusado de balear um não-índio. Por vezes preferindo ser levados direto 

para a cidade de Barra do Garças ou para Goiânia no estado de Goiás, por entenderem 

que nestes locais mais afastados estariam protegidos de possíveis insultos ou represálias.  

 O óbito de LX11 ocorreu em março de 2013, ou seja, no ápice da desintrusão. 

Nesse período as relações entre a comunidade indígena e a população da região tornou-

se comprometida, sendo marcada pelo temor da discriminação, de afrontas e agressão. 

Durante as entrevistas o acesso aos serviços de saúde fora da aldeia era sempre referido 

pelos indígenas com pesar e cuidado, sugerindo um clima de desconfiança e exclusão.  

 A percepção da família sinaliza uma expansão do conflito para além dos limites 

territoriais da TI e coaduna com a percepção de outros moradores de Marãiwatsédé que 

na época, temiam buscar ajuda nos serviços de saúde de referência se negando a levar 

seus filhos para serem atendidos pelos filhos de seus inimigos. Segundo os indígenas, os 
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profissionais de saúde atuantes na cidade seriam filhos dos fazendeiros que pleiteavam a 

terra. 

 Algumas situações descritas pelos profissionais e indígenas evidenciam o risco 

real a que se referiam os familiares das crianças nas ocasiões de recusa de atendimento, 

no que se refere a ameaças por parte dos posseiros. Por exemplo, o livro de intercorrências 

do polo de saúde de Marãiwatsédé descreve em 03 de novembro de 2011 acidente 

envolvendo um carro oficial que prestava serviço para comunidade. Nas anotações consta 

que o motorista indígena que levou uma criança até a CASAI em Barra do Garças, ao 

retornar para a aldeia sofreu acidente na BR 158 às 19h:30min. Conforme as anotações, 

a caminhonete que dirigia foi fechada propositalmente por outro veículo, o que ocasionou 

o capotamento. Na ocasião o motorista sofreu escoriações leves e foi atendido no polo de 

saúde da aldeia, a criança e os demais membros da família presentes no acidente não se 

feriram.  

 Os profissionais de saúde relataram situações vivenciadas pela própria equipe em 

que posseiros impediam a passagem dos carros oficiais da FUNAI que estivessem 

levando indígenas de Marãiwatsédé para os serviços de referência na cidade, inclusive 

crianças.  

A recusa dos indígenas em aceitar atendimento na cidade também é citada pelos 

profissionais de saúde da aldeia e com frequência é registrada nos prontuários arquivados 

no polo de saúde e acessados na ocasião dessa pesquisa. No caso aqui descrito o cuidado 

oferecido pela equipe da própria aldeia também foi recusado pela família por várias vezes 

antes que a criança fosse levada para a cidade com a anuência da família. 

A recusa parece estar associada a três motivos: a opção pelo sistema tradicional 

Xavante de saúde (conforme mencionado no item 4.3.2), ao medo das ameaças, bem 

como a ineficiência dos serviços. 

 Os registros oficiais descrevem tentativas da equipe de enfermagem de levar as 

crianças juntamente com sua família para os serviços de referência em cinco casos, sendo 

que as famílias rejeitaram inicialmente o encaminhamento, aceitando posteriormente a 

retirada da criança da aldeia. A recusa pela transferência da criança, por vezes, adveio de 

algum membro da família que não necessariamente os pais da criança, e foi respeitada até 

que o mesmo voltasse atrás. Há relatos de que um dos avós da criança impedia que a 

mesma recebesse os cuidados por parte dos profissionais, sendo essa decisão respeitada 

pelos pais da criança. Entre o Xavante, as relações de parentesco e moradia desempenham 

um papel fundamental nos cuidados de saúde da criança, uma vez que esta pertence aos 
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avós, especialmente quando o casal é muito jovem. Portanto, a responsabilidade e a 

decisão competem aos avós da criança. 

 A decisão de quando procurar ajuda e cuidados de saúde em Marãiwatsédé é 

tomada no domínio do setor informal descrito por KLEINMAM (1978), ou seja, 

compreende o contexto familiar, podendo incluir redes sociais e comunitárias. O 

envolvimento comunitário e decisões coletivas sobre os cuidados com a criança, bem 

como sobre diagnóstico e tratamento são comuns em regiões onde a família é a estrutura 

social dominante e as relações fortalecidas por laços de parentesco (NATIONS, 2009). 

 Além do temor frente as ameaças sofridas em seu território, a recusa em aceitar 

os serviços médicos fora da comunidade pode estar relacionada a uma ideia de não 

resolubilidade dos serviços de saúde. O trecho a seguir retirado de um dos prontuários 

analisados parece indicar essa dimensão por parte do profissional de saúde. 

 

20/12/2011 – Menor retornou para a aldeia, após 

tratamento em Canarana, com o mesmo quadro, menos a 

diarreia que por enquanto parou, mas o seu prognóstico 

de sobrevivência é ruim. Voltou pior do que quando foi. 

Bastante emagrecido. Orientei pais quanto a alimentação 

para a criança e a possibilidade de encaminha-lo para 

CASAI para recuperação de peso e tratamento do clínico, 

no entanto, não aceitaram. Ass.: Enf. MO (Caso 7) 
 

Deste relato é possível depreender a dificuldade dos profissionais de saúde lotados 

nos serviços de referência realizarem tratamento adequado às crianças. É importante 

destacar que os profissionais dos serviços de referência não foram ouvidos nessa 

pesquisa. O que se sabe, porém, com base nas falas dos indígenas e dos profissionais que 

atuam no interior da aldeia, é que são comuns situações em que o despreparo para lidar 

com os pacientes indígenas e suas especificidades é evidente. Este fato pode estar atrelado 

ao receio dos profissionais de serem culpabilizados pelos indígenas diante de alguma 

intercorrência ou mesmo pela morte de uma criança, vindo a sofrer represálias por parte 

dos familiares.  

 Cabe mencionar que em alguns casos, as crianças são levadas aos serviços de 

referência quando já não há muito o que se fazer no sentido da cura. A busca tardia leva 

os profissionais a responsabilizarem os indígenas pela demora da família em lançar mão 

dos cuidados hospitalares como alternativa para manter a vida das crianças (OLIVEIRA, 

SCHIRMBECK e LUNARDI, 2013), sem compreenderem as lógicas distintas acerca da 

doença e da saúde. 
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 O modo com que os profissionais de saúde são afetados pelo encontro com 

pacientes indígenas em situações dilemáticas, ou seja, em situações interculturais em que 

crenças e valores distintos são confrontados, foi estudada por PEREIRA (2012). O autor 

discorre sobre a prática dos profissionais de saúde no contexto indígena apresentando a 

face humana dos médicos e enfermeiros que atuam nos serviços de saúde pública, num 

contraponto à visão estática e autoritária que quase sempre é apresentada na literatura. O 

autor evidencia como os encontros são geradores de dilemas, tendo em vista preceitos 

éticos, técnicos e pessoais, trazidos pelos profissionais. 

 Nessas situações a exigência do diálogo intercultural é primordial para uma 

resposta adequada, o que se configura como um desafio para os profissionais de saúde 

que possuem uma formação acadêmica sabidamente deficiente para atuação em contextos 

interétnicos e interculturais (OLIVEIRA, SCHIRMBECK e LUNARDI, 2013; DIEHL, 

PELLEGRINI, 2014).  

 Outra causa de óbito relatada por um entrevistado foi o excesso de pessoas 

residentes da TI e a falta de assistência médica dentro da aldeia. Para ele isto levou à 

morte da menina ABX4, de pouco mais de um ano. O receio de que posseiros atacassem 

a comunidade fez com que os indígenas de Marãiwatsédé evitassem a dispersão, 

permanecendo em uma única aldeia para uma maior proteção do grupo. No ano de 2012 

Marãiwatsédé era habitada por 781 pessoas, número muito superior ao registrado em 

etnografias clássicas, que descreveram as maiores aldeias com aproximadamente 350 

habitantes (MAYBURY-LEWIS, 1984).  

 O excesso de pessoas na aldeia, localizada em uma TI amplamente desmatada, 

pode gerar escassez de alimentos, já que os Xavante têm como atividades de subsistência 

a caça, coleta e o cultivo de alguns alimentos, como milho, feijão, abóbora. Além disso, 

a aldeia com grande número de pessoas, potencializa condições insalubres de 

sobrevivência devido ao excesso de lixo, possível contaminação da água, maior acúmulo 

de dejetos humanos, etc.  

 A presença dos posseiros no território indígena não apenas inibiu a formação de 

novas aldeias como gerou um clima de confronto iminente. A família de ABX4 alegou 

que a unidade de saúde da aldeia encontrava-se fechada no momento em que a criança 

necessitou de socorro. A mesma foi levada para a cidade na busca por cuidados 

especializados tendo ido a óbito no trajeto entre a aldeia e o hospital. A unidade de saúde 

da aldeia estaria fechada, segundo a família, em decorrência do risco iminente de 

confronto entre posseiros e indígenas. A causa oficial da morte de ABX4 aparece como 
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indeterminada no prontuário e nos registros do polo de saúde, porém, para a família os 

males decorrentes do conflito territorial configuraram-se como determinantes do óbito.  

 A família de ABX4 entende que o clima de tensão gerado pelo conflito territorial 

foi decisivo para a morte da menina na medida em que inviabilizou a assistência no posto 

em um momento crítico de sua saúde, bem como impediu que novas aldeias fossem 

construídas, gerando um ambiente insalubre pelo excesso de pessoas na aldeia. Esse caso 

ilustra o que denominamos como mal de intrusão 

 As condições climáticas e a contaminação por agrotóxico também foram 

apontadas como causa mortis por um dos entrevistados. O “frio, a chuva e o vento com 

agrotóxico” aparecem na fala do pai de DX8 como causadores do adoecimento e morte 

da criança. Durante a permanência em campo para realização da pesquisa, foi possível 

ver que com frequência os indígenas associam os problemas respiratórios com a passagem 

de aviões de pulverização sobre a aldeia, sugerindo a possibilidade de intoxicação por 

agrotóxico. Bem como a possibilidade das águas da chuva levarem para aldeia poluentes 

advindos da terras circunvizinhas já que as lavouras no entorno da TI são químico-

dependentes. 

 Tal associação presente na fala dos indígenas de Marãiwatsédé pode revelar a 

constante interlocução entre os indígenas e diferentes atores sociais que promovem 

discussões envolvendo o conflito territorial no interior de Mato Grosso, tais como 

veículos de comunicação, ONGs e profissionais de saúde   

Na última década, ocorreram dois episódios, amplamente divulgados nos veículos 

de comunicação, em que a pulverização aérea de agrotóxicos atingiu espaços habitáveis 

causando intoxicação humana. Um deles diz respeito a cidade de Lucas do Rio Verde, no 

interior do estado de Mato Grosso, onde foram registrados no ano de 2006, casos de 

intoxicação aguda21 em crianças e idosos após o sobrevoo de aeronave de uso agrícola 

sobre a cidade (AGENCIA BRASIL, 2016). Outro episódio semelhante aconteceu em 

março de 2013 na cidade de Rio Verde em Goiás, na ocasião crianças e professores 

também foram intoxicados após uma aeronave sobrevoar uma escola pública no 

assentamento rural às margens da BR - 174. Os sintomas apresentados foram vômito, 

tontura e dor de cabeça (GLOBO, 2013). 

                                                           
21 A intoxicação por agrotóxico pode ser aguda, subaguda ou crônica, dependendo das características 

químicas e toxicológicas do produto, fatores relativos ao indivíduo exposto e, às condições de exposição 

(OPAS/OMS, 1996). 
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 Conforme consta nos registros oficiais do polo de saúde de Marãiwatsédé, a causa 

mortis de DX8 foi broncopneumonia aspirativa e septicemia, porém o sentido da morte 

atribuído ao conflito por sua família, bem como nos outros casos citados parece estar 

permeado pelo discurso político, que por vezes potencializa a hostilidade presente no 

local, na medida que sugere o uso proposital do agrotóxico por parte dos fazendeiros 

como forma de atingir os indígenas.  

O conflito, por estar relacionado com o ambiente pode ainda ser analisado pela 

valoração simbólica dada pelo Xavante à natureza. O vento e a chuva com agrotóxico, e 

o excesso de pessoas na aldeia, além de tornar o ambiente insalubre pode ser uma agressão 

à natureza e ao mundo espiritual. O equilíbrio ou desequilíbrio da pessoa está relacionado 

ao equilíbrio dos elementos da natureza, numa lógica de interação e interdependência 

através da qual sobrevivem física e culturalmente. Essa noção ampliada de território para 

o Xavante é discutida por GOMIDE (2011) com base no complexo conceito de Ró, que 

vai para além do espaço físico, compreendendo “a espacialização das relações entre os 

diferentes sujeitos que habitam o cosmo” (p. 124). 

O Ró agredido ou alterado em Marãiwatsédé têm implicações na saúde das 

crianças. As associações feitas pelas famílias, parecem se relacionar muito mais com as 

condições de equilíbrio do Ró, do que há uma noção de causalidade unívoca com o 

agrotóxico. O Ró compreende a vida de outros seres da mata que testemunha os fatos da 

história, os mitos, e a espiritualidade.  

Entre os espíritos que vivem no Ró estão os Pi’u, que habitam no cerrado, e os 

Tsimihopãri que moram embaixo da raiz de árvores grandes e comunicam a morte de 

parentes que ocorrem em outras aldeias. Com a agressão ao ambiente os espíritos que 

nele vivem podem vir a ser desrespeitados e impedidos de descansar causando uma 

ruptura com os indígenas que coloca em risco a vida humana (GOMIDE, 2008). Em 

Marãiwatsédé, com o desmatamento e as más condições do ambiente é possível pensar 

que essa lógica de comunicação entre os seres vivos, as montanhas, rios e ventos, e da 

relação profunda que os indígenas mantém com a espiritualidade também pode ter sido 

afetada. 
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5.2.2.2 Espiritualidade e inevitabilidade da morte 

 

 

O termo espiritualidade foi utilizado por duas famílias, nas quais ocorreram três 

falecimentos, e a crença na inevitabilidade da morte aparece em outro caso. MAYBURY-

LEWIS, (1984) diz que há quatro entidades espirituais entre os Xavante: Tsimihopãri, 

pi’u, conforme mencionado acima, além do espírito wadzepari’wa e os espíritos dos 

mortos (da hiebá).  

GIACCARIA (2000) ao discorrer sobre a noção de causalidade da doença entre 

os Xavante, já levantava a espiritualidade como aspecto presente nas concepções de saúde 

e doença dessa etnia e mais ainda, podemos dizer que a espiritualidade é um aspecto 

central na vida Xavante. Sua visão de mundo é delineada sob a perspectiva espiritual, seja 

nos sonhos, nas danças, nas festas, nos rituais de cura, que ocorrem constantemente nas 

aldeias e reafirmam o jeito de ser, a identidade Xavante. Das falas é possível depreender 

três vias de análise: uma se apresenta sob a forma de impedição ou ocultação, outra está 

relacionada a dimensão negativa da espiritualidade, e uma terceira a confiança depositada 

pela família nessa dimensão espiritual. 

 Sobre a impedição em falar para um não-índio sobre as questões espirituais pode-

se pensar nas interdições realizadas por alguns funcionários do SPI e missionários que 

viam nas práticas e crenças Xavante um paganismo. Na época dos primeiros contatos, 

muitos foram incentivados a deixar práticas, festas e ritos para se integrar a comunidade 

nacional (GIACCARIA, 2000). 

Dentro da própria comunidade também há interdições, como por exemplo o Wai´á 

ou “festa do segredo”, nessa cerimonia é expressamente proibida a presença de mulheres 

e crianças. Os homens que dela participam não revelam os atos realizados, mas a literatura 

descreve que inclui parte da iniciação dos rapazes à vida adulta e aos poderes espirituais 

do grupo (MAYBURY-LEWIS, 1984; DELGADO, 2008).    

 GIACCARIA E HEIDE (1984) relatam que uma doença grave, sempre que afeta 

um membro do grupo, é causada por espíritos bons ou maus. Os espíritos dos parentes 

consanguíneos mortos, por seu caráter benevolente, são chamados para exercer influência 

sobre os doentes e sobre situações do cotidiano que se faz necessário um conselho ou 

orientação, como a direção a se seguir em uma caçada ou na tomada de decisões. 

 Os espíritos de parentes mortos, como avós, foram mencionados como tendo 

exercido influência na morte de duas crianças da mesma família, por nós pesquisadas. 
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MAYBURY-LEWIS (1984) cita situações em que os espíritos consanguíneos também 

levaram duas crianças para a aldeia dos mortos, na ocasião do óbito. Os espíritos dos 

mortos ou hiebá são associados à bondade e à preocupação com o bem-estar dos seus 

parentes. 

Em dois dos casos pesquisados, a lógica de MAYBURY-LEWIS (1984) do hiebá 

exercendo influência positiva, é confirmada. A família das duas crianças afirma que os 

parentes mortos e os avós vieram buscar as crianças. No caso de DX7, porém, a família 

afirma que a criança “atraiu espiritualidade ruim”, atribuindo a morte à essa condição. 

MAYBURY-LEWIS (1984) também faz referência a uma ocasião em que um espírito 

ruim da categoria wadzepari’wa levou consigo uma criança. Essa categoria é associada a 

malevolência e traz medo por sua reputação em levar para o fim do céu os vivos ou as 

almas que estejam caminhando em direção a aldeia dos mortos. 

 Uma das famílias, quando perguntada se alguma coisa poderia ter sido feita para 

evitar a morte de seu filho, relata que “era destino” da criança morrer e outra afirma que 

“confia na espiritualidade”. O que se depreende das falas é que as concepções culturais 

da morte e da espiritualidade revelam as crenças sobre o prognóstico da doença e sobre a 

inevitabilidade dos acontecimentos. Apesar de não conhecermos de forma pormenorizada 

como se deu a influência da espiritualidade sobre as mortes nos casos pesquisados, é certo 

que para as famílias essa influência ocorreu, e que as mesmas depositam nessa dimensão 

espiritual a sua confiança. 

Ao revelarem que confiam na espiritualidade e creem na inevitabilidade da morte, 

as famílias entrevistadas parecem não diferir de outras populações que confiam na 

inevitabilidade de certos acontecimentos. NATIONS (2009, p. 33) discute a teoria do 

fatalismo em comunidades pobres. “O fatalismo é a crença na impossibilidade humana 

de alterar o curso dos eventos, os quais são encarados como determinação de Deus ou do 

destino”.  

 Por outro lado, a sociedade ocidental por vezes trata a morte como um evento 

evitável, como uma inimiga a ser vencida a qualquer custo. Essa concepção de morte 

interdita, ou seja, que deve ser evitada, proibida, negada ou afastada, se consolidou no 

século XX (ARIÈS, 2003). A morte na infância, nessa sociedade, é comumente percebida 

como uma interrupção precoce no ciclo vital levando ao sentimento de tristeza, culpa e 

revolta, inclusive para profissionais de saúde que além disso experimentam sensações de 

impotência diante o óbito (OLIVEIRA, SCHIRMBERCK e LUNARDI, 2013). 
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5.2.2.3 Procedimentos Médicos 

 

 

 Duas famílias fizeram menção ao uso de procedimentos de oxigenoterapia quando 

questionada sobre o motivo da morte de seu filho. O termo “coisa no nariz que machuca 

a criança” seguido de gesto que indicava as fossas nasais, supõe um descontentamento 

dos indígenas com procedimentos realizados no âmbito hospitalar. Não foi possível 

compreender a associação feita pela família entre a ação do procedimento no organismo 

e o óbito da criança, sendo difícil obter esclarecimentos mesmo após questionamentos se 

o maleficio estaria relacionado ao gás ou ao cateter utilizado para sua administração.  

  Há mais dois relatos sobre a dificuldade de aceitação do uso de oxigênio nas 

crianças, nos prontuários analisados. Um deles descreve que o pai retirou o cateter de 

oxigênio durante a internação hospitalar da criança, pouco antes da mesma ir a óbito 

alegando que o procedimento fazia mal. No registro consta que somente após 

esclarecimentos da enfermeira o pai recolocou o cateter. Essa família quando questionada 

alegou desconhecer a causa do óbito. Em outro caso o pai mencionou o cateter de 

oxigênio ao relatar sobre o período em que a criança permaneceu internada, afirmando 

que o procedimento “machuca o corpo”. 

 A administração de oxigênio pelas vias aéreas superiores é um procedimento que 

requer tecnologia e insumos e se administrado de forma indevida pode ser tóxico e gerar 

efeitos colaterais, porém, no âmbito hospitalar sob responsabilidade de profissionais 

capacitados, pode ser considerado uma ação comum e não invasiva (CAMARGO, 2008). 

Porém, sabe-se que muitas vezes, para a criança, os procedimentos hospitalares são 

incômodos e invasivos, na medida que interferem na necessidade de sono e repouso da 

criança (ARAÚJO e RODRIGUES, 2010). 

 Além de se configurar como uma agressão ao corpo da criança, esse procedimento 

pode ter sido atribuído à morte da criança também pelo cateter nasal produzir uma 

perturbação anímica. DAHLKE (1992) propõe uma discussão que pretende unificar corpo 

e alma no campo da medicina, para isso o autor analisa a abrangência dos sintomas na 

totalidade do corpo e da vida da pessoa que dele padece. Nesse sentido o autor relaciona 

os males do sistema respiratório e o uso do cateter nasal com uma perturbação anímica 

na medida em que atinge a capacidade de comunicação interpessoal, na fala e na emissão 

de sons, bem como na capacidade de compreensão e intuição. 
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Nos casos citados o procedimento de oxigenioterapia administrado por meio do 

cateter nasal, foi percebido como nocivo à saúde da criança, o que precisa ser melhor 

compreendido por meio de um diálogo intercultural entre profissionais e indígenas. 

Independente disso, denota a importância do envolvimento da família indígena durante a 

internação hospitalar, ou mesmo em procedimentos ambulatoriais, de modo a favorecer 

a compreensão da dinâmica do processo terapêutico. 

 A retirada dos pais de perto da criança durante a internação também foi 

mencionada pelos familiares de RMX5 como explicação para a ocorrência do óbito. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente, através da lei nº 8069 de 1990, dispõe no artigo 12 

sobre a presença de familiares durante a internação de menores de 18 anos em serviços 

de saúde. A lei determina que os estabelecimentos de atendimento à saúde “deverão 

proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou 

responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente” (BRASIL, 1990). A 

determinação é válida também para unidades de terapia intensiva (UTI) neonatal e 

pediátrica e deve ser seguida sem restrições, porém, é sabido que em alguns casos durante 

a realização de procedimentos médicos de urgência como reanimação cardiorrespiratória 

ou procedimentos invasivos, a criança pode vir a ser levada à espaços de circulação 

restrita ou mesmo os pais e responsáveis serem convidados a se retirarem 

momentaneamente. 

 A retirada dos familiares por parte da equipe de saúde comumente ocorre sob a 

alegação de que a execução do procedimento pode ser prejudicada tendo em vista o 

desconforto dos profissionais frente a consternação emocional dos familiares. A limitação 

no ensino de profissionais em treinamento e o aumento do risco de processo legal também 

estão entre as alegações da equipe. Em contrapartida, a presença da família mesmo em 

situações de urgência e na realização de procedimentos complexos por vezes é percebida 

como benéfica pelos profissionais de saúde, configurando-se como uma tendência em 

pediatria (REIS, 2015) 

As vivencias de mães com filhos hospitalizados é permeada de sensações 

conflitantes, tais como impotência e medo, e a presença física e o toque são descritos 

como uma ação que minimiza o desconforto diante a hospitalização, tanto para as mães 

quanto para a criança (ARAÚJO e RODRIGUES, 2010).  

No caso de RMX5 ao mencionar o fato da criança ter permanecido sozinha no 

hospital, sem a presença do pai, como uma das causas da morte da criança, a família 

demonstra a proximidade dos pais como necessária para a manutenção da saúde e da vida 
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da criança Xavante. Para essa etnia, os laços que unem a criança a seus pais se iniciam na 

concepção e perduram até após o nascimento. Essa relação se dá por meio da 

“solidariedade física intima” (FRAZER, 1910 apud MAYBURY-LEWIS, 1984) ou as 

relações de substância, conforme descrito no capítulo 4, dessa dissertação. 

Nessa lógica as atividades realizadas pelo pai estão diretamente ligadas à criança 

sendo vitais para a mesma. No caso de RMX5, ao ser interrogada sobre o cumprimento 

dessa dieta, a família relatou ter seguido todos os cuidados, inclusive com impedição de 

caça. Ao frisar esse cuidado em específico, a família demostra a importância dada à 

proximidade do pai no processo de desenvolvimento e saúde do filho. Nesse sentido, 

tomamos por empréstimo as argumentações de SOUZA (2004) no que diz respeito a 

reconceitualização das relações de substâncias, que não devem ser vistas como “dadas”, 

mas como algo que se constrói nas relações de parentesco, no  

 

“[...] amor, cuidados mútuos e sua memória; essa memória se inscreve no 

corpo e se evidencia em hábitos, disposições e afetos propriamente humanos. 

O comportamento respeitoso, generoso, eminentemente sociável é assim uma 

disposição tanto psicológica quanto corporal, e expressa o sucesso da 

fabricação de corpos assemelhados em que consiste o processo do parentesco” 

(SOUZA, 2004, p.43).  

 

Assim, no momento em que os pais não podem acompanhar e/ou permanecer com 

seus filhos no hospital, as relações de substância e as práticas de resguardo, ou seja, os 

esforços “de cortar as ligações potenciais entre o recém-nascido e a alteridade pré-

cosmológica” (SOUZA, 2004, p.47) podem ser afetadas, pois dependem do modo como 

o relacionamento é conduzido e reconhecido os efeitos em seus corpos. Isto não ocorreu 

no caso descrito. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Ao longo desse trabalho tentamos apresentar a face humana da mortalidade na 

infância em Marãiwatsédé. Mesmo correndo o risco de simplificações buscamos uma 

análise para além dos números, que desvelasse o espaço sociocultural e de assistência em 

saúde em torno dos dezoito casos de óbito ocorridos entre 2012 e 2013, e transpusesse 

em diferentes linguagens os sentidos atribuídos a essas mortes. Ao delimitar o período da 

desintrusão como foco de análise, limitamos também as possibilidades de compreensão 

das representações de morte para o Xavante. No entanto, a relevância do estudo está na 

valoração dada às associações feitas pelas famílias e por desvelar a fala daqueles que 

vivenciaram os óbitos, indo para além de diferenças numéricas.  

Mesmo que o número de óbitos no período estudado não tenha diferido do 

comumente encontrado na literatura, no momento histórico de grande hostilidade, onde 

se delineava um conflito e a desintrusão do território, e em que as relações estavam 

fragilizadas, estes óbitos se destacaram, causando forte impacto social. O conflito não fez 

aumentar o número de óbitos, mas evidenciou os diversos sentidos atribuídos à morte. 

Esses sentidos denotam que a compreensão transcende a noção de multicausalidade, 

alcançando dimensões que evidenciam a superposição e a interdependência, como 

identificado no mal de intrusão. 

Essas mortes apareceram no discurso político e militante entre os veículos de 

comunicação, especialmente jornalístico, ONGs e algumas vezes pelos profissionais de 

saúde, ora a favor dos indígenas, ora contra estes. Isso pode ter deslocado o foco do 

problema em si, chegando, em alguns casos, a potencializar a hostilidade presente no 

local.  

Nesta época a infraestrutura da atenção básica disponibilizada pela SESAI era 

inapropriada, havia denúncias e documentos indicando a falta de equipamentos e 

medicamentos, situação insalubre e a dificuldade para conseguir veículo para o transporte 

dos doentes. Além do conflito de terra propriamente dito, as constantes ameaças 

empreendidas pelos posseiros e fazendeiros, outros problemas estavam presentes naquele 

momento, que podem ter influenciado na ocorrência dessas mortes. A inexistência de 

condições apropriadas e o não acesso aos serviços básicos de saúde, mostram a exclusão 

de direitos dessa população. 
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O cenário físico e ambiental em torno dos óbitos das crianças era de degradação 

ambiental, escassez de alimentos, excesso populacional e baixa qualidade da água. Diante 

disso, as condições gerais de saúde envolvendo principalmente as crianças não era 

favorável. Apesar de tudo os indígenas de Marãiwatsédé se organizavam na tentativa de 

proteger o grupo de ameaças externas, buscando reaver a totalidade do território e 

melhorias nas condições de vida e de saúde da comunidade. 

Frente ao adoecimento os indígenas lançaram mão de diferentes sistemas de 

saúde, evidenciando um modelo eclético, em que formas diferentes de compreensão da 

saúde, da doença e da cura se fundem. O processo saúde-doença-cuidado para os 

indígenas de Marãiwatsédé está imbricado às concepções políticas, sociais, culturais, 

extrapolando a dimensão do corpo, e alcançando a noção de pessoa, de território e de 

espiritualidade. Diante disso, os indígenas percorrem caminhos diversos em busca da 

cura. Esses caminhos foram percebidos muito mais pela observação das articulações no 

cotidiano da aldeia do que por afirmações verbais. Ao trilhar os trajetos na busca por 

cuidado os moradores de Marãiwatsédé encontram espaços em que predominam práticas 

de cura biomédica, que se dão através de procedimentos clínicos e terapêuticas 

medicamentosas. Por vezes os moradores se apropriam dessas práticas dando a elas um 

significado diferente daquele originalmente proposto. É necessário que essas 

ressignificações sejam percebidas e compreendidas pela equipe de saúde em qualquer 

nível de atendimento. Na atenção primária à saúde, é imprescindível articular os 

conhecimentos existentes e exercer ações voltadas para minimizar os impactos de 

possíveis causas evitáveis de morte.  

Em alguns desses espaços percorridos, os indígenas são ouvidos e apoiados, em 

outros encontram hostilidade e discriminação, principalmente nos serviços de referência, 

o que os faz relutar ao buscar auxílio. A forma como se organizam os serviços de média 

e alta complexidade acaba por promover um distanciamento entre os saberes populares e 

formais, mesmo involuntariamente. A interpretação da doença e sua terapêutica, sob o 

ponto de vista dos indígenas, se transforma para os profissionais de saúde em ideias 

ilógicas, especialmente quando atendidos nas cidades. A recusa da família em encaminhar 

a criança para os serviços de referência ou mesmo a recusa em receber cuidados no posto 

de saúde da aldeia é entendida como teimosia da família ou falta de compreensão da 

situação de saúde da criança. Mas onde está a compreensão dos profissionais frente aos 

percalços vividos pelos Xavante em histórias pregressas ou ao medo de retaliações por 

parte dos fazendeiros? A atenção diferenciada, recomendada pela Política Nacional de 
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Atenção à Saúde Indígena, no cotidiano das ações de saúde prestadas aos indígenas se 

aproxima mais da indiferença cultural, pois não há um diálogo profundo entre os saberes, 

fato que limita o entendimento das condições que perpassam cada caso. Aceitar o que 

parece ser tão distinto é o primeiro passo para a promoção da saúde. 

A forma distinta com que os indígenas em Marãiwatsédé compreendem os óbitos 

ocorridos no período da desintrusão, engloba uma noção de causalidade complexa e 

multifatorial. Explicações biomédicas apareceram conectadas a explicações populares e, 

por vezes, terminologias próprias do sistema biomédico se fundem às explicações 

populares, sugerindo uma lógica de apropriação do conhecimento médico oficial pela 

comunidade e intersecção de saberes. Separar um dos aspectos desta associação e o 

apontar como a causa única para o óbito é incorrer em um equívoco. As dimensões 

biológica e cosmológica constituem partes da mesma experiência que explica, para o 

indígena, a perda das crianças durante o período da desintrusão. 

Assim, compreende-se que os sentidos atribuídos à morte das crianças ocorridas 

nesse período e que foram revelados pelos indígenas de Marãiwatsédé e capturados na 

pesquisa, são mutáveis. Esses sentidos podem ter sido alterados ao longo dos anos, desde 

a morte da criança até o momento da pesquisa e podem seguir sofrendo alterações 

conforme as interações dos indígenas com os serviços de saúde, com os não-índios e 

conforme o contexto em que esses sentidos são levantados e rememorados. Porém, ao 

descrever e analisar esses casos, levanta-se a discussão sobre o sentido cultural e a 

experiência vivenciada pelos pais / parentes com a morte das crianças, ampliando nossa 

própria compreensão sobre ela.  

 Os cuidados com a criança a fim de evitar os óbitos também devem ser pensados 

na perspectiva cultural. A responsabilidade que se tem sobre elas é partilhada, o que se 

evidencia, por exemplo, na tomada de decisão e na escolha da terapêutica adequada. Ao 

longo do trabalho as explicações e respostas são quase sempre atribuídas às famílias e 

não a um membro isoladamente, pois no momento das entrevistas, estavam presentes 

várias pessoas que por vezes dialogavam antes que fosse emitida uma resposta, não sendo 

possível identificar um único responsável pelas falas descritas pela tradutora. Ao atribuir 

a resposta à família mostra-se a rede de cuidado formada no entorno da criança, o que nos 

leva a pensar na necessidade de estratégias de promoção em saúde que incluam não 

somente as mães, mas a todos envolvidos no cuidado e, principalmente, àqueles que 

exercem poder e influência na comunidade.  
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Ao entender que a trajetória terapêutica da criança passará sob a avaliação e 

decisão dos pais, avós, lideranças torna-se importante sua participação no processo de 

tratamento. Ou seja, na medida em que o ponto de decisão sobre o início do tratamento, 

os caminhos a serem percorridos, as terapêuticas e serem utilizadas, o investimento 

econômico e emocional no tratamento, bem como a decisão do momento de interrupção 

dos aparatos que mantém a vida perpassa a família e a comunidade, estes também devem 

ser acionados e envolvidos no tratamento ofertado pelos serviços de saúde. 

 Assim, é indiscutível a importância do diálogo intercultural para produzir 

respostas mais adequadas no sentido de uma atenção diferenciada, humana e empática no 

atendimento a comunidade indígena de Marãiwatsédé, bem como produzir respostas 

adequadas para diminuição no número de óbitos na infância. 
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APÊNDICE A 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA DOMICÍLIO 

 

Nome da criança: 

Nome da mãe:                                                                Data de Nascimento:___/___/___ 

Escolaridade:                                                                  Trabalho: 

Nome do pai:                                                                  Data de Nascimento:___/___/___ 

Escolaridade:                                                                  Trabalho: 
(Outros dados sobre o domicilio e a composição familiar estão na Ficha de Investigação de Óbito) 

1. Como e quando a família chegou na TI Marãiwatsédé? (Conhecer o percurso e o tempo 

de permanência da família e da criança na TI. Se possível, abrirei para novas perguntas afim de conhecer a 

história do casal, o desejo de ter ou não filhos, coexistência de esposas, etc.) 

2. Algum cuidado foi mantido pelos pais durante a gestação e após o parto da (nome 

ou identificação da criança)? (Atentar se os cuidados e privações identificados na literatura clássica do 

Xavante se mantém)  

3. Por favor, me fale um pouco sobre o que aconteceu com a (nome ou identificação 

da criança); (Conhecer a percepção da família acerca da criança, permitindo que o entrevistado fale 

livremente)  

4. Quando percebeu que ela não estava bem ou que precisava de cuidados 

diferenciados?; (Conhecer, na perspectiva do indígena, quais os primeiros sinais e sintomas apresentados 

pela criança) 

5. O que você acha que fez ela ficar assim, ou o que levou ela ficar assim?; (Conhecer 

as explicações populares sobre o adoecimento e a morte)  

6. O que foi feito para ela melhorar? (Investigar as ações empreendidas para recuperar a saúde 

da criança, tanto as realizadas pela própria família a partir de suas tradições, quanto aquelas ofertadas pelos 

serviços de saúde)  

7. Alguma outra coisa poderia ter sido feita para evitar que a criança adoecesse e 

morresse?; (Conhecer a percepção do indígena sobre as falhas no sistema de cuidados)  

8. O que as pessoas disseram que aconteceu com ela? (Conhecer o efeito ou a repercussão 

dessa morte na comunidade) 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada A Morte de Crianças 

Xavante na Desintrusão da Terra Indígena Marãiwatsédé, sob a responsabilidade das 

pesquisadoras Angela Campbell Pena e Silvia Angela Gugelmin. Nesta pesquisa nós 

estamos buscando entender as mortes de crianças menores de um ano ocorridas na aldeia 

Marãiwatsédé no período da desintrusão que corresponde aos anos de 2012 e 2013. A sua 

participação se dará por meio de entrevista concedida as pesquisadoras. No momento da 

entrevista será utilizado um aparelho digital para gravar o áudio. As perguntas serão sobre 

a vida da criança falecida, seu adoecimento e morte. Em nenhum momento você será 

identificado. Os resultados da pesquisa serão publicados e ainda assim a sua identidade 

será preservada. Você não terá nenhum gasto e ganho financeiro por participar na 

pesquisa. Sua participação contribuirá no entendimento das circunstancias em que 

ocorreram a morte das crianças na aldeia. Esse entendimento pode levar a criação de 

estratégias em saúde que reduzam o número de óbitos infantis na aldeia, e esse é o 

benefício de sua participação. Caso sinta-se incomodado ou constrangido, esse é o risco 

em sua participação, você pode deixar de responder. Você é livre para deixar de participar 

da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo. Uma via original deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido ficará com você. Qualquer dúvida a respeito da 

pesquisa, você poderá entrar em contato conosco pelos telefones: Angela (65) 9211-3999 

e Silvia (65) 9650-8694. Pode também contatar o professor coordenador do projeto Dr. 

Wanderlei Pignati pelo telefone (65) 3615-8881 ou no endereço: Av. Fernando Corrêa da 

Costa, nº 2367 - Bairro Boa Esperança. Cuiabá – MT- 78060-900. Essa pesquisa foi 

autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Hospital 

Universitário Júlio Muller no dia 12 de fevereiro de 2015 sob o número de parecer 

939.030. 

Eu aceito participar voluntariamente do projeto citado acima, após ter sido devidamente 

esclarecido. 

____________________________                               ___________________________ 

                Pesquisador       Participante  
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