
FUNDAÇÃO TECNICO·EDUCACIONAL 
SOUZA MARQUES 

. 

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA 
PROFESSOR SOUZA MAROUES 

. 

ESCOLA DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE BIOMORFOLOGIA 

VOLUMES IV E V - 1878/80 - ANOS IV E V 
RIO DE JANEIRO - BRASIL . . . ' 



.. 

. . 

. ' 

. . . 
.. 

J 
. . 

·.O SEXO .ENTRE OS NOSSOS IND IGENAS 
... 

.· 

( *) MÁRIO KROEFF 

' . 
· ( *) Titular da Academia Nacional de Medicina 

• 1 





. . 

.. 

.. 

O SEXO ENTRE OS NOSSOS INDIGENAS. 

Mario Kroeff 

. . 
Os fndios do Brasil, no seu estado primitivo, não são levados cegamente pelas forças do instinto · . 

.sexual. Souberam submetê-lo na sua tribo a um regime metódico, segundo as leis da natureza e as necessidades 
fisiológicas do indiv1é:tuo, sem complexos, nem recalques ou abusos. Quando as meninas chegam a puberdade, 

. . eles preparam-nas logo para entrar em contacto se>O.Jal, depois.de ter havido nelas as ~emonstrações biÓlógicas 
de que seus ovários estão aptos a procriar. A prova é o fluxo mestrual..A -menar-ca lhes aparece .entre 12 e 14 · ······ 
anos. Nelas não haverá as longas esperas das civilizadas, oncfe as mulheres em geral são tomadas de frustrações e 
nervosismos na censura de um estado púbere já florescido. 

A tribo, segunçJo os habitos, chama-as logo ao casamento, oferecendo-lhes um marido. Não existe 
. assim lá nas matas, a caça a esse elemento que· entre nós é sempre rogado e fug1aio. Para muitas das nossas, 
só à rusta de promessas à imagem de Santo Antônio é que aparece algum. Por d eterminação do Pagé -
chefe espiritual - convocam-se os mancebos adequados, regulando na mesma idade ou um pouco mais. A 
união procede-se em cerimónia tribal, ·sempre feita em grupos, uma Vf!Z. por ano. Em geral, já existem os pares 
que se olharam anteriormente gostando-se nos brinquedos de crianças e vconvivência domiciliares.Aceita-se · -. 
as tendências, senão, vai por escolha superior, na idéia de juntarem-se entes parelhas, eugenicamente opinando. · 
Isso ~ fácil, pois que a ethenogenealogia apurada em sérulos, miscigenou uma raça humana com caracteres . 
definidos, fazendo os indiv 1auos da mesma estatura e compleição semelhante, iguais no bronzeado da pele, 
na lisura dos ca_belos, na cor negra dos olhos e na dentadura branca e perfeita. 

Tendo todos uma só ·crença, trabalhada pelo mesmo mentor espiritual - Pagé - e a condição social 
nivelada, o problema simplifica-se. Se em pouco variam as vaidades, é na indumentária que se diferencia, 
luxando com mais uma pena ou mesmo um enfeite no cabelo ou na jarreteira. 

Na selva, a gentio vive às claras. Os corpos andam nus, machos e fê.-.1eas, jovens, velhos e crianças, 

sem o menor pudor, nem complexos de obcenidade. Os homens usam uma faixa de tecido rústico de alguns 
cent{metros para proteger os órgãos genitais. Chama-se ruêio. Passa nas entrepernas e se mantém preso ao cor
po por um cordão que, cirwndando a cintura, fixa-se aos dois extremos de cada lado. As mulheres fazem art1's· • 
lico, o seu baba·I marajoara, .ou luri das í'ndia·s·do Xingú ou as tangas de vidrilho do aho ·Rio Negro. Pouca coisa 
escondem de seu corpo. Não há por ali o racismo, nem as prevenções religiosas, estas que ent_ravam, entre nós, 
tanta união que poderia ser feliz e dar prole linda, vigorosa, por b9a cruza. 

O casamento inda'gena tem sua originalidade e segue um ritual, obed~cido regularmente por todas as 
nossas tribos: os aruacos e caribes no Amazonas; os tupis e guaranis do Sudeste ao Norte; os borôros, cain
guenges, nambia.iaras e paricis, no Mato Grosso. O cerimonial que tem o nome de maraquê ou festa da nubili- · 
dade, dura seis dias. Compreende diversos testes de capacidade, a que se expõe o elemento masru lino, ao en- · 
trar na faixa ectária do matrimônio, com a pretensão de se integrar na comunidade tribal, cc:>mo parceiro de 
um casal e membro da seita (cidadão). 

Na selva, _ninguém fica no" celibato, rondando _a companheira dos· ootros ou biscateando entre as 
solteiras. Também não há as pr:ofissionais, de que os civilizados não se envergonham . 

. Lá, o homem, para ter direito a uma ·mu lhe~, precisa dar provas caba is de aptidão, de resistência tisica, 
de tolerância à.dor e capacidade de trabalho, em condições de oferecer proteção a uma parceira. 

Organizam para isso maratonas nos diversos aspectos da vivência econômico-tribal, CUJO programa 
deve ser exerutado à risça pelos candidatos, arrolados à disputa de um elemento feminino. 
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No terreiro, diante dos espectadores, simulam caçadas onde uns são as feras e outros os caçadores. 
·Saem pelas matas, aos pulos, de gatinhas, rastejando, ou de cócoras, atrás de uns que fingem ser bichos, 
vestidos com sua pele. Imitam os. seus gritos e os rugidos. No segundo dia, a área passa ser a aquática. Lidam 
a( com os peixes, cetáceos e animais anf1bios, jacarés, lontras, capivaras .•. Mostram sua habilidade na faina da 

· pe·scaria com manejo da rede e do tacape. Noutro turno, é a vez do tiro-ao-alvo, com arco e flechas e uso do 
cuare. Há também ensaios guerreiros, d·e perseguição ao inimigo e aos ladrões. Tudo isso executam com alegria 

• e entusiasmo, como se fossem brinquedos de criança . 

. A . prova crucial, porém, experimenta no candidato, sua resistência à dor fi'sica~ Submetem-nos ao 
~ ' fl~gelo das picadas de insetos comuns da mata, formigas, abelhas, marinbondos, sobre toda a pele do corpo, pro-

curando salvar ·a beirada dos olhos. Até a ferroada do escorpião, de que r~tiram o veneno, deixando as ferinas 
tenases. Durante o cotejo, não podem gemer, nem gritar, nem se contorcer ou fazer cara feia. 

Os mais fracos às vezes não resistem ou saem da prova desmaiados. Se conseguem recuperar-se com 
jactos d'á~a fria no rosto, podem prossegui~ no teste, se quiserem ou deixá-lo para o ano vindouro. A1'repe- · 
tirão na turma futura, como reprovados o seu vestibular para seguir a carreira de marido. 

As cenas desse complexo espetáculo desenrolam-se no terreiro ou no pacorõ, palhoça grande no meio 
da maloca que serve de Clube às reuniões principais da tribo. Em .filas, os convivas alinham-se ao lado de uma 
série de enormes vasilhas de barro cosido, as lgaçabas, encontradiças por ai' nos restos da louçaria indi'gena . . 
Essas cabaças contém bebida fermentada, mais ou menos forte: caxiri, pajuaru, sucurá ... As mulheres se 
encarregam de servir esse ponche em cu ias aos dançarinos veteranos que à noite, -durante toda a semana, fazem 
demonstrações coreográficas. O batuque prolonga-se até de madrugada, quando ja se vêem alguns estirados no 
chão sob o efeito da fadiga e da embriaguez. Muitos acordam e recomeÇam no baile. 

Os trajes dos bailarinos são os mais fantasiados, com cores berrantes, feitas em tintas de urucum e de 
genipapo. Predominam os arabescos pretos sobre fundo ~ermelho. Na cabeça, punhos e jarreteiras, plumas de 
aves ou penas de araras e de tucanos. 

As candidatas, escolhidas para o casamento, acompanham os festejos sentadas ou acocoradas, assistin
do-os junto com as damas mais idosas para bater palmas e dar compasso à música. Esta se faz ao som da flauta 
de taquara e rufos dos tambores, sempre na eterna monotonia dos primários. 

Só depois do encerramento dos seis dias de festança, de comes e bebes, danças, música e embriaguez, 
é que vem o maior cerimonial para nubentes: conjugação de dois corpos. F.inda a grande festa de noivado, é 
feito por ordem superior grande silêncio. 

Então, aqueles que em grupo tinham recebido o beneplácito para se acasal.ar, retiram-se aos pares, 
com destino a uma taba separada para cada casal. At', passam a sua noite nupcial, seguida de tres dias de lua 
de mel, entregues um ao outro, na experiência do sexo. O leito é a rede dupla, larga, usada em diagonal, que dá 
bem para dois, lado a lado. Após esse p~azo, saem para a palhoça dos pais e vão se integrar no dia a dia da co
munidade tribul, trabalhando para o bem comum. 

Em resumo. Quem é reprovado nas provas do maraquê, não tem direito a possuir uma mulher. Eu-· 
genicamente, não está apto a procriar. Diz a velha tese estabelecida aqui na selva: o amor só vale com a 
fi~lidade reprodutiva. Não consiste só no prazer carnal, tal como alegam alguns puritanos ortodoxos. 

. Os pecuaristas também afastam dos seus rebanhos os tourinhos de tipo ruim, de má conformação, 
para evitar que st.fjem os ventres, dando-lhes má parição . . 

Nas tribos, não há amores espúrios, com romances tecidos às escond!das na calada da noite ou no 
segredo·-das alcovas, tão do gosto dos panaquiris. Os brancos por hábito freqüentemente se agitam no meioda 

nossa diversidade social, atrás de tipos mais atraentes e mais jeitosos, daquilo 'que já possuem. Na verdade, uma 
das distrações do homem atual, é chercher la femme, daqui e dali, uma nó meio de tantas ou a variedade se for 
do .gênero Don Juan. Certos celibatários têm medo das.obrigações sexuais; vindas do recebo a vós enquanto vi
vermos. 

Ás viúvas passam á posse do Cacique, 9 Tu xáua - ··chefe tempo(al da seita. Podem ca-sar novamente, 
mesmo depois de usadas pelo chefão, se este permitir e não for uma das. suas prediletas. As mu lhcres casadas 
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,guardam fidelidade ao companheiro, mesmo .Po.rque nem chegam a receber propostas de uma variação eventual . · . . 
Os .brancos que se cuidem. Nas malocas quem se meter em conquistas de mulher casada, corre perigo de uma 
flechada. 

Enfim, em muitas coisa, a respeito de sexo, os selvagens estão certos, biológica e êugênicamente. Há 
sérulos que são fiéis a esses principias, como se verifica nos tratadistas que ·estudaram, no habitat o · seu 

. comportamento. 

Sendo isento de problemas sexuais no meio tribal, raros são ali os casos de doenças mentais, essas 
relacionadas, .segundo Freud, a causas psi'quicas, surgidas no meio familiar ou nos constrangimentos da vivên · 
eia social. Hav erá, de certo, a pequena porcentagem dos casos de pertubações ligadas a lesões orgânicas posi -
tivas dos centros nervosos. Um grupo dé médicos do Serviço Nacional de Câncer, chefiados por Sebastião da 
Silva Campos, esteve no sertão mais um'a vez, entre os silv i'colas de Goiás e Mato-Grosso, pesquisando as suas 
doenças . Em· algumas centenas de exames, não encontraram um só caso de câncer, nessa gente que vive em 
ambiente são, isento das poluições de toda ordem, existentes nos meios.civilizados e resultantes do progresso,. 
industrial e outros de ação cancert'gena. 

Há entre os i'ndios veteranos, alguns que por esporte, na época da festa dó maraquê, acei~am repetir o 
teste de vitalidade. Achan1 que os venenos a que se subm etem e a força de vontade para suportar as dores re
sultantes, servem para libertá-los dos maus espi'ritos e para afugentar a maldita panema, reanimando-os das 
tristezas. O efeito pode ser similar ao das terapêuticas de choque, dadas pelos civilizados aos que tem depressão 
neurótica e aceitam os ~onselhos de persuasão, ao lado do abalo geral do organismo no seu sistema endocrino- · 
neu ro-v egetat ivo. 

Convém anotar um fato de importância sociológica. Em suas bodas s.elvagens, os nubentes não bebem. 
São apenas os homenageados ou meros expectadores dos festejos coreográficos, realizados à noite. · 

. . 

Os nossos i'ndios têm, de certo, a intuição de que a prole .gerada por gente embriagada não pode dar 
produto bom. 

. .. . . 
Na verdade, a medicina nos mostra as conseqüências das· orgias nupciais, feitas com bebedeiras so-

bre os gens delicados ou cromosômios da geração. 

. As taras se refletem no s~r assim concebido. São neuroses atavicas de longo prazo ou efeitos imedia-
tos dos venenos sobre células, tão sensi'veis. Partiriam elas para o acasalamento, fundindo-se num ovo, sem 
peias para sua bipartição celular. 

Algo mau acontece também com as mães que fumam ou se alcoolisam, durante .o peri'odo da gesta
ção. Passam aos seres intra·uterinos um tóxico, espécie .de talidomida; de efeito disfarçado, menos marcante. 
Idem, aos lactantes, quando o leite materno deveria ser puro nas suas naturais qualidades alimenti'cias. 

Estas informações foram colhidas nas prosas do general Armando Levy Cardoso. Amerigenismos (pre
mio Capistrano de Abreu). Ele eséreveu obras inéditas sobre os h abitos dos nossos abort'genes. Teve oportuni· 
dade de conviver de perto com eles. i; o nosso maior indigenista, conhecedor do seu linguajar no significado dos 
vocabulos, não só dos que já entraram para o vernárulo, como também daqueles outros, ainda não dicionarisa
dos no idioma luso-brasileiro. 
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