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• Relações sexuais entre os 

indígenas brasileiros 

Estudando as relações da Etnografia com a Literatura, na in
trodução ao livro "HISTôRIA DE LA ETNOLOGIA", Robert 
H. Lowie chama a atenção para a importante tarefa que se espera 
do etnógrafo, pois o mesmo, - diz ele, - "no debe descuidar nada 
que pertenezca a la tradición social". Sua missão é dar um quadro 
de toda a realidade cultural. E nisto a Etnografia se distancia da 
Literatura, mesmo quando ambas estudam o mesmo assunto. O 
exemplo dos livros de Pierre Loti, que Lowie menciona, - é su
gestivo. Descrevendo o ambiente exótico de ·Tahiti, o escritor francês 
não chegou a fazer Etografia, porque só se preocupou com os te
mas pitorescos ou estéticos. Ao etnógrafo interessa a realidade total, 
da mesma forma que o naturalista não pode limitar sua atenção 
apenas às mariposas bonitas. 
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Vale o intróito como advertência aos leitores não suficiente
mente escla1·ecidos sobre os objetivos da Antropologia Cultural e 
tendo em vista os temas que afloraremos neste artigo. 

As relações sexuais entre os indígenas do Brasil, ao que nos 
consta, não mereceram até agora monografia mais completa, face 
às contribuições modernas à lndiologia. E como esses assuntos sem
pre aguçam a curiosidade dos estudantes, não faz mal que tente
mos resumir o que de mais comum, no aspecto, registraram velhos 
cronistas e viajantes, como Hans Staden, André Thevet, Jean de 
Léry, etnólogos como Ehrenreich e, principalmente, achegas mais 
recentes como as de Herbert Baldus, Claude Levi-Strauss, Harald 
Schultz, Protásio Frikel, Francis Hurley, Edson Diniz, Padre Alcio
nílio Brüzzi e outros. 

Formas de Hospitalidade - Já H ans Staden, autor do pri
meiro livro sobre índios brasileiros, "VIAGEM AO BRASIL", men
ciona ponto interessante relacionado com o cerimonial da morte de 
p risioneiros e formas de hospitalidade. Trazido o prisioneiro para 
a taba, - "dão-lhe uma mulher para os guardar e também ter re
lações com eles". E se ela concebe, criam a criança até uma certa 
idade, depois matam-na e devoram. Observação que foi confirmada 
por Fr. André Thevet e Jean de Léry, frisando mais este último 
que os Tupinambá não hesitavam em oferecer aos prisioneiros a pró
pria filha ou irmã em casamento, embora não concedessem maridos 
à~ prisioneiras. Ora, se até inimigos tinham o privilégio de manter re
lações sexuais com. uma mulher da tribo, não nos admira que os 
visitantes, numa demonstração de hospitalidade, recebessem tam
bém uma mulher, como escreve Thevet, a "servir-vos durante o tem
po em que permaneceis entre eles, ou durante o tempo que qui
zerdes". E o autor de "SINGULARIDADES DA FRANÇA AN
T AR TICA" refere que o índio interrogava desta forma ao recém
chegado: "Vem cá. Que me vais dar em troca de minha bela filha, 
que te entregarei, a fim de servir-te, fazendo farinha e cuidando de 
outras necessidades?" 

Thevet ainda. nos esclarece que a mulher casada não devia 
prevaricar, sob pena do marido matá-la. Do que se conclue que os 
índios só entregavam aos prisioneiros e visitantes as mulheres 
solteiras. 

Prostituição - Conheciam ou c_onhecem os nossos selvagens 
a ínstitl:1ição da prostituição? 

Numa p·assagem de Jean de Léry, vemos que ele acreditava 
na prática do que chamou "abominável vício" entre os nossos ín
dios, embora não pudesse afirmar por falta de provas. Consigna 



que os nativos, quando se desentendiam, insultavam-se de "ti vira", 
que quer dizer "sodomita, prostituta". 

Só muito mais tarde, no século passado, encontramos nesse 
sentido depoimento curioso de Ehrenreich a respeito dos Carajá. O 
companheiro de Karl Von Den Steinen, anotando observações em 
torno daquela tribo, ("CONTRIBUIÇÃO PARA O ETNOLOGIA 
BRASILEIRA"), refere que "as relações extramatrimoniais se cas
tigam com penas severas, em certas circunstâncias até com a morte. 
Mas, ao contrário do que sucedia com os Tupinambá, os filhos 
dessas uniões ocasionais eram entregues ao Cacique, que não os 
matavam, criando-os como aos outros órfãos. 

As viúvas, que vivem com os solteiros, na mesma choça, tê1n 
certa liberdade sexual. l3aseado em informações de Couto de Ma
galhães, sabemos que havia na aldeia homens destinados a ser viri 
viduarum. E como Couto de Magalhães tivesse estranhado que esses 
indivíduos fossem sustentados pela tribo apenas para aquela fina
lidade, Coinamá, o capitão, retorquiu-lhe que "a paz de que goza
vam as famíli as, e de que não gozariam a não ser aqueles indiví
duos ou antes essa instituição, compensava de muito o trabalho que 
pesava sobre os outros de sustentá-los". E adianta Ehrenreich que 
os Xambioá (Carajá) mantinham mulheres Kaiapó em co11dições 
de semi-escravas, destinadas a ter relações com os indivíduos sol
~eiros. Essas mulheres eram também oferecidas às tripulações dos 
navios, apesar do seu repugnante aspecto. Crianças também erani 
utilizadas com o mesmo fim, entendendo-se que estas eram estra
nhas à tribo, pois se sabe que eles tratavam com muito carinho 
às nascidas na aldeia. 

Poliandria - Protásio Frikel observou a poliandria, e1nbora 
não freqi.ientemente, entre os Tiriyó: o casamento de uma mulher 
com dois homens. Menos como uma norma social aprovada pelo 
grupo do que como "uma saída de einergência, de um expediente 
motivado por qualquer necessidade, impotência, doença, impossi
bilidade de trabalhar. Não querendo divorciar-se, pois se habitua
ram ao convívio de longos anos, encontraram uma solução: Admi
tiram um marido para resolver os problemas matrimoniais e ma-
nutenção · da casa. · 

Já na sociedade Suruí, - índios localizados n as cabeceiras do 
Sororó, sudoeste do Estado do Pará, - Roque de Barros Laraia 
constatou (1961) a existência do que chamou de "arranjos polian
dricos". A depopulação crescente, atingindo preferentemente os ele
mentos .femininos, fez surgir: esses arranjos para contrabalançar de· 
savenças e problemas na tribo. Assim, todas as mulheres casadas 
possuem o seu "amutehéa" (amante), com quem mantém relações 
sexuais na ausência do marido. Essas relações são consideradas nor-
1nais por todo o grupo Suruí. Apenas, o marido "finge ignorá-las, 
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numa tentativa de conciliar as tradições fortemente patrilineares 
do grupo com a situação atual". Acrescenta Ba1·ros Laraia que todos 
os homens casados conhecem o "amutehéa" das outras mulheres, 
menos o da sua .. . Pois afirmam que a sua não tem. 

Entre os índios do U aupés, que o Padre Alcionílio Brüzzi 
estudou exaustivamente, há a 1nesma instituição australiana cha
mada Pirraúru: Quando o marido se ausenta, convida um irmão 
de sangue ou outro indivíduo da tribo "para substituí-lo nas rela
ções conjugais habituais". E se o marido é bom - houve quem 
acrescentasse a informação, - "agradece o serviço que lhe prestou 
o substituto, satisfazendo à sua mulher e dando-lhe um filho". 

O etnólogo Edson Soares Diniz observou, por sua vez, entre 
os índios Kayapó-Gorotíre, estranha instituição, chamada de ikiê. 
Trata-se de uma forma de amizade entre casais, os quais se per
mitem relações sexuais pela troca de mulheres. Quando indivíduos 
solteiros entram nessa relação de ikiê, a situação é sa tirizada pela 
tribo. 

Outra prática sexual dos Gorotíre, conhecida pelos vários 
grupos Kayapó, é chamada de "geral" ou "abenoadioro" ou ainda 
"abenoniêt: Consiste nas relações sexuais de vários homens com 
u1na índia, fora do aldeiamen.to, "deixando-a, quase sempre., pros
trada". Este estupro consentido pela tribo decorre sempre de um 
castigo imposto pelos chefes. Por ter incendiado uma choça, uma 
jovem foi vítima de uma "geral". Mas há também a "geral" de 
iniciativa dos rapazes, - uma curra autêntica, - punida severa
mente pelos "capitães". 

Entre os Kamaiurá, - observou Eduardo Galvão, - as mu
lheres estão proibidas de assistir à dança de jakui, onde os homens 
tocam flautas e usam máscaras representando seres sobrenaturais. 
"Ao ouvir a flauta, as mull1eres correm para dentro das casas, fe
chando as portas. A que for surpreendida espreitando os homens 
dançar, é obrigada a ter relações sexuais com todos os homens 
da tribo". 

Posição do Coito - No capítulo intitulado "A posição so
cial ela mulher entre os Bororós Orientais" ("Ensaios de Etnologia 
Brasileira"), H erbert Baldus anotou traços importantes a respeito 
das relações sexuais entre aqueles indígenas. 

A posição normal do coito, entre os Boróro, é a do homem 
e a 1nulher deitados de lado, um em frente do outro. E · como o 
informante de Baldus, o índio Tiago Aipobtu·eu, numa curiosidade 
natural, tivesse indagado e sabido que entre os brancos o homem, 
normalmente, se deita sobre a mulher, embora possa acontecer o 
contrário, exclamou o boróro: 

Que desaforo contra aquele que está em baixo! 
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E outro indígena, Atílio, ao tomar conhecime11to do mesmo 
assunto, exclamou por sua vez: 

- Mas que peso! 
Entre os Guayaki, - registra Baldus, - eles copulam na

quela posição e também "o l1omem atrás da mulher". Dessa ma
neira, - acrescenta - seria possível ter prazer com moças impú
beres sem que estas ficassem prejudicadas. 

Já entre os Chamacoco, Kaskihá, Kaimgang, Karajá e Ta
pirapé, - é ainda informação de Baldus, - a mulher deita-se de 
costas e o homem em cima dela. 

Afrodisíacos - Interessante notar-se que ainda entre os Bo
róro, os índios consumiam o breu de jatobá como afrodisíaco. O 
índio Aipobureu disse a Baldus: "Hoje a gente come este breu só 
raras vezes; não é mais necessário, porque agora a gente sempre 
está com vontade de copular". 

Nesse terreno, é conhecida a informação de que os índios 
Tupinambá constumavam atritar o penis com os pelos de um ani-
1nal venenoso, para dilatá-lo. Arthur Ramos registrou a indicação 
na "INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA BRASILEIRA". p. 90. 
Por sua vez, José de Anchieta menciona ein suas "CARTAS" uma 
Jagarta preta, a Socaúna, comprida, de cabeça vermelha, com pelos 
compridos e venenosos, que excita a libido. Descreve o bárbaro 
costume: "Os índios costumam aplicá-las às partes genitais, que as
sim se excitam para o prazer sexual. Incha elas de tal modo que 
em três dias apodrecem, donde vem que muitas vezes o prepúcio 
se fura em diversos lugares, e algumas vezes o mesmo membro viril 
contrae uma corrução incurável. Não só se tornam feios, pelo as
pecto horrível da doença, como também mancham e infeccionam 
as mulheres com que têm relações". 

Entre os Maués, Nunes Pereira observou que eles não em
pregam ferroadas de formigas como excitantes e congestionantes 
dos órgãos sexuais, como faziam os Parintintins. Entretanto, "a fer
roada da formiga taoca dá à vítima um grande poder de atração e 
dqmínio sobre as mulheres. A ferroada da taoca, - esclarece Nunes 
Pereira, - dóe vinte quatro horas. Também utilizavam a formiga 
merepetec. 

As índias do U aupés dão poções, (puçanga) aos rapazes, para 
atraí-los. Adianta o Padre Alcionílio Brüzzi, que, na presença dos 
rapazes, as índias se esfregam co1n raízes e plantas, com finalidade 
afrodisíaca. Depõe o mesmo sacerdote que recolhera, para o centro 
de pesquisas de Iauareté, algumas plantas havidas como esterili
zantes e abortivas. Ao organizar o erbário, caíram algumas etiquetas 
identificadoras. "Recorremos a três donzelas e, com toda a facili
dade, ao verem as plantas, indicaram o nome e a finalidade, pre-. . ,, 
risamente como constava nas etiquetas . 

- 101 -



Nunes Pereira nos fala ainda num afrodisíaco eficientíssi
\no: o conindé - poã :...__ munhum, conhecido pelo nome de MUIRA
PUAMA ou J\'1ARAPUAMA. 

Homossexualismo - Apesar de Herbert Balclus ter dito que 
a homossexualidade e o onanismo são desconl1ecidos dos Boróro e 
maior parte das tribos por ele visitadas, observações mais recentes 
de Claude Lévi-Strauss, no livro "TRISTES TRôPICOS", revelam 
que os Nambiquaras praticam o homossexualismo. 

A poligamia entre os N ambiquaras, como de resto em qual
q uer grupo étnico, provoca desequilíbrio entre o número de rapa-
1es e moças em idade de casamento. E se os moços não casam com 
mull1eres velhas ou viúvas, surgem relações homossexltais, que os 
Nambiquaras chan1am, como diz Lévi-Strauss, "poeticamente", de 
"tamindige kiandige", que quer dizer "amor-mentira". 

Esse "amor-mentira" é praticado à vista dos circunstantes, em 
torno das fogueiras, divertindo os presentes. Considerando-se rela
ções infantis, os Nambiquaras não dão maior importância ao fato. 
l~ntretanto, Lévi-Strauss não sabe informar se nesses exercícios eles 
conseguem a satisfação completa ou se tudo não passa de "efusões 
sentimentais". Curioso é que essas relações homossexuais são per
mitidas apenas entre os adolescentes primos cruzados, ou seja entre 
futuros cunhados, "pois o irmão serve, provisoriamente de substi
tuto". Strauss acrescenta que os cunhados, mesmo entre indivíduos 
adultos, continuam a - ter grande liberdade, não sendo raro encon
trar-se "dois ou três homens, casados e pais de família, passeando de 
tarde, ternamente enlaçados". 

Também entre os índios do Uaupés, conhece-se a masturba
ção, o homossexualis1no masculino e feminino e outras bestialida
des, tanto assim que o Padre Alcionílio Brüzzi registra a palavra 
indígena correspondente a cada uma dessas manifestações. 

Entre os índios Urubu - Num livro recente, "SELVAGENS 
AMÁVEIS", Francis Hurley fez anotações interessantes relaciona
das com o sexo entre os índios Urubu. Esses selvagens estão em con
tato permanente com a frente pioneira nacional, tanto assim que 
já não viven1 nus, embora conservem quase a totalidade de seus 
costumes e padrões tribais. 

Para urinar, por exemplo, os homens costumam acocorar-se, 
- observação que Harald Schultz também consigna noutro grupo 
indígena, - enquanto as mulheres, dando as costas aos presente.s, 
ficam de pé e levantam as saias. 

Produz diarréia, - dizem, - comer frutas de árvores onde 
alguém copulou em baixo. (Aliás, em sua linguagem, o verbo corres
pondente ao ato de copular é surucar). 
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Criança e esperma são designadas por uma 1nesma palavra. 

Assim, quando ejaculam, djzem: 
- lVIinha criança saiu. 

Ter pelos no carapuá (sexo feminino) é vergonhoso. As mu
lheres raramente o conservam. Porisso, o índio Anakãpuku confes
sou a Hurley que "embora lhe agradasse dormir com uma mulher 
civilizada, 11ão ousaria: elas tinham cabelo entre as pernas e só pen-
sar nisso o horrorizava". · 

Na sua filosofia de vida, entendem que o homem "é um ser 
espiritual, como o próprio sol, durante o dia, e um ser sexual tão 
logo o sol se ponha". 

Para explicar a concepção, há. um mito. No começo do 
mundo, as mulheres não davam n ascimento aos filhos. Só Mair os 
produzia. Elas ejaculavam num vaso de barro. Depois de ouvir 
ruídos lá dentro, destampava-o e retirava a criança. As mulheres 
não podiam olhar para dentro do vaso. Um dia, uma curiosa olhou. 
A criança não nasceu. Mair soube e ficou encolerizado. Atirou a 
criança na barriga da mulher e falou: 

- ... agora tu é quem produzirás as crianças, e, durante o 
parto, hás de sofrer". 

Outro mito procura explicar o origem do penis. Mair tinha 
um penis fantasma, que vivia debaixo do chão. "Era uma cousa 
enorme, que vivia em baixo da terra, como uma grande minhoca 
azul, de meia milha de comprimento. "Se a mulher desejava suru
car, era só bater suavemente na terra e chamá-lo: 

ó rancuãi-ang, ó meu macho, ó meu marido, - batendo 
na terra. 

O rancuãi-ang surgia devagarinho, erguia a cabeça exata
mente em frente da mulher, de modo que ela pudesse acocorar-se 
em cima dele. Depois, a mulher urinava num pote e cinco dias de
pois a criança estava lá dentro. 

Certo dia, um homem viu uma mulher chamar o rancuãi-ang 
e ter relações com ele. Chamou-o também. M as, não sabendo o que 
fazer com ele, pegou um facão e decapitou-o. Mair, quando soube, 
ficou furioso com os homens. Cortou então o rancuãi-ang em vá
rios pedaços e prendeu-os aos homens. 

Eis, portanto, algumas indicações de cronistas e etnólogos 
~obre a vida sexual dos indígenas brasileiros, - capítulo ainda prà
ticamente aberto às indagações dos pesquisadores e que poderá ofe
recer aspectos surpreendentes e dignos de estudo. 
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