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Através de uma etnografia de atributos da vida cotidiana e ritual dos Rikbaktsa, do 

sudoeste amazônico, este trabalho pretende reconsiderar o caráter oposicional e de 

precedência ortodoxa entre domínios e espaços descritos na etnologia sul-americana como 

“masculino” e “feminino”, “cerimonial” e “cotidiano”, “político” e “doméstico” e outros 

contrastes deles derivados. Em algumas etnografias, as mulheres Rikbaktsa apareciam ou 

submetidas a um dito domínio masculino ou como estabelecendo com este uma dócil relação 

de complementaridade. Conforme argumentarei, ao mesmo tempo em que este povo não 

parece se ocupar em associar ou dividir mulheres e homens em “domínios” ou “reinos”, 

dentro de uma hierarquia imutável, as mulheres exercem uma peculiar maestria na produção 

da coletividade, das pessoas e de suas relações, antes mesmo do “nascimento” propriamente 

dito, como também ao longo da vida de alguém. 

Os Rikbaktsa definem um mundo no qual corpos, pessoas e uma infinidade de 

entidades, por admitirem diferenças apenas graduais, são impelidos a relações potencialmente 

transformativas. Trata-se de um universo em disputa, onde as mulheres Rikbaktsa têm tido 

papel cada vez mais central, desde a política cotidiana da produção de seres e coisas até 

dimensões mais amplas, de caráter supra-comunitário. Elas têm, potencial e oficiosamente, a 

prerrogativa de “continuidade” e “extinção”, sobre segmentos sociais e, em algumas 

narrativas masculinas, sobre os Rikbaktsa, como povo. Manipulam o “dado biológico de base 

nativo”, concorrendo com o aspecto normativo da produção da coletividade. São circuitos 

paralelos de produção de pessoas, por determinadas linhas e, sob certa perspectiva, de 

“sabotagem” desta produção. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando estive pela primeira vez entre os Rikbaktsa, há mais de uma década atrás, 

homens e mulheres de várias aldeias acabavam de voltar de uma longa expedição da época da 

seca ao baixo rio Juruena e pousavam na aldeia em que estava. São diversos os recursos, 

pessoas e grupos familiares que, notadamente entre os meses de julho a outubro, sobem e 

descem os rios Juruena e Arinos. São conquistadas e transportadas penas de diversas aves do 

repertório alimentar, ritual e da belíssima plumária rikbaktsa, filhotes de aves para a criação, 

peixes, macacos e outros animais moqueados, dentes, pontas de flecha jurupará (zayta), 

conchas do rio Arinos (tutãra), mel e o que mais possam adquirir durante as excursões, seja 

pelos locais de pouso – a maior parte deles ocupados por eles e seus ascendentes, em algum 

momento do tempo – seja pelas aldeias de parentes. 

A atmosfera era comemorativa e, sob alguns aspectos, não deixava de evocar os ritos 

finais das múltiplas festas que compõem o ciclo anual rikbaktsa, das quais eu só viria a 

participar muito mais tarde. Pessoas de diversos segmentos sociológicos e parentelas estavam 

reunidas, produzindo e compartilhando comidas e bebidas, distribuindo, dividindo e trocando 

diversas tarefas e recursos. Ao cair da tarde, estavam homens e mulheres, no pátio da aldeia, 

espacialmente separados, em conversas ora paralelas, ora parte de um divertido diálogo, feito 

de referências e interpelações mútuas. 

Em meio ao que me parecia ser, paradoxalmente, uma algazarra organizada, na língua 

Rikbaktsa e rindo muito, as mulheres mais velhas diziam-me que queriam “mexer” comigo, ir 

para a minha rede. Eu ria e dizia, na minha fala precária, que “não, que só iria com meu 

marido!”. Anos mais tarde fui confrontada com práticas homoeróticas femininas e 

rapidamente evoquei esta passagem, que havia registrado como apenas uma “curiosidade” nas 

páginas prematuras do meu diário de campo. 

Estas práticas acontecem em paralelo à existência de múltiplos eventos que, 

insistentemente e sob certa perspectiva, tratam da suficiência feminina. Isto, seja com relação 

à reprodução, seja com relação à prescindibilidade sexual dos homens, na medida da 

existência de jogos eróticos entre mulheres e outros artifícios.  



Dentro deste tema, em uma aproximação das diversas histórias que, cotidianamente 

contadas ou evocadas, fazem parte do universo Rikbaktsa, destaco uma família em particular. 

Composto por variações e transformações diversas, a depender do conhecimento e dos 

propósitos daqueles ou daquelas que as evocam, este conjunto de histórias ou mitos é referido 

por eles por piku-ty soho (“história da anta”). Em português, este conjunto assume a 

significativa tradução ou denominação de “história da segunda geração”. 

Se ele nos conta sobre uma “segunda geração” rikbaktsa, podemos supor que há, 

também, uma “primeira geração”. Por outro lado e diante da teórica possibilidade de haver 

alguma história para ela – nenhum rikbaktsa negará esta possibilidade, embora possa dizer 

não sabê-la contar – jamais ouvi qualquer narrativa em que coubesse identificar o princípio ou 

a origem primeira dos Rikbaktsa. O mundo, ao que parece, sempre contou com seres e/ou 

coisas preexistentes e que vieram e vêm, mais do que se criando ou extinguindo, 

relacionando, multiplicando e segmentando-se; transformando-se, por meio destas relações. 

Assim, este trabalho pretende trazer algo acerca do funcionamento particular desta 

cosmosociologia, no sentido de uma compreensão multi-perspectiva das relações 

homoeróticas femininas, na medida em que estas remetem e podem ser compreendidas, como 

acredito, neste amplo universo. O objetivo é examinar, proximamente, os modos nativos de 

gerar “gente”, “rikbaktsa”, como de gerar mundos, seres, suas eventuais diferenças e algumas 

das ordens e formas de socialidade possíveis de serem projetadas neste coletivo (Athila, 

2006).  

Toca-se no conhecimento nativo sobre as “diferenças” entre seres, de maneira geral, 

dentro das quais se incluem o caráter e o grau das diferenças atribuídas pelos Rikbaktsa a 

homens e mulheres, como à concepção de seus eventuais espaços e modalidades de relação, 

ritual e cotidianamente (Athila, 2008). Sendo particularmente importantes a esta 

compreensão, vêm também à consideração ideias sobre como ocorre a criação destes seres ou 

sobre como entendem sua “procriação”. 

A palavra-conceito “procriação” nos evoca uma explicação fundada no imaginário 

biomédico-científico, que reforça uma concepção diádica e opositiva dos sexos, como daquilo 

que é necessário e suficiente para “fazer bebês”. Dentro dela, para que ocorra a “procriação”, 

são necessários e suficientes um homem e uma mulher, concebidos como doadores de 

contribuições não apenas diferentes mas que são prioritariamente caracterizados por atributos 

contrastantes e diametralmente opostos. 

Sem discutir esta premissa e tendo como corolário esta fórmula de “fazer gente”, 

aquela fundada em uma fisio-lógica bastante particular, uma determinada antropologia toma a 



liberdade de, em acréscimo, considerar como “um fato de cultura que é, sem dúvida, universal 

- a capacidade fisiológica das mulheres de gestar um e outro sexo, capacidade da qual os 

homens são desprovidos” (Héritier, 2004: 21) [trad. minha]. É a expressão de um contraste 

entre presença e ausência, possibilidade e impossibilidade e que é indiscutível, dado que tem 

expressão simultanea e universalmente natural e, como se reivindica, cultural. 

Este trabalho pretende discutir e refletir sobre, justamente, esta ideia de “fato de 

cultura universal”, ao mesmo tempo em que sobre a relevância, ao menos para entender 

outros contextos, de uma determinada concepção de fisiologia, o chamado “dom universal de 

ordem biológica” ou dado biológico de base, tomado como um substrato indiscutível – 

universal, “eterno” e uma verdadeira “banalidade” (Héritier, 1981: 15, 16, 17) [trad. minha] 

– de qualquer sistema de parentesco. Faço isso através de uma etnografia dos conhecimentos 

rikbaktsa acerca de fazer gente e a partir de uma análise sobre as matérias através das quais 

homens e mulheres – entre outras modalidades de seres - constroem suas diferenças 

(Yanagisako & Colier, 1987: 15). O procedimento central é, desta maneira, entrecruzar as 

relações homoeróticas femininas aos saberes nativos sobre concepção, filiação, produção de 

diferenças e, particularmente, a uma alegada, contínua e propositalmente inconclusiva disputa 

pela autoria destes processos por parte de homens e mulheres, segmentos sociais e até seres 

metafísicos (Athila, 2010).  

Finalmente, proponho que pensar sobre relações que se poderiam caracaterizar como 

de “gênero”, no contexto ameríndio e possivelmente alhures, tem como implicação explorar o 

que os envolvidos entendem como sendo a fisiologia de seus corpos, o que eles são e como se 

fazem, neste conjunto maior de relações com todo tipo de ser ou coisa que possa ser 

concebida como diferente ou semelhante. Por fim, explorar etnograficamente qual o caráter 

ou a grandeza do intervalo deste painel de matizes de alteridade e semelhanças.  

Do gênero, passa-se, rapida e reversivelmente, a pessoas, corpos, reprodução, aos 

modos pelos quais estes seres se colocacam em relação, aproximam-se ou distanciam-se e, 

neste caminho, estabelecem certas “formas de socialidade” que costumados chamar de 

“parentesco” (Strathern, 2012: 11). Nos Rikbaktsa, este caminho exploratório me conduzirá a 

seus saberes sobre vida e morte e sobre certas condições que, se em alguns momentos 

parecem trabalhar contrariamente à estabilidade de pessoas, segmentos sociológicos e 

posições, são por outro lado pregnantes, na medida em que tornam possível a coletividade. 

 

«A ANTA EM SEGREDO»: UM MUNDO DIFERENTE, GENTES DIFERENTES? 

 



Para os propósitos desta comunicação, utilizo uma versão breve e instrumental da 

piku-ty soho. Ela traz alguns dos pontos centrais e que são comuns à maioria das versões que 

conheço, com destaque para aquela registrada por Holanda (Holanda, 1994: 17-35) e que é 

denominada “A separação de homem e mulher”. Vamos a ela, então: 

Uma mulher cria um novo ser, com pênis, a partir unicamente de suas dobras cutâneas, 

de seu calor corporal e de uma determinada semente. Em segredo, uma outra mulher, através 

de pequenos “abusos” sexuais, faz com que seu pênis cresça rapidamente. Descoberta a 

mulher, este ser de pênis grande continua a se transformar e a, diariamente, ter relações 

sexuais com todas as mulheres, nas cabeceiras dos rios, enquanto os homens supunham que 

estavam em suas tarefas habituais.  

Nesta época, apenas as mulheres iam às roças e coletavam, enquanto os homens 

permaneciam na casa, preparando a comida ou caçando pequenos animais. Não havia arco e 

flecha e eram poucos os tipos de animais. Poucos eram mortos, mas sem dificuldade. A vida 

corria bonita (tsapyĩna) e sem brigas. Inclusive mybaikny, o coatá-macho, “chefe” primordial 

dos Rikbaktsa, devia baldear lenha, preparar o mingau e experimentar primeiro, como hoje 

fazem preferencialmente aqueles homens que são do clã mybaiknyktsa, durante as festas. 

Descobertas pelos homens, por meio de seus vários emissários dotados da missão de 

espioná-las, este é o ponto de discórdia que acaba por separar os primeiros segmentos de 

homens e mulheres, ditos por eles rikbaktsa. Os homens passam a persegui-las, para o que 

aprendem a fazer arco e flecha, mas não têm sucesso. São muitas as desventuras no caminho 

até a separação, que acaba sendo mais ou menos definitiva.  

A partir de então, estes homens e mulheres passarão a se reproduzir isoladamente, com 

outros parceiros. Os Rikbaktsa de hoje se dizem vindos destes homens, que passam a se 

reproduzir com mulheres-peixe – as que conseguiram capturar com uma rede velha - aquelas 

mais feias (batsisapy). Ao mesmo tempo em que criam o arco e a flecha, criam-se também 

divisões entre o que antes era uma só gente. Estas gentes – diversos grupos de wahorotsa1, 

como os Myky e os Cinta-Larga – passam a disputar com eles a caça, embora mais variada, 

mais difícil de ser conseguida. 

Os Rikbaktsa de hoje são originários de uma destas “linhas de reprodução”, digamos 

assim, embora não deixem de ser também relacionados à outra “linha de reprodução”, de cuja 

                                                
1 Wahorotsa, os Rikbaktsa dizem/traduzem por “índios”, algo como “os” da wahoro (“casa”) que, entre eles, 
idealmente comporta indivíduos de diferentes segmentos sociológicos/metades. Dentro desta designação incluem 
outros povos, alguns deles inimigos reconhecidos, ao mesmo tempo em que excluem os brancos (kadiri). Para 
um discussão pormenorizada sobre a forma de distribuir e pensar “alteridade” entre os Rikbaktsa, remeto o leitor 
à minha tese de Doutorado (Athila, 2006). 



a história simplesmente não se sabe mais. Mas este cisma ou transição não é o único e nem é 

pontual, definitivo ou mesmo linear. Há diversas outras histórias que, de certo modo, 

interrompem a possibilidade de fixar na história da anta um ponto eminentemente original 

para os Rikbaktsa. 

As histórias operam em um intervalo que se aproxima de algo como temporalidades 

múltiplas, entre as quais não há como estabelecer antecedência rigorosa, para além de que 

tratam de um tempo ou estado do mundo que contrasta com aquele vivido no presente. E, de 

certa forma, o contar rikbaktsa usualmente sugere que estas histórias e seus povos e seres 

podem ter continuado a existir, em algum lugar do espaço. Entre a maior parte delas é pouco 

possível estabelecer alguma sequência temporal unilinear. Desta forma, há várias histórias, de 

várias “origens”, no sentido fraco do termo, de vários seres e sobre vários eventos e estados 

do mundo anteriores.  

Entretanto, elas muito comumente tratam de transformações de um determinado 

“estado” de gentes e/ou coisas a outro que o sucedeu ou foi gerado a partir do primeiro. 

Enquanto tais, elas trazem marcadores temporais que indicam anterioridade e, por vezes, 

antiguidade (tapara-), a depender da sufixação empregada. Este estado primeiro e anterior, 

contudo, não pode ser considerado “O” primeiro, tanto quanto seu estabelecimento não pode 

ser entendido enquanto algo que é completamente diferente do estado anterior. As interações 

e semelhanças entre um e outro parecem ser ao menos uma possibilidade lógica, 

cuidadosamente cultivada pelas narrativas rikbaktsa.  

Então, como acontece à anta há, por exemplo, outras histórias que falam sobre a 

criação dos diferentes tipos de queixada (pazahei), através de um homem, suas filhas e outras 

substâncias; sobre a origem das plantações ou diferentes histórias que falam sobre tempos 

onde a comida era conseguida com facilidade, diferente do que passaria a acontecer a partir 

destes cortes transformativos do mundo. Como elas, a história da anta acaba por transformar 

significativamente o estado de coisas e gentes do mundo, a partir de gentes e substâncias que 

já existiam e, principalmente, com a criação de novas distinções entre o que antes era uma 

gente só.  

Criou-se um mundo mais difícil, onde a caça apresenta mais distinções e é mais 

trabalhosa (antes do acontecido não havia por que fazerem arcos, não sabiam), onde há outras 

“gentes” disputando recursos. E a dificuldade ou a disputa de recursos e os conflitos entre 

gentes que passam a ser diferentes mas não completamente diferentes – porque guardam 

alguma relação com os estados prévios do mundo -, tematizada em diversas histórias 

rikbaktsa, são consideradas como alguns dos piores males do mundo. 



Subentende-se, também, que os homens passaram todos a caçar e guerrear/disputar e 

as mulheres tomaram para si as atividades ditas “domésticas”. Isto aconteceu a partir de suas 

experiências auto-reprodutivas e de suas traições e relações sexuais com seres desconhecidos 

que, aliás, não deixaram de gerar o mundo como ele é hoje. Assim, as coisas eram de uma 

forma e passaram a ser de outra. O estado do mundo se transformou, como acontece em 

outras histórias Rikbaktsa, que falam de tantas outras transformações do mundo e das gentes.  

Não há exatamente moral ou castigo nesta redistribuição, mas apenas a transformação, 

como uma condição do próprio existir no mundo. Enquanto tal, esta ordem atual das coisas 

poderá sempre alterar-se. Homens e mulheres continuam a se reproduzir por diversas vias, 

como acontece hoje em dia, muito embora nem sempre em um mesmo sentido. 

 

MITOS E TRANSFORMAÇÕES: O ROUBO DA «NATUREZA» FEMININA X AS EFICAZES FICÇÕES 

MASCULINAS 

 

Ancestralmente, os homens não roubam a capacidade reprodutiva das mulheres e, a 

partir disto, passam a domina-las, como uma inversão cultural que visa neutralizar uma 

hierarquia que seria dada na natureza. Este é o protótipo de análise de algumas mitologias 

ameríndias e de outras partes do globo, usualmente evocadas em trabalhos que têm ênfase no 

“gênero”. Um atributo comum, notadamente àqueles trabalhos que alimentaram o diálogo 

entre o feminismo e os ditos estudos de sistemas elementares e semi-complexos de 

parentesco, sobretudo entre as décadas de 70 e 80. 

De uma homologia entre análises e propósitos político-científicos à sua aparentemente 

completa desvinculação, é preciso também destacar que há, ou havia até muito pouco tempo, 

uma lacuna importante em torno de estudos que tematizam relações ditas de “gênero” e, como 

uma província ainda mais inexplorada, as relações “intra-gênero” entre sociedades indígenas. 

Parte significativa das discussões em torno dos possíveis modelos para explicar os regimes de 

sociabilidade entre os índios sul-americanos, francamente associada à “predação cinegética”, 

tem igualmente passado ao largo do viés do “gênero”, em geral (cf. Lea, 2001: 158; Århem, 

2007: 514; Lagrou, 2007: 516; Langdon, 2007: 518). 

Do gênero à etnologia, da etnologia ao gênero, isto não deixa de ter relação com o que, 

há cerca de duas décadas atrás, Overing destacava sobre os estudos que viriam a consolidar 

este tema ou conceito, notadamente aqueles que se tornariam clássicos da década de 70 e do 

início da década de 80. Overing (1986) aponta que estes estudos desconsideravam possíveis 

diferenças entre os sistemas de moralidade ou às variações nas concepções sobre o “poder” e 



o “político” (Overing, o. cit.: 138) relativas à multiplicadade de contextos etnográficos 

estudados. 

Cerca de uma década antes disso, o papel secundário das mulheres é denunciado como 

um fato pan-cultural e universal por Ortner (Ortner, 1974: 67, 84) e outras autoras. Não 

haveria nada na natureza capaz de justificar estas formulações, sustentadas, em contrapartida, 

por tudo o que há na sociedade e na cultura, não apenas do ocidente, mas pelos quatro cantos 

do mundo. A dominação e a hierarquia entre homens e mulheres não eram da natureza, como 

parecia, mas advinham de elaborações simbólicas tão universais que lhes davam “ares” de 

natureza. E, se era desta forma, poderiam e deveriam ser abolidas. 

Estava em questão denunciar as relações subservientes entre antropologia e 

colonialismo, como que supostamente replicadas entre antropólogos e seus outros.  

Por outro lado, a distinção sexo e gênero na teoria feminista, não deixava de manter o 

sexo como uma realidade subjacente, porque algo do âmbito da biologia, da anatomia, do 

dimorfismo incontestável dos corpos. Todo o trabalho do simbolismo se faria a partir desta 

“diferença” tomada como “real” e fundamental. Uma diferença que, além de contrastante, é 

dual e também “opositiva”.  

Como universalizar este nexo entre uma dada concepção dos corpos e a produção de 

diferenças entre eles?  

 

DE TOPOLOGIAS COMUNICANTES E DIFERENÇAS NECESSÁRIAS E SUFICIENTES 

 

Os Rikbaktsa somam cerca de 1400 indivíduos, distribuídos em pelo menos 35 aldeias, 

dispostas ao longo de três municípios do noroeste do estado de Mato Grosso, na bacia dos rios 

Juruena, Sangue e Arinos. Ainda que com alguma imprecisão, podemos dizer que se 

organizam, entre outros critérios, segundo o que poderíamos designar por metades, 

idealmente exogâmicas e patrilineares, cada qual composta por um número desigual de clãs 

(Athila, 2006). Apesar destes segmentos guardarem relações relevantes com noções sobre 

exogamia, não é possível defini-los enquanto diametralmente opostos ou complementares, 

inclusive, em razão do que será abordado a seguir. 

Algumas análises etnográficas descreviam as mulheres Rikbaktsa ou como submetidas 

a um domínio dito “masculino” ou, mesmo, como estabelecendo com este dito “domínio” 

uma dócil relação de complementaridade. Por outro lado, como argumentei em outra 

oportunidade, particularmente para o caso da festa do Gavião-Real (Athila, 2008), se a 

coletividade Rikbaktsa expressava-se, em muitos momentos, a partir de divisões claras entre 



atributos, tarefas e domínios espaciais respectivos, havia uma patente relação dialógica entre 

os mesmos, tão almejada quanto necessária ao bom termo do cotidiano como dos ritos.  

No lugar de uma separação absoluta, a condição do bom-termo dos ritos é a constante 

correferência, sincronia e calculadas invasões mútuas entre o que, a princípio, seriam os 

domínios “doméstico” e “político”. E isto acontece no sentido de impedir tanto sua 

caracterização através de atributos que possamos considerar como exclusivamente 

“femininos” ou “masculinos” e propriamente “políticos” ou “domésticos”. Estes arranjos, 

principalmente quando considerados no curso da vida Rikbaktsa e sob outras perspectivas de 

análise, demonstravam certa renitência ao estabelecimento de alguma topologia 

hierarquicamente permanente entre espaços, domínios, como entre homens e mulheres.  

Sob determinada perspectiva, as mulheres aparecem como protagonistas ou 

demonstram uma maestria na “produção” de “pessoas” e de suas “relações”, antes mesmo do 

“nascimento” propriamente dito, como também ao longo da vida de alguém (Athila, 2010). 

Do ponto de vista de sua importância ao sistema de relações ou ao parentesco Rikbaktsa, 

como ao caráter e atributos dinâmicos da pessoa, esta maestria era, no mínimo, “concorrente” 

com aqueles saberes, digamos, “oficiais”. É desta maestria que trato aqui, explorando este 

conjunto de conhecimentos múltiplos, muitos dos quais poderiam parecer paradoxais entre si. 

A partir deste conjunto de conhecimentos múltiplos é que proponho a reflexão sobre a 

qualidade da “diferença” necessária para criar outros seres entre os Rikbaktsa, como das 

possíveis implicações disto para as agendas investigativas do “gênero” e do “parentesco”. 

Traduzindo a questão que pode parecer complexa, para um par de perguntas simples, 

podemos dizer:  

 

“Como pessoas e a partir de quais matérias, outros seres e coisas podem ser “criados”, 

“produzidos” ou “re-produzidos”? 

 

“Quais são os conhecimentos Rikbaktsa acerca da matéria de “produzir gente” e 

“coisas”? 

 

Meu objetivo é o de agregar outras perspectivas que, pelo menos entre os ameríndios e 

possivelmente alhures, não podem ser dissociadas da “relação” sexual propriamente dita. No 

contexto ameríndio, a tarefa de compreender algo acerca do tema nos confronta diretamente 

com o modo pelo qual estas coletividades entendem os corpos ou, mais apropriadamente, a 

corporalidade de seres e também de coisas. Algo que cada vez mais se afirma como um 



paradigma entre os etnólogos da América do Sul tropical é que o corpo não é algo que se 

oponha ou possa ser dissociado de qualidades que costumamos atribuir à alma ou espírito 

(Seeger et al., 1987). Tanto afecções quanto substâncias (Viveiros de Castro, 2002: 380) o 

compõem irremediavelmente. 

São feitos de distinções apenas tênues entre fisiologia, substâncias, afetos, 

pensamentos, sonhos, posturas corporais, noções estéticas, relações sociais, contatos com 

seres metafísicos e, consequentemente, também história. Com delimitações pouco claras entre 

estes componentes, os corpos rikbaktsa são ainda caracterizados por uma “permeabilidade” 

(Athila, 2006) extrema, que potencialmente os sujeita a transformações intensas. 

Elas acontecem ao longo da vida, de modo que o “corpo/pessoa” de alguém é 

constantemente arriscado em seu estatuto (o. cit.: 380). Esta condição determina o caráter de 

incompletude dos corpos, que devem ser progressivamente constituídos através da moderação 

das inúmeras interações com seres e coisas, guiadas por parâmetros que visam um 

aprendizado em torno de como e por quais estímulos serem ou não “afetados” (Latour, 2004: 

205-10).  

Por ser igualmente permeável, o estatuto da pessoa é dinâmico em potencial. Isto, seja 

nos mecanismos que ordenam seu pertencimento a grupos sociais, como nas noções nativas 

de reprodução, paternidade e, consequentemente, parentalidade. Categorias mudam porque as 

pessoas se casam ou deixam de se casar, mas não apenas por esta razão. Há algo que pode 

fazer parte dos modelos formais de compreensão do parentesco, mas que não se resume ou 

pode ser completamente capturado por eles: categorias mudam, sobretudo, porque os 

“corpos/pessoas” mudam substancialmente sua constituição, por razões múltiplas.  

A paternidade, o modo pelo qual cada corpo é conquistado, com propriedades próprias 

e pertencimento a grupos sociais específicos espelham uma dinâmica da experiência social 

que é cotidianamente reconstruída ou reafirmada. Desde a geração mais remota de alguém, 

tudo isto poderá ser “re-elaborado” e redundar em um quadro transformado de relações para 

alguém ou para algum grupo. 

Em algum momento, estas ideias acabam por contrastar com a noção reprodutiva usual 

e o respectivo dimorfismo sexual naturalizado que grande parte do “ocidente” tem 

hegemonicamente tomado como a única forma de produzir corpos e pessoas. Se o modelo 

binário vem sendo apontado como insuficiente para dar conta de relações homossexuais 

(Rubin, 2003: 167-8), é plausível estender esta crítica às relações necessárias à produção de 

seres como um todo, inclusive bebês, o que pode incluir relações heterosexuais e, o que 

particularmente nos interessa, múltiplas outras modalidades de relação. 



Deste ponto de vista, a relação sexual abdica de parte da sua centralidade explicativa, 

passando a ser mais uma entre outras tantas modalidades da relação. Enquanto tal, nem 

sempre será privilegiada ou exclusiva na produção de novas pessoas. Este é precisamente o 

caso rikbaktsa, onde a relação em geral é a responsável pela gênese de corpos/pessoas e de 

seus atributos e diferenças, entre as quais incluem-se aquelas ditas por nós de “gênero”.  

Entre quase tudo há ou pode haver interações, “permeabilidade” (Athila, 2006). O 

corpus de histórias Rikbaktsa sobre a “geração” de seres, nos permite abstrair uma amplitude 

interessante de arranjos possíveis. Esta geração acontece aos pares e às trincas e em tantas 

outras possibilidades combinatórias e transformativas da relação. Para tanto contribuem de 

diversas formas: “mulher” e “homem”; “mulher” e “coisas” (como plantas, artefatos); 

“bichos”, “coisas” e “homens” ou “mulheres” ou, ainda, diferentes espécies de “bichos”, 

“mulheres” e “seres metafísicos”.  

Acrescento também que, como um complicador deste modo de criação ou 

transformação, eles professam e praticam a paternidade múltipla. A geração de novos ou 

outros seres não necessita ter como ponto de partida seres concebidos como completamente 

opostos em sua essência. Ela acontece, antes, através de misturas e transformações de coisas e 

seres que já existem, muitos deles híbridos em si mesmos, tanto quanto será híbrido o caráter 

dos novos seres que serão criados. Isto explica também o pequeno gradiente de distância entre 

os seres que habitam o cosmos, algo que, sem jamais os identificar por completo, aproxima 

mais do que distancia sua condição ontológica. 

A etnografia, o cotidiano e os ritos Rikbaktsa, ao mesmo tempo em que extremamente 

pontuados por divisões “sexuais” e sociológicas de tarefas, demonstram a pouca ortodoxia ou 

a extrema reversibilidade e intercomunicação entre estes universos. Uma reversibilidade que 

atua no sentido contrário ao estabelecimento de distribuições e hierarquias fixas ou 

incomunicáveis. Assim, homens podem fazer artefatos plumários tanto na “casa dos homens” 

quanto em suas casas. Ritos acontecem simultanea e coordenadamente no pátio da aldeia 

como dentro dos domicílios e não acontecem sem que ocorra uma perfeita sincronia e 

comunicação entre os mesmos, no sentido de produzir comidas, bebidas e artefatos 

adequados, bonitos, tsisapyĩtsa. 

Mulheres não têm presença usual na casa dos homens, mas não há proibição explícita 

ou penalidade para o não cumprimento desta orientação oficiosa. Participam de todas as festas 

do ciclo ritual regular, através da aquisição, produção e distribuição fundamental de comida e 

bebida, mas também imitando bichos e seres metafísicos. São ainda expectadoras ativas, 

porque interagem com estes seres performados. 



Dançam em momentos determinados da festa e em separado dos homens, mas se não 

há muitos homens disponíveis, dançam junto a eles. Adornam-se com artefatos de seus 

maridos, mas poderão ter seus próprios artefatos, por meio de trocas e recompensas por 

participação no processo de confecção de outros artefatos plumários ou presentes. Ostentam, 

ainda, as pinturas de seus respectivos grupos sociais e não aquela dos segmentos de seus 

maridos. Organizam festas próprias que, se ficam animadas e ganham adesão, podem evoluir 

para festas de maior porte. Se desejarem, podem tocar flautas e outros aerofones, os mesmos 

produzidos e também tocados pelos homens. 

A performance feminina em geral, seja em suas festas independentes, seja nos ritos 

regulares, demonstra-se arredia a uma explicação “gênero-masculino-centrada”. Neste 

sentido, e este ponto é importante, não é imitação ou simulacro do comportamento masculino, 

de modo que não pode ser entendida enquanto uma modalidade de “travestismo ritual”. 

Também não podemos dizer que acontece “frente” ou “em oposição” ao comportamento, 

domínio ou espaço masculino, como uma modalidade de antagonismo sexual ritualizado. 

Nas relações de intimidade, mulheres devem cuidar de seus filhos mas também seus 

pais têm com eles cuidado extremado. Pesa sobre a mulher, oficialmente, a responsabilidade 

de desfazer o laço conjugal. Se um dia um homem idealmente transferiu sua rede (wanu) da 

“casa dos homens” (mykyry) para a casa de sua esposa, é ela quem deve, em contrapartida, 

“jogar sua rede” (iwanu ipapykhik, “ela jogou a rede dele”), quando julgar ou perceber que o 

casamento não é mais apropriado. 

As práticas rikbaktsa relativas tanto à menstruação quanto à capacidade reprodutiva 

feminina demonstram que estes atributos ou processos devem ser adquiridos e 

voluntariamente controlados. Não são, desta maneira, imanências corporais ou atributos 

naturais femininos. Elas devem ser conquistadas, produzidas, moduladas ou inibidas pelo 

indivíduo e, em alguns casos, pela coletividade. 

Mulheres adultas podem se submeter a algum tipo de alteração em sua fertilidade, 

como a supressão de sua capacidade de gerar filhos e da menstruação ou a escolha do sexo da 

criança que irá nascer. Práticas alimentares e comportamentos sociais cotidianos podem 

interferir definitivamente na capacidade de gerar filhos ou gerar filhos vivos e com “corpos” 

íntegros. 

Quando se trata de “corpos” em formação ainda mais intensa, como o das crianças, 

tudo pode se misturar em maiores proporções, ocorrendo intercruzamentos gerativos não 

esperados ou desejados. Podem ser outros homens, outros artefatos e até outros tipos de seres, 



como seres metafísicos. Desde relações com diferentes segmentos sociais e tipos de seres e 

coisas, a posturas, alimentação, sonhos, tudo isso pode contribuir para a formação de um 

“corpo” com determinadas características, como também para sua criação mal-sucedida ou 

destruição.  

Este é o universo dentro do qual devemos entender as práticas homoeróticas 

femininas. Dentro de um mundo no qual corpos, pessoas e uma infinidade de entidades, por 

admitirem diferenças apenas graduais, são impelidos a relações potencialmente 

transformativas. 

 

MÚLTIPLAS PERSPECTIVAS : DA DIVERSÃO AO «ROUBO» DAS PATERNIDADES 

 

As relações que envolvem “mulheres” e excluem obrigatoriamente os “homens” 

assumem modalidades e caráter de voluntariedade diversas. Uma delas diz sobre um outro 

domínio e modo de se relacionarem, que prescinde totalmente dos homens mas recorre a 

outras “matérias” – outros seres, sementes, dobras cutâneas -, para “gerar” novos seres 

humanizados ou outros Rikbaktsa ou simplesmente para “diversão”, através de galhos de uma 

certa árvore, o bamy sarapa, ao modo de “pênis de madeira”.  

São notórias algumas mulheres que possuíram ou possuem o bamy sarapa. 

Comentários sobre isso são feitos apenas no domínio de intimidade extrema, pois em quase 

tudo que envolve as relações atuais entre mulheres, há um certo segredo. Um segredo 

usualmente minado pela desconfiança. Esta situação muito se aproxima de um mito onde uma 

mulher celibatária faz crer a todos que tinha um namorado, na verdade, um bamy sarapa. 

Com o bamy, que possuía adornos auriculares masculinos e tanga de buriti, a mulher tinha 

relações dentro da casa. Todos ouviam e desconfiavam da situação. Porém não podiam 

desmenti-la, pois não podiam ver o bamy.  

Alguns informantes homens disseram-me que as mulheres casadas não têm galho de 

bamy, “só quem não gosta de homem”. Entretanto, todas as mulheres citadas, tanto as velhas 

como as novas, eram ou haviam sido casadas. 

Mulheres podem desempenhar tarefas conjuntas, como pegar mandioca, e terem 

relações íntimas, como acontece também a homens e mulheres. Mas nem sempre estas 

ocorrências são consensuais. Um caso paradigmático é o de uma mulher que me contou de 

uma mulher mais velha – atualmente já falecida – que suspendeu sua roupa quando foram na 

roça. A vítima ficou parada. Depois correu para a casa. Acabou ficando doente, segundo 

conta. Sobre a mulher que a assediou na roça, uma outra mulher confirma a história e conta-



me que ela é hermafrodita, tem pênis também (irikdo) e que tinha relações com seu marido – 

com quem teve filhos - por esta via. Citam outras duas que também teriam pênis. (não vi, 

contudo). 

Reparo que após ser abordada involuntariamente por outra mulher, a vítima adoeceu. 

Isto é um indicativo importante sobre a categoria de coisas em que algumas relações entre 

mulheres poderão ser incluídas, de um determinado ponto de vista. É certo, contudo, que esta 

situação desagrada os homens, havendo certas substâncias que podem ser excepcionalmente 

aplicadas como castigo para mulheres que sabidamente são praticantes deste tipo de relação. 

Voluntariamente e para diversão, mulheres, duas a duas ou em grupos, podem se 

entregar a práticas homoeróticas. Em um caso extremo e singular, este entretenimento poderá 

mesmo ocasionar “geração”, como o atesta a existência de um homem determinado que 

diziam ser “filho da mulherada”, feito aos pés de uma determinada árvore.  

Entretanto, a perspectiva que se firma pelo entender dos homens e daquelas mulheres 

que, aparentemente, envolveram-se em práticas homoeróticas sem volição é bastante marcada. 

Para estes segmentos, estes seriam acontecimentos batsisapy, feios ou “não adequados”, 

conforme a concepção Rikbaktsa do conceito de “beleza”, tsapyĩna. É preciso dizer ainda que 

os estados do “belo” e do “feio” estão amplamente relacionados com a noção de 

“transformação”, de seu caráter e de seu sentido, como já tratei em outras oportunidades 

(Athila, 2006; 2010).  

No caso de mulheres mais novas, é notório que não possam negar o que quer que lhes 

seja solicitado. O sujeito prototípico destas abordagens sexuais são as mulheres velhas e esta 

relação parece entrar na categoria de coisas que não lhes podem ser negadas. Nestes casos, o 

evento pode ser apontado como a etiologia de adoecimentos, a causa de mal-estares 

arriscados, que poderiam culminar na morte.  

Os atos femininos não são completamente privados, mas certamente não desfrutam da 

mesma legitimidade pública. Devem prototipicamente acontecer em segredo, podendo ser 

ouvidos pelos homens e, apenas em casos extremos, constatados. Relações efetivas ocorrem 

na roça, nas andanças no mato. Ou seja, ocasiões em que também homens têm relações 

sexuais com suas mulheres ou com mulheres em geral.  

Lembramos que relações tais acontecem, em sua maioria, com mulheres casadas. 

Eram também casadas as mulheres sobre as quais me disseram ter um bamy. Isto parece 

importante, primeiro porque elas não tomam forma de relações conjugais, mas podem se 

somar à conjugalidade.  



Também não podemos limitá-las, pelo menos no caso ameríndio, a uma questão 

somente erótica ou sequer a alguma forma estéril de relação. Creio que, para fazer um 

trocadilho, a “natureza” destas relações é bastante outra. 

Por isto aponto conexões entre estas relações e as possibilidades de “transformação”, o 

que significa também lhes conceder um caráter de “geração” potencial. De modo que se torna 

obrigatória a referência aos saberes nativos sobre descendência e principalmente sobre 

concepção, marcadamente patrilineares. Este contexto sociológico traz ainda mais 

peculiaridade às diversas modalidades de relações homoeróticas femininas. 

Os Rikbaktsa são categóricos em afirmar que o pai “faz a criança” – o pênis é, 

inclusive, denominado “–rik-do” “coisa para [fazer] gente”. Assim, uma criança gerada por 

esta via pertencerá também ao grupo social de seu pai.  

Não obstante o sêmen das diversas relações construa crianças, as relações 

metonímicas entre os corpos em geral - de pais, mães e filhos - acabam por destitui-los de 

alguma exclusividade nesta formação. Aquilo que “afeta” o pai ou mãe da criança; posturas 

sociais, alimentação, sentimentos, sonhos, poderá ser revertido para o feto, mesmo antes que 

seja gerado, como pode acontecer a meninas púberes que negam solicitações de mulheres 

mais velhas. 

Portanto, se em certa modalidade do discurso nativo formal a criança é completamente 

assemelhada e produzida por seu pai, em outras e conforme se pode constatar nas histórias 

rikbaktsa sobre a gestação e maturação das crianças, segundo a fisiologia nativa, pelo menos 

três “corpos” estarão por algum tempo completamente entrelaçados. E dificilmente estarão 

totalmente desconectados, mesmo após a morte de um deles. 

Ouvi muitas vezes que um determinado clã ou segmento sociológico estaria acabando, 

pois não existem mais indivíduos “puros” que a ele pertençam, de modo a perpetuá-lo. É 

importante que a gente se pergunte, a esta altura, se pode haver algo ou alguém responsável 

por esta suposta extinção. O quê poderia representar este “aposto” à reprodução, um 

acréscimo à construção de novos corpos de tal ou qual características? 

E aí está o “X” desta questão. Se o pai, ou os pais, fazem a criança, o poder de 

determinação da paternidade é categoricamente atribuído às mulheres.  

Esta matéria envolve perguntas formais antes das festas e uma rede paralela de 

comentários informais cotidianos que trabalham contrariamente aos esforços rituais em fixar 

“paternidades” e, com isso, garantir, entre outras coisas, que as tarefas rituais sejam 

desempenhadas “adequadamente” e de maneira “bonita” (tsapyĩna). Entre estes atributos, os 

Rikbaktsa consideram central que filhos e pais – dado que em teoria pertencerão a um mesmo 



segmento sociológico – portem pinturas idênticas e contrastantes com aquelas sustentadas por 

suas mães. O descompasso, a “identidade” de pinturas entre todos – algo que pode atingir 

também casamentos entre indivíduos genealogicamente próximos -, é considerada batsisapy, 

feia e, portanto, não adequada, fonte de possíveis infortúnios (Athila, 2006; 2010). 

Se o homem Rikbaktsa “faz a criança” é a mulher quem designa aquele ou aqueles 

que a produziram. Mas isto acontece servindo-se plenamente da patrilinearidade e dos saberes 

oficiais sobre a concepção, como da paternidade múltipla. Reafirmando-os, mulheres alteram 

o curso da produção de pessoas, com impacto sensível sobre decorrências dos “dados 

biológicos de base nativos”, como a assunção de que mãe e filho pertencerão a segmentos 

sociais diferentes. E este é um assunto que nem sempre se resolve definitivamente, podendo 

perdurar no decorrer de toda a vida do indivíduo. 

A incerteza da paternidade, entre outros fatores, atinge em cheio a possibilidade de 

complementaridade equilibrada e permanente entre segmentos sociais, como as “metades”, e 

de sua perfeita simetria. Esta incerteza imprime ainda certas disposições à organização social 

com efeitos importantes de ordem prática, como “onde” e com “quem” casar, com quem 

morar, que qualidade de relações ter com cada pessoa e quais tarefas rituais assumir. 

Esta é uma prévia do tamanho do transtorno que mulheres rikbaktsa podem causar ao 

mundo “masculino” ou de seus maridos e parceiros, nos clãs e metades destes homens ou no 

seu próprio grupo. Uma possibilidade da qual elas parecem se servir ampla e regozijadamente. 

Entretanto, este poder decisório das mulheres, o qual amplificam através da indecisão ou de 

decisões reversíveis, não pode ser analisado enquanto uma emanação “reprodutivo-natural” de 

seus corpos.  

Se bem demonstrei aqui, o teor das atitudes femininas não se afasta minimamente das 

próprias teorias correntes sobre a construção de corpos, as quais manipulam com maestria. 

Assim, se os homens fazem as trocas para parte significativa dos etnólogos (como ícone 

relativamente contemporâneo desta posição, Lévi-Strauss, 1982: 73, 102 e alhures), mulheres 

podem interceptar este circuito, alterando seu “sentido” e seu “produto” diversas vezes através 

da designação ou da promoção da hesitação sobre a paternidade de alguém. Este é 

precisamente o caso das mulheres Rikbaktsa, que tomam a patrilinearidade a seu favor.  

Não a negam. Absolutamente. Levam-na firmemente em consideração, como 

consideram, partilham e portanto contam com o “saber” dos homens sobre a mesma.  

Nesta versão, são elas que, se não “roubam”, apropriam-se habilmente da “fertilidade” 

masculina, constituindo ou entrando em disputa, ao inaugurarem ou sugerirem um outro 

circuito simultâneo e concorrente de produção ou “re-produção” de “corpos/pessoas”. 



Afastando-se de algum fundamento natural para uma alegada hegemonia reprodutiva 

feminina, as implicações das relações entre mulheres e outras atitudes que lhes podem ser 

associadas têm impacto não apenas sobre a hierarquia formal.  

Pertencem à ordem da política da socialidade Rikbaktsa e de suas teorias sobre a 

diferença e as consequentes possibilidades de geração de seres e coisas, aliás, bastante 

abrangentes em suas modalidades e combinações. Permitem-nos olhar com desconfiança 

sobre o caráter e o quantum de “diferença” é necessária para a “produção/destruição” de seres 

e coisas. 

 

CONCLUSÃO: DAS COERÊNCIAS MÚLTIPLAS 

 

Tanto mulheres quanto homens têm seus possíveis papéis obscurecidos quando se 

toma como “dado natural” apenas mais um “saber” sobre o mundo, condicionado ainda a uma 

certa versão do que seriam os “corpos” e seu modo de “reprodução”, como aquela da nossa 

biomedicina. É praticamente consensual que tais papéis não são “naturalmente” fixos entre 

sociedades indígenas. Entre os Rikbaktsa, por acréscimo, eles não parecem ser 

“culturalmente” permanentes ou definitivamente exclusivos. Submetem-se também a riscos e 

disputas dinâmicas que constituem os gêneros e seus atributos, podendo oscilar no fluxo da 

vida dos indivíduos. 

Não podemos dizer, contudo, que as mulheres rikbaktsa têm caráter ambíguo ou 

desestabilizam a coletividade, ou mesmo que o fazem porque em oposição ao poder 

“procriativo contratual masculino” impõem ou revelam seu (verdadeiro) poder “procriativo 

natural”.  

Tudo se passa sem que a teoria patrilinear de construção de corpos seja questionada. É 

principalmente por ela que as mulheres Rikbaktsa ganham um poder de “vida e morte”, de 

“continuidade” e “extinção”, sobre os segmentos sociais, as metades e até e, ao menos em 

teoria, sobre os Rikbaktsa como povo, como já ouvi alguns homens dizerem, ao abordarem o 

fato de que algumas podem ter filhos com os “brancos”. 

Se pudesse caracterizá-las, entretanto, diria que as mulheres Rikbaktsa se 

assemelhariam a “vilãs” do aspecto normativo da coletividade, aquele formal. De modo que 

controlam e, dependendo da perspectiva, do momento do tempo e da intensidade, sabotam a 

produção de pessoas por determinadas linhas de descendência. Manipulam o “dado biológico 

de base nativo”, em uma sociedade patrilinear e com teoria marcadamente patrilinear de 

concepção. 



As relações homoeróticas femininas ganham um amplo sentido quando consideradas 

dentro deste contexto, ao mesmo tempo em que nos permitem compreender algo que está para 

além delas próprias. Elas não contradizem ou são impeditivas da aliança matrimonial, 

usualmente somando-se a ela. Também não deixam de ser uma espécie de exacerbação ou 

realização dos atributos concebidos pelos Rikbaktsa, como um todo, para caracterizar o “ser 

feminino” dentro do mundo, segundo o conhecem. Elas são parte significativa deste “ser” 

dentro daquele grupo, com todas as discussões, instabilidades e perspectivas que o “ser” 

merece entre os Rikbaktsa.  

Embora não caiba aqui, a descrição sugerida para o sistema social, tanto quanto para o 

corpo/pessoa rikbaktsa, enfatiza muito mais estados que, enquanto tais, são “arriscados”, 

“instáveis” e “mutáveis”, do que modos sólidos de “ser”, “agir” ou “classificar”. Misturas 

peculiares e de potencialmente múltiplas procedências formam os seres de maneira geral e 

podem determinar a abertura dos corpos a contínuas e novas “trans”-formações, em um 

mundo em relação. Esta condição do existir desloca completamente a construção do “gênero” 

para o terreno mais amplo da construção de “pessoas” e de suas diferenças e semelhanças. 

Afinal, em uma sociedade onde a “alteridade” e a “diferença” assumem significados 

tão peculiares, a distinção entre homens e mulheres deve, igualmente, ser mais gradual do que 

absoluta, admitindo desequilíbrios e hierarquias reversíveis.  

Para concluir, registro que parte dos estudos sobre gênero em sociedades ditas 

complexas tem cada vez mais apontado para a existência de outras coerências e arranjos 

possíveis entre “sexo”, “gênero”, “prática sexual” e, ainda, “desejo”, minando tipos únicos ou 

particulares de arranjo que tenham pretensões universalizantes (Rubin, 2003; Haraway, 2004). 

Como dar conta dos múltiplos atributos, sentidos, papéis e práticas evocados direta ou 

indiretamente pelos indivíduos para qualificarem o modo como vivem, se relacionam, se 

reproduzem? O exercício da sexualidade e o gênero podem estar associados mas não são a 

mesma coisa, integrando arranjos que são situacionais e não-universais (Rubin 2003). A 

complexidade de uma “identidade” (na falta de melhor termo) “entre-lugar” foge ao discurso 

hegemônico sobre o gênero, pontuado pelo “feminino” ou pelo “masculino” (Shohat in Costa, 

2001: 155) [trad. minha]. 

Tudo parece acontecer de múltiplas formas e situacionalmente. As relações 

homoeróticas femininas, entre os Rikbaktsa, não se contrapõem ao controverso “ser” feminino 

e ao desempenhar de papéis e tarefas femininas. São, ao contrário, uma espécie de hipérbole 

das ideias e comportamentos associados às mulheres por este povo. Creio, assim, que tudo 

isso está bastante mais próximo do universo de discussões contemporâneas sobre o “gênero” 



do que a atitude desconfiada da atual institucionalização antropológica, onde me incluo de 

certa forma, tem admitido.  

Tudo indica que um novo diálogo, sobre outras bases que aquele estabelecido 

notadamente na década de 70, seja bastante produtivo. É etnograficamente insustentável a 

existência de “atributos” ou “papéis” universais ou naturais capazes de encapsular o “gênero”, 

o “sexo” ou, enfim, qualquer tipo de diferença.  

Questão esta que pode merecer múltiplas perspectivas, seja entre os Rikbaktsa, seja 

nas sociedades ditas complexas. Uma explicação meramente binária ou que não traga ao 

debate os termos nativos – sejam eles ilhéus, amazônicos ou frequentadores de sites de 

internet e clubes de relacionamento – no sentido de como eles mesmos entendem e colocam 

em prática seus atributos e distinções, não deve ser tomada como ponto de partida.  

Nesta empreitada, creio que a etnologia e o parentesco, se tomado de forma ampla, 

como as definições não-essenciais ameríndias para o “corpo”, “sexo”, “reprodução” e os 

significados de sermos “homens” ou “mulheres” pode contribuir para um melhor 

entendimento de outros contextos etnográficos, como aqueles ditos “ocidentais” (entre muitas 

aspas). 
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