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AS ·AMAZONAS OU ICAMIABAS <*>
Betty Min dlin e••>

Agradeço a honra do convite da Fundação Casa de Penedo
para participar do 1 Encontro de Etno-História do Nordeste, em
·especial aos Dr. Francisco Salles, e aos professores Luiz Sávio de
Almeida, Edson Silva e Marcus Galindo. Fico é um pouco sem jeito
de ter o privilégio de estar aqui, pois não sou especialista em Nordeste
nem em etno-história, e a minha experiência maior concentra-se em
Rondônia, Mato Grosso e São Paulo, com breves incursões por outras
áreas da Amazônia. De todo modo, vou falar de temas universais, de
uma forma de trabalho com populações indígenas que pode ser
aplicada a outras regiões. e expor pedaços de uma p esquisa da
tradição oral indígena que também poderia ser feita no Nordeste.
Talvez a troca de idéias e o contato com os pesquisadores do Nordeste
possam no futuro gerar algum trabalho conjunto. Este diálogo é
fundamental como estímulo aos pesquisadores de assuntos indígenas.
Como antropólogos empenhados em defender o.s interesses e a
autonomia indígenas, vivemos uma realidade social dificil, sempre
envolvidos com problemas de dificil solução, como o das terras
indígenas (um triste exemplo é o recente decreto 1775), o da saúde
<•> Comunicação sobre Literatura Indígena em Rondônia. Pesquisa realizada
no IEA-USP/ IAMÁ em 1995/96.
e••>Antropóloga, professora-visitante do Instituto de Estudos Avançados da,
Universidade de São Paulo (IEA-USP) 1995/96. Coordenadora do IAMA
(Instituto de Antorpologia e Meio Ambiente).
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destes povos, sua sobrevivência econômica e cultural. Diante da
batalha contínua que enfrentamos, parece-me um prêmio poder
debater aspectos ligados ao imaginário indígena - o lado mais criativo
do trabalho.
Gostaria de me concentrar hoje num pequeno aspecto do,
trabalho mais amplo que venho realizando no IEA-USP e no IAMA
(Instituto de Antropologia e Meio Ambiente). A pesquisa ampla
consiste num trabalho de documentação da tradição oral, mitos,
pajelança, histórias de vida, dirigido ao público brasileiro em geral e
em particular
, a um programa de formação de professores indígenas,
que o IAMA vem realizando desde 1991 para cerca de 30 ·professores
indígenas de vários grupos indígenas (Tupari, Macurap, Zoró, Gavião,
Arara, Suruí, Aruá, Jabuti, Arikapu, Ajuru~ Kampé, Kanoé) . Assim,
os resultados da pesquisa estão sendo publicados em livros, mas
durante o processo de elaboração já estão sendo devolvidos às
comunidades indígenas como folhetos e apostilas para serem usados
nas escolas. O objetivo é ter, aos poucos, com
auxílio de lingüistas,
,
um material escrito nas línguas, e o IAMA vem desenvolvendo a
escrita em duas ou três línguas; o primeiro passo é a escrita em
português que ve.n ho fazendo.
Recentemente estou procurando estender o trabalho de
documentação a outras áreas, e contribuir para outros programas de
educação. Visitei, p. ex, brevemente, a área dos Sateré-Mawé, índios
que têm contato ·há 350 anos, produzindo uma documentação dos
mitos, registrados na língua e em português, que serão entregues aos
professores indígenas e narradores em curto· espaço de tempo. Este é
um exemplo de um trabalho que, se houver interesse, também posso
realizar no Nordeste.
·
OS MITOS DAS MULHERES SEM HOMENS

Meu propósito hoje, porém, não é expor este trabalho amplo,
nem discorrer sobre a as condições da pesquisa, sobre a situação
social destes grupos, muitos deles de contato recente, ou sobre a
atuação do programa educacional, emb.<;>ra .possa desenvolver estes
aspectos nos debates, se hduver curiosidade sobre o tema. Gostaria é
de tentar transmitir o encanto com as histórias que venho ouvindo em
primeira mão. Escolhi um grupo de mitos, entre os muitos assuntos
que venho registrando: os mitos sobre as Amazonas, as mulheres sem
homens, guerreiras, não muito donzelas. Uso o termo Amazonas para
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evocar a figura grega lendária das mulheres guerreiras sem homens, e
por ser o nome do rio e do estado basileiros; mas é claro que o termo
não é indígena. A denominação Icamiabas (Yacamiabas) aparece
desde o século XVII, em Acufia, p. ex, aplicada às mulheres sem
homens.
Documentei histórias das mulheres sem homens nos Tupari,
nos Macurap, nos Aruá e nos Jabuti, nos Arikapu, e por extensão, nos
Suruí. Além dos aproximadamente dez mitos que eu mesma registrei,
li muitos outros sobre as Amazonas, para encontrar pistas para seu
significado; há os do Xingu (registrados pelos irmãos Villas-Boas,
por exemplo, por Etienne Samain, por Thomas Gregor); o dos
Taulipang registrados por Theodore Koch-Grünberg, o dos Kayapó,
contado, entre outros, por Lukesch; o dos Apinayé, contado por
Nimuendaju; ou outros mitos correlatos, como o dos Munduruku
registrado por Robert e Yolanda Murphy e muitos outros.
Embora seja um pouco estranho contar mitos numa rápida
comunicação, e uma pena resumi-los, o que lhes retira a qualidade
literária, não vejo muita forma de chegar ao sentido desta vertente da
tradição sem expor algumas histórias.
TU PARI

,

Uma das primeiras que ouvi em Rondônia é a história Tupari
da Anta (publicada no meu livro Tuparis e tarupás). Os Tupari
costumavam perguntar-me, por volta de 1987, quando ainda estavam
num relativo isolamento das cidades, se eu vira ou tivera contato com
uma tribo de mulheres, cujo paradeiro desconhecem, mas que seriam
Tupari.
.

A história, narrada por Konkuat Tupari entre outros, é a de
uma anta por quem todas as mulheres Tupari se apaixonam, e que
namoram em segredo. Uin dia um dos maridos desconfia, supreende a
mulher com o amante, em grande farra, e o mata. Corta o pênis da
anta (este animal é conhecido pelas vastas dimensões do órgão
sexual) e o leva
para a maloca, atirando-o ao colo da mulher e
,
gritando: "- E isso que você comia todo o dia!". As mulheres, de
tristeza, chorando, vão todas embora durante a noite. Só fica uma
menininha que o pai consegue esconder num jirau, e vai crescendo.
Esta menina faz para o pai uma boa chicha doe~, enquanto a de todos
os outros homens, agora desprovidos de mulheres, é sempre muito
azeda. Quando a menina atinge a idade ~e casar, menstrua, o pai
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revela o seu
, segredo, escolhe um genro e persuade os homens a não a
matarem. E assim que a humanidade recomeça a crescer. Quanto às
mulheres, as Aramirakübsirô, vão para uma região distante, onde
vivem até hoje sem homens. Matam o macho que chegar a elas,
possivelmente depois de engravidar.
SURUi

Na versão Suruí, narrada pelo pajé Dikboba, a primeira parte
da história é igual, com a diferença de que apenas uma mulher
namora a anta. Quando descobre e mata o rival, o marido pendura o
pênis do. amante-anta na porta da maloca, sem que· a mulher perceba,
e pede que ela lhe cate piolhos, sentada bem embaixo do pedaço
macabro. Quando caem pingos na cabeça dela, enquanto está catando
piolhos, o marido grita: "Agora você tem nojo desse líquido, mas esse
era o seu amante, que você comia com tanto gosto!", mata-a e enfia o
pênis cortado na vagina da esposa asassinada. As mulheres não fogem
nem constituem um grupo à parte, como na história Tuparí.
,

E fácil perceber que o isolamento das mulheres sem homens,
a sua vida como Amazonas sem machos, é um protesto contra a
repressão ao prazer que tinham com um amante estranho mas do seu
gosto, comum a todas. Esta repressão é ainda mais cruel no mito
Suruí, em que nenhuma mobilização feminina aparece. Também é
patente que os homens não gostam e não sabem viver bem sem as
mulheres, e o que mais falta lhes faz é uma comida saborosa, a sopa
fermentada que só elas sabem adoçar. Uma menina inocente,
impúbere, que ainda, portanto, não cometeu o crime do adultério,
ainda é obediente, não infringiu as regras masculinas, é que permite
que a humanidade cresça outra vez e recomece a existir.
Registrei muitas histórias do amante-anta, algumas das quais
mencionarei a seguir. Lévi-Strauss, em O cru e o cozido, narra
resumidamente ou faz referência a uma série de histórias da anta,
ouvidas por pesquisadores em inúm~ros povos indígenas. Este mito
sobre um amante sedutor, que ameaça os maridos e acaba com a
fidelidade das mulheres, poderia ser visto como um anti-modelo do
comportamento feminino: o que não deve ser feito, a infidelidade e a
sedução às quais deveriam resistir sempre. Também o comportamento
masculino que aparece neste mito está longe de ser um modelo social
a ser imitado: o amante ideal deve ser forte, dar conta de todas as
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mulheres, ter um sexo descomunal - e repr1m1r com violência as
aventuras extra-conjugais da esposa.
Um mito não é, porém, uma lição de moral (embora talvez
também, às vezes). Antes de procurar alcançar um pouco mais longe
o significado das Amazonas, um outro mito Jabuti lembra o enigma
que são sempre estas histórias.
JABUTI

Aqui, numa narrativa de Erowei Jabuti, a Anta namora uma
mulher casada, tirando sua capa de anta e virando um moço formoso.
O marido descobre; juntamente com um seu compadre (wirá em
Jabuti), mata o adúltero, antes que este consiga recuperar sua. capa
animal, e graças aos rogas do compadre, poupa a mulher, que tem um
filhinho pequeno. Leva a carne da anta para a maloca, para moquear.
Um rapazinho encontra o couro abandonado da anta pendurado numa
árvore e quer vesti-lo. Os companheiros tentam dissuadi-lo, mas ele
teima. Ajusta a pele no próprio corpo e ...vira anta, sai trotando para o
mato! Vai para a casa da mulher da Anta que morrera e é obrigado a
namorá-la, apesar de sua falta de experiência - na maloca os meninos
Jabuti começavam tarde a vida sexual. A mulher anta estranha: seu
marido voltara com um pênis tão mirradinho, imprestável! O moço
vira para sempre uma certa espécie de anta, de pênis pequ~no ,
enquanto o da outra é imenso.

1

Nessa versão, assim, os homens de certo modo levam a
melhor, mas um deles repõe às antas o prejuízo, tomando o lugar do
que fora morto. Pondo a capa de anta, não consegue atingir o modelo
masculino de grande potência sexual e em vez de atrair mulheres, é
condenado a ser marido de anta e anta para sempre.
ARIKAPU

Noutro mito, desta vez Arikapu, narrado por Wadjidjika
Arikapu, todas as mulheres namoram escondido a Anta, seu amante é
morto, como no mito Tupari, e as mulheres, tocando flautas,
desaparecem da aldeia, em represália ao castigo, vão embora rio
abaixo ou acima, somem no mundo. Só ficá uma mulher que já está
grávida da anta e não agüenta andar. Os homens sobram,
abandonados; um menino fica com saudades da mãe e sai à sua
procura. A mãe, com raiva de todos os homens, que a privaram do
amante, quer matar o filhinho, mas a avó a impede. O menino vai
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atrás da outra "mãe", a mãe classificatória, que está grávida da anta.
Traz um recado da mãe biológica: que a grávida deveria voltar para
os homens, fazer comida para eles, alimentar o menino também. A
grávida consente, volta para o marido. Assim recomeçam os
humanos, as mulheres continuam com os homens (com uma
descendência misturada de antas!). Mas um grupo de mulheres
sozinhas continua a viver em alguma parte ...
ARUÁ

O mito Aruá, narrado por Awünaru Aruá, é uma versão
sofisticada .e elaborada, modificada, muito bem contada, de todos os
demais. As mulheres vão pegar peixinhos numa lagoa (detalhe
importante, por causa de um mito Macurap ao qual passaremos a
seguir, o da cantiga Koman), todas namoram a anta. O esperma do
animal, misturado aos líquidos femininos do amor, vira peixe, que
elas levam para alimentar a maloca. Os homens surpreendem o
segredo das esposas, até mesmo um filhinho menino entrevê a mãe
namorando o bicho. Os machos traídos matam a anta e as mulheres.
Mas estas ressuscitam, fogem cantando, ao som de um tambor
lindíssimo, de tabocas encantadas ...Dançam, cantam, encantam dois
moços que com saudades das mães vão espreitá-las. São guiadas pelo
besouro enrola-bosta. O sangue que escorreu das suas feridas, quando
os maridos as mataram com espinho, vira uma multidão de formigas.
Lá se vão as Amazonas ...
Os homens, destituídos, sem mulheres, ficam tristes, vão
matando de desgosto tudo o que encontram. Matam uma vara de
porcos-do-mato. Só um homem, que tinha nenê pequeno, e que pelas
regras e tabus de comportamento, não podia então caçar e matar, não
mata. O Dono dos Porcos vem se vingar dos caçadores, que mataram
o seu rebanho, sua vara. Transforma todos os homens em porcos,
··para pagar", como dizem os narradores, os animais abatidos pelos
arcos e flechas . Só poupa o caçador inocente, com filho recémnascido. A este, o Dono dos Porcos ensina como caçar de jeito
mágico. Tinha que atrair os porcos, proteger-se deles com um cipó
especial, fazendo uma espécie de couraça. Obedecendo, o caçador
fica rico de carne. Faz seu povo voltar a crescer (uma incoerência da
narrativa, pois não se entende como ele ainda tem mulher). Com o
tempo, a população aumenta, não é mais necessário irmão e irmã se
casarem. Mas aparece um Teimoso, que surpreende o segredo do
caçador sortudo. Quando vai imitá-lo, faz tudo errado, não se protege

l

AS AMAZONAS OU ICAMIABAS

307

dos porcos, que o matam. O Dono dos Porcos bem diz que "ia ensinar
os futuros", mas o Teimoso o impediu ...
(Este episódio dos Porcos parece nada .ter a ver com as
Amazonas, mas algum elo significativo deve existir, porque em
inúmeros outros mitos das Amazonas, como no Xingu, mitos
documentados por vários antropólogos, a vara de porcos tem alguma
conexão com as mulheres sozinhas: ou os homens são transformados
em porcos, como os marinheiros de Ulisses por Circe, ou existe outro
laço com os animais).

l

A história Aruá conta como um menino conseguiu visitar a
mãe e a avó, mas estas o mandaram embora, para não ser morto pelas
outras mulheres. Dizem os Aruá que estas mulheres namoram, porque
os homens escondem as armas delas quando vão visitá-las. O
encontro com homens é só para o namoro; quando nasce um menino,
é entregue ao pai, mas só com uns dez anos, e se for veloz na corrida
e bom de atirar com arco e flecha . Se for vagaroso, a mãe o mata ..
AS DEVORADORAS DE MARIDOS: A CANTIGA KOMAN MACURAP

1

Esta é uma das mais terríveis histórias da oposição entre
homens e mulheres. As Amazonas oriundas do namoro com a anta
tinham razão de queixa, caracterizam-se pela tristeza, abandonam os
homens porque são desr~eitadas - ainda há uma ponte com o sexo
~
oposto.
Na cantiga Koman, narrada por muitos dos velhos Macurap,
como (Jberiká, Miton, Alfredo Dias e outros, as meninas roubam
sapinhos ou peixinhos num lago, sem saber que pertencem a uma
velha das águas. Esta, brava, diz que os sapos não são comida, mas
sua arte, a música, seu verdadeiro ai imento. Ensina sua cantiga
Koman a elas, uma melodia maravilhosa e as convence a irem buscar
as mães. Ordena às mulheres, seduzidas pela música, que em troca do
aprendizado matem seus maridos, um a um. e levem o corpo para
fazerem um banquete coletivo. Elas se entusiasmam, são tom.adas
pela embriaguez de matar, como as Mênades, as Sacantes. Os homen~
notam que vão desaparecendo aos poucos, não entendem nada, até
desvendar o segredo das mortes, espiando as esposas, escondidos.
Vingam-se: chegam de surpresa num dos banquetes e matam todas
elas. Não conseguem, porém, matar a velha. Esta aparece boiando nas
águas, e grita num desafio, rindo para eles: "- Aqui está a boca, aqui
estão os dentes com que comi vocês!"Os homens passam a viver sem
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mulheres, mas um pai, sem que os outros homens vissem, poupara e
escondera as filhas, que não tinham comido carne humana, a mãe não
permitira. Como na his~ória Tupari, os outros descobrem que elas
estão vivas pela chicha doce que o pai faz para todos : nenhum
homem era capaz de tamanha iguaria. As duas são perdoadas, casam,
e a humanidade recomeça a crescer.

.1

1

'

As mulheres da "Cantiga Koman" não são propriamente
Amazonas, que v~o viver à. parte, mas sim uma confraria feminina
alucinada, ameaçadora ao poder dos homens, destrutiva, catástrofe.
Nada mais longe do amor, parece uma vingança arcaica contra antigas
ofensas graves.
AINDA OS MACURAP

Há duas belíssimas histórias Macurap, porém, onde surge o
povo da mulheres sem homens, mas onde o amor harmonioso,
simultaneamente amor-paixão, parece possível.
A primeira, a história das Mulheres Pretas sem Homens,
narrada por laxuí Macurap, tem como personagem central uma
donzela guerreira (donzela não por muito tempo), única no gênero
entre os mitos que ouvi. Um caçador desgarrado encontra essa
belíssima mulher na mata, e aprende com ela segredos da caça e
pesca. Ela o leva para viver na sua aldeia, onde só vivem mulheres,
suas irmãs e sua mãe, e o único homenlé o pai ferocíssimo. Este tenta
matar o herói, mas sua protetora e 'todas as outras não deixam,
rodeiam-no com suas redes, querem-no para marido. Batem com
violência no próprio pai, quando ele ensaia assassinar o genro
potencial, para por fim , diante da força de suas meninas, render-se e
aceitar o novo homem. O caçador fica vivendo feliz com suas muitas
esposas, o seu povo de mulheres, verdadeiro harém produtivo de caça
e pesca, mas um dia tem saudade da mãe, e volta para visitar sua
aldeia .. As Mulheres Pretas haviam recomendado que não falasse
delas a ninguém, guardasse segredo. Nas primeiras viagens ele
con~egue ser discreto; mas uma vez. açodado pelos parentes teimosos,
invejosos, por um Teimoso em especial (como não lembrar da história
da Bela e a Fera, ou do mito de Eros e Psichê?) revela a sua felicidade
selvagem. O Teimoso toma seu lugar, vai até as mulheres, que não se
deixam iludir e o matam. Quando o caçador, o marido verdadeiro,
volta para elas, não encontra mais nada, nem maloca, apenas sinais de
fogo. Elas, figuras mágicas, espíritos Txopokod, não eram gente de
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verdade, desapareceram . diante da indi.scrição do amado, pois não
podiam ser vistas pelos homens. O caçador, desesperado, sai em
busca das amadas, até um dia encontrar a primeira esposa guerreira.
Pede a guarda do filho que tiveran1, n1as ela negá. Fica sozinho, as
mulheres vão para seu país sem homens. Supostamente elas são
Kaledjaa, Txopokod, espíritos ou visagens, não são gente de carne e
osso como as Amazonas das histórias Tupari, Aruá, Arikapu.

ri
~

A outra história Macurap de amor, narrada por
, Iaxuí, Buraini,
Menkaiká e outros, é a das Mulheres do Arco-íris. E uma história de
amantes. As mulheres todas apaixonam-se por um homem do fundo
das águas, deixando ao léu maridos e filhos. Os homens, .tristes e
desprezados, vão atrás de outros amores, no fundo das águas também.
Suas amantes são visagens, espíritos~ mulheres do arco-íris,
encantadas. Tomam a forma das 1nães que abandonaram· os meninos.
Tudo vai bem com os novos amores; mas o amante único das
mulheres despreza a comida delas, e com isso elas ficam com saudade
dos maridos. Descobrem que o amante é feíssimo, um monstro.
Resolvem matá-lo. Vão atrás dos seus homens,"'ouvem o borbulho da
festa que fazem com as amantes no fundo do rio.
Os homens também querem voltar para elas; mandam um
emissário para parlamentar. Este rapaz, porém, não deve tocar em
mulher alguma, nem na própria m·ãe, sob pena de inviabilizar a
reaproximação. Pois não é que uma jovem, no meio das mulheres, se
encanta com ele desde os primeiros momentos de sua chegada, e
apesar dos protestos do moço bem intencionado, acaba por seduzi-lo.
Envergonhado, ele confessa à mãe que transgrediu, "pecou" seria a
tradução pós-missionários, foi criminoso, e que deve ir · embora.
Desde então, os homens ficaram encantados para sempre, com as
mulheres das águas, esqueceram suas mulheres verdadeiras. Elas se
foram para sempre, farmando um povo de mulheres em algum canto
do mundo ...
Que significam essas .histórias, como compreender que as
mulheres prefiram viver entre si a ter sexo e amor. numa socied·a de
mista em que os homens mandam? Na ânsia de transmitir o mistério e
o deslumbramento, expus histórias em demasia, sem espaço para
muitos comentários. Resta uma história que parece exemplar para
tirarmos conclusões, que certamente serão oriundas da experiência
so·cial e psicológica do nosso tempo, talvez não adivinhemos com
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acuidade
.
. o que se passaria numa aldeia arcaica - mas pode-se ousar
imaginar.
JABUTI

Esta última história das Amazonas é Jabuti, narrada por
Wadjidjika Arikapu, e é a dos Homens que Comiam seu Próprio
Cocô, ou das Mulheres sem Homens.
As mulheres descobrem, espreitando os maridos, que eles
tinham um hábito estranho: levavam pamonha para o mato para
comer com o próprio cocô. Com nojo, decidem virar pajés, o que
entre os Jabuti exige longos períodos de jejum e de aspiração de um
pó alucinógeno que chamam de rapé. Ficam magras, sem comer, só
cheirando rapé. Querem voar para ir embora, é para isso que precisam
tomar-se pajés. Tiram cinza de ouricuri, para fazerem uma espécie de
sabão, ficarem limpas para irem embora. Chamam uma aranhinha, um
espírito de aranha, que lhes ensina a voar e a ter penas. As mulheres
viram um pássaro, o tesoureiro, metade branco metade preto, criam
asas. Estas Amazonas, portanto, são aladas.
Quando os homens descobrem a fuga das mulheres, ficam
tristíssimos. Mas para sorte da humanidade, uma menininha não quis
deixar o pai, ficou escondida num jirau. A mãe deixou que ficasse,
mas avisou que ia ter que casar com o irmão, uma transgressão grave.
Foi o que aconteceu, a humanidade recomeçou a crescer - mas,
segundo a narradora, os outros homens é que fizeram filho nela,
embora ficasse com o irmão, porque o irmão teve vergonha de
namorar a própria irmã.
Essa história é estranhíssima, onde já se viu gente comendo
os próprios dejetos? Ou a narrativa acentua que as mulheres só se
aventuram a deixar os homens que as oprimem porque são nojentos,
têm que encontrar um pretexto para a sua liberação? Esta sugestão me
foi dada por um terapeuta junguiano, Roberto Gambini, grande amigo
meu, que tem muita experiência de trabalho de campo com índios,
como os Zoró.
A pista é interessante: de fato, entre os índios, a
espiritualidade, o aprendizado da pajelança, são em geral vedados às
mulheres, bem como o poder político. Nesse mito, as mulheres
aprendem a voar - o que tem um sentido de liberdade~ mas também
de acesso ao intelecto, ao pensamento, ao imaterial. Limpam-se,
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puras, magras, ao contrário dos homens. Partem para uma nova
existência.
DELIMITAÇÃO DOS MITOS
.'
seu. ~entido

Para mergulhar no prazer estético dos mitos, no
recôndito, é preciso ler um grande número de histórias, habituar".' se à
sua lógica e ao sistema de idéias de cada grupo indígena. !talo
Calvino, no prefácio às suas Fiabe, afirma estar convencido que este
gênero de narrativas conta histórias que são verdadeiras. Esta sua
convicção me atrai: pois não é nos fatos literais do enredo que está a
verdade, é de alguma outra forma que se pode buscar o sentido mais
profundo, o enigma. Delimitar um tema, como tentei com o das
mulheres sem homens, não é fácil - pois como Lévi-Strauss muito
bem descobriu, as transformações do$ mitos uns nos outros, a
linguagem que parecem ter entre si, faz com que um tema se espraie e
se relacione com muitos outros. Assim, o nexo e a escolha contidos
nessa exposição são apenas um entre muitos, arbitrários, ao sabor de
.
.
. ......
..
uma 1nsp1raçao.
FEMINISTAS BEM ANTES DO TEMPO

As belíssimas histórias de Icamiabas, entre as quais as que
registrei são apenas uma pequena parte, reafirmam o enigma da eterna
batalha entre os sexos. Será impossível a convivência e o
entendimento amoroso unidos à igualdade de oportunidades? Muitos
mitos indígenas, além do das Amazonas, (por exemplo os da Cabeça
Voraz) parecem indicar que a esfera do pensamento - bem como a da
liberdade sexual - era masculina e não feminina, na vida de aldeia.
São mitos que devem referir-se a um passado bastante remoto quantos milhares de anos?
As Mulheres Sem Homens parecem ser as que preferiram a
liberdade e a independência, mesmo à custa do prazer amoroso, que
passariam a ter, elas Icamiabas, como povo autônomo, apenas por
períodos breves com os homens. (Nos mitos, nada aparece sobre o
amor entre mulheres). Nestes mitos, também o modelo masculino não
é o de liberdade e plenitude. Ao ter que seguir um comportamento
idealizado de machos fortes e potentes, um comportamento quase que
animal como o da anta, com dimensão sexual avantajada, ao ter que
mostrar-se vingativos, repressivos para manter uma certa ordem
social, os homens perdem a dimensão de entendimento e ternura.
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Estes mitos surgiram em dadas condições históricas e sociais,
referem-se a uma vida antiga, talvez milenar. Os mitos atuais sobre o
masculino e o feminino são outros, mas é dificil não buscar analogias,
ou evocar aspectos modernos com alguma semelhança, mesmo que
simbólica, olhar com as idéias de hoje para esta ficção tão diversa da
nossa.
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