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RELIGIÃO

TE~NA

FERNANDO ALTENFELOER SILVA(*)

O objetivo deste trabalho ( 1 ) é descrever a interdependência entre a religião e a vida social terêna no passado e mostrar co.m o esta
interdependência foi perturbada pelo impacto do modo de vida brasileiro. A conclusão é a de que não há ainda ajustamento satisfatório ao novo meio social e de que essa falta de equilíbrio se reflete
nas crenças e práticas religiosas. Antes de descrever a religião, é
necessário dar alguns pormenores da história e da cultura terêna.
Os Terêna vivem hoje em oito aldeias próximas às cidades de
Aquidauana, Taunay e Miranda, no sul de ...Mat? ~r~s~o. Seg~ndo
estimativas recentes, contam por volta de tres mil individuos. Dizem
os Terêna ter vindo do Chaco há uns 100 anos. Logo após sua chegada, os brasileiros começaram a penetrar no mesmo t~rritório, e
os Terêna afirmam que foram maltratados pelos fazendeiros, tendo
que mudar-se de um lugar para outro, enquanto os brasileiros tomavam posse das terras. Alguma ajuda de caráter econômico foi-lhes
dada em 1911, quando a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil alcançou a área e os indígenas conseguiram emprego como trabalhadores da ferrovia. Em 1914, graças ao General Rondon, cederam-se
terras aos Terêna e dessa época em diante ficaram eles sob a proteção do Governo brasileiro. O posto indígena próximo a Taunay
foi fundado por volta de 1920 e reorganizado em 1926. Somente
neste posto vivem atualmente uns 950 índios.
( • ) Fernando A LTEN FEU>Ea SILVA. " Terena Religion" , A cta Americana, v. TV, 1946,
México, p. 214-223 . Tradução de Egon Schaden. Reproduzido com autorização do autor .
( 1) A maior parte do material utilizado neste ensaio fo i colhida pelo autor n uma
viagem ao sul de Mato Grosso, em maio e junho de 1946, sob os auspicios da Escola Livre
de Socioloiia e Política e do Instituto de Antropologia Social da Snúthsonian Institution.
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Os Terêna fazem parte dos Guaná, de língua aruák, povo que
outrora habitava a parte setentrional do Chaco. Era um povo de
lavradores sedentários que, antes da chegada dos espanhóis e dos
portugueses, já haviam sido subjugados por caçadores de índole guerreira e pertencentes ao grupo lingüístico guaikurú. Embora as culturas destes povos indígenas fossem originariamente d'. stintas, vários
séculos de contacto levaram a uma grande similaridade em suas
crenças e costumes.
No passado, a aldeia constituía a unidade básica da vida social
terêna. Era na aldeia que se realizavam as atividades primárias de
natureza econômica, religiosa e outras cerimônias. Em torno dela
estavam os campos cultivados, e nas florestas e rios vizinhos, a caça
e o peixe, que contribuíam para a subsistência.
A lavoura ·e ra uma importante, senão a principal forma de atividade econômica. Os homens cultivavam as roças, usando o bastão
de cavar, chamado iolom'i,· plantavam mandioca, milho, abóbora, algodão e tabaco. Também caçavam e pescavam com arco e flecha,
com a lança e com uma variedade de fojos e armadilhas. Uma
grande lança, suikê, servia para caçar onças. Os caçadores esperavam até que a onça saltasse sobre eles e então a transpassavam com
a lança. Caçavam-se também numerosos pequenos animais e aves.
Os peixes eram apanhados com a mão, com rede, com linha e anzol,
ou alvejados com arco e flecha. Plantas silvestres eram largamente
utilizadas, particularmente o palmito e as sementes de algarobo.
A unidade econômica era a família extensa, que vivia em uma
casa comum. e difícil saber, por ora, se os Terêna eram originariamente matrilocais ou patrilocais. Atualmente se dizem matrilocais,
mas afirmam não seguir estritamente a regra. O parentesco era bilateral, e primos cruzados e paralelos tanto pelo ·lado paterno como
pelo materno eram chamados de irmãos e irmãs. O casamento entre
primos cruzados e paralelos era proibido.
A unidade política primária era a aldeia, cada qual com seu
chef~. Na época em que os Terêna estiveram sob a dominação dos
Guaikurú, o chefe era guaikurú, mas depois de deixarem o Chaco,
romperam-se as ligações políticas com eles. Os chefes da aldeia
faziam cumprir as normas costumeiras e atuavam como líderes na
guerra. Em seu território atual, .os Terêna tinham outrora chefes tribais, mas é possível que o posto tenha sido criado por funcionários
brasileiros. A imitação de seus senhores guaikurú, reconheciam an-·
tigamente chefes, guerreiros e comuns, situação que deu origem à
estratificação .social e a certas restrições de casamento entre as classes.
Para fins matrimoniais, dividiam-se em dois grupos: a "boa gente"
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e a "má gente". Estas metades não eram localizadas, nem tampouco
exógamas.

Crença e ritual no passado
A religião terêna tradicional consistia num corpo de crenças e
práticas que formavam parte integrada da cultura. Os .antigos Terêna
acreditavam num "deus superior", Itukoviche, nos heróis culturais
gêmeos Yurikoyuvakai, bem como no animismo (isto é, que todas as
coisas têm alma, hoipihapati) e na eficácia mágica de certas plantas,
animais e objetos inanimados. O xamanismo era muito desenvolvido.
O xamã provia às necessidades do povo e ·conduzia-o, através de rituais, para um I;'elacionamento significativo com o mundo sobrenatural.
Além de servir como explicação para a existência do mundo,- o
"deus superior" não tinha maior importância. Não se lhe rendia culto.
As figuras importantes eram os heróis culturais gêmeos, Yurikoyuvakai. A eles se referem os Terêna para explicar a sua origem e a da
lavoura e do fogo. Isto se manifesta nos seguintes mitos:
"No início, havia dois homens. Ambos tinham o mesmo nome,
Yutikoyuvakai. Costumavam andar pelo mundo, colocando armadilhas para pegar pássaros. Certa manhã, não encontraram um pássaro
na armadilha, mas apenas um pedaço de pássaro. A princípio, não
descobriram quem lhes roubava os pássaros. Mais tarde, achavam
que os ladrões fossem seres humanos. Então os gêmeos mandaram um
bem-te-vi vigiar a armadilha. Na manhã seguinte, quando os gêmeos
chegaram à armadilha, o bem-te-vi arrancou um feixe de capim e
goFjeou: 'Esta é a entrada para o lugar de onde vem o povo que
rouba sua armadilha'. Ali, dentro do buraco, estavam todos os índios.
Os gêmeos mandaram toda a gente sair do buraco. Todos então saíram para a superfície da terra. Quando todos se encontravam sobre
a terra, disseram que estavam com frio. Yurikoyuvakai então ordenou à lebre (Lepus brasiliensis) que procurasse fogo e lho trouxesse.
N actuele tempo, o fogo estava em poder de dois homens chamados
Takeoré. Depois de a lebre roubar o fogo, os donos a perseguiram,
mas a lebre, escondendo-se num buraco, escapou. Quando os donos
se foram embora, a lebre saiu e levou o fogo pará os gêmeos, Yurikoyuvakai. Os índios então acenderam uma fogueira e se aqueceram".
A origem dos "gêmeos" e o fato de que se praticava a lavoura se
revelam na seguinte história:
"No início, Yurikoyuvakai era um só. Vivia com sua irmã
Livetchetchevena. Quando sua irmã plantou uma roça, Yurikoyuva-
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kai roubou os frutos. Livetchetchevena então ficou muito brava e,
com um corte, abriu seu estômago e saiu outro Yurikoyuvakai".
Essas duas histórias fornecem uma constituição mítica para o
modo de vida terêna. Acentua-se a importância da terra. Os homens
saíram da terra. Tiveram conhecimento do fogo e da lavoura. As
mulheres eram as que primeiro cultivavam o solo, enquanto os homens pegavam pássaros nas armadilhas e pilhavam as roças de outrem.
Estas referências à economia terêna concordam com o que outros
autores, que a estudaram, escreveram a respeito ( 2 ).
Os Terêna também acreditavam que os assuntos humanos eram
diretamente influenciados pelo mundo dos espíritos. Doença e morte
eram causadas por espíritos. Por outro lado, o êxito na lavoura, nas
caçadas, no amor e na guerra podia ser atingido pela obtenção
do auxílio dos espíritos. Xamãs, tanto de sexo masculino como.feminino, eram indivíduos que sabiam como proteger o povo contra esses
espíritos e também como obter sua ajuda por meio de ritos mágicos.
~s espíritos dos mortos eram particularmente temidos, pois
acreditava-se que voltariam em busca dos parentes. Quando um homem morria, seus parentes reuniam-se em torno do corpo na noite
anterior ao sepultamento. A mulher tirava suas roupas e lamentava-se
durante a noite toda. Os objetos pertenc_entes ao morto eram queimados, dados a outros ou abandonados sobre a sepultura. Ou a sua
cabana era incendiada ou a entrada era mudada de lugar, para evitar
que o espírito encontrasse o caminho de volta. No dia seguinte, enterrava-se o corpo longe da aldeia. Se o espírito do morto voltasse,
incomodando a família, chamava-se um xamã para mandá-lo embora.
Em ·c aso de doença, os Terêna consultavam o xamã (koichomuneti). A primeira coisa que o xamã então fazia era determinar a
causa da moléstia por meio de adivinhação. Isto ele fazia dançando
sozinho a noite toda, com uma cabaça ·cheia de sementes (itaaka)
em uma das mãos, e uma vara sagrada (kidpahi) na outra. Durante
a dança, cantava, ·c hamando seus espíritos guardiães ou os espíritos
de xamãs mortos ( ilhakuokovo). Quando os espíritos chegavam,
perguntavam ao xamã: "Por que você me ·chamou?". O xamã respondia: "Chamei-o para contar-me por que esta pessoa está doente e
como eu posso curá-la". O espírito ou espíritos então explicavam a
causa da moléstia e que remédios deviam ser usados para a cura. O
remédio habitual consistia em raízes ou carnes pulverizadas ou em
beberagem fermentada de ervas silvestres. Caso o mal fosse devido
(2) Herbert BALDUS, "Terena-Texte", Anthropos, XXXII, 1937; Ensaios de Etnologia
Brasikira, São Paulo, 1937. Alfred MÉI'liux, "Twin Heroes in South American Mythology",
Journal o/ A~rican Folklore, v. 59, 1946, p . 232; "Le Shamanisme chez les lndiens du
Gran Chaco", Sociologia, v. vn, 1945.
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a feitiçaria, o xamã sugava a parte afetada, "extraindo" pedaços de
ossos, vermes ou outros pequenos objetos que se acreditava haverem
sido introduzidos no corpo do paciente por magia negra.
O xamã podia também fazer magia negra contra algum indivíduo.
O rito consistia em o xamã dançar e cantar a noite toda com sua
itaaka e sua kidpahi, chamando pela alma da vítima. Quando a alma
surgia diante dele, o xamã mandava o espírito de uma serpente ou de
um objeto inanimado penetrar no corpo da vítima. Em outras palavras, a alma desta estava inteiramente à mercê do xamã, e a vítima
não sabia o que acontecia com sua alma.
Chamava-se o xamã também para dar assistência em caçadas,
pescarias e guerras. Quando ia com um grupo de caça ou de pesca,
chamava seu espírito guardião para dizer-lhe o lugar em que ficava a
caça. De modo semelhante, quando acompanhava uma expedição
guerreira, indagava de seu espírito guardião a força e a localização
do grupo inimigo. O xamã também combatia como guerreiro. Por
toda execução xamanística era recompensado com dádivas tais como
redes, alimentos ou outros artigos úteis.
Importante função da atividade do xamã era selecionar e treinar
novos xamãs. Velhos xamãs selecionavam noviços dentre seus próprios filhos ou, com o consentimento do~ pais, entre outras crianças
<la aldeia. A iniciação dos noviços habitualmente tinha lugar durante a festa anual. Dava-se ao noviço uma pequena serpente, pássaro
ou formiga para comer. Durante a noite seguinte, esperava-se que
o noviço tivesse um sonho no qual a mãe da serpente, pássaro ou
planta aparecia, dando-lhe poder e tornando-se seu espírito guardião.
Se o noviço lograsse adquirir poder, o objeto através do qual ele o
recebera tornava-se tabu para ele. Até a festa anual seguinte o noviço
continuava com seu treinamento, aprendendo com seu mestre o saber
mágico, os cantos e as fórmulas. Quando ele era considerado proficiente, recebia a cabaça mágica ( itaaka) durante a festa anual. Era
então tido como xamã habilitado ( 3 ).
Outra função importante dos xamãs era organizar a festa anual
terêna, conhecida como ohe' okoti. Os xamãs observavam o céu .de
noite e quando as Plêiades atingissem a altura máxima no firmamento,
davam o sinal para o povo começar a coleta de mel e preparar grande
quantidade de hidromel alcoólico. Durante a preparação, os xamãs
cantavam. Quando o hidromel estava preparado, construíam uma
casa de .culto no centro da aldeia e a festa começava.

Todos os xamãs se reuniam na casa de culto e, um após outro,
se punham a ca.n tar e a dançar, movendo-se para fora nas quatro direções. Em uma das mãos cada xamã tinha a itaaka e na ourra a
kidpahi. Suas canções contavam ao povo histórias de velhos tempos.
Depois de cantar, os xamãs faziam milagres. Por exemplo, se um
xamã tinha uma serpente por espírito guardião, esperava-se que a
serpente saísse de sua boca. O xamã soprava-a até que ficasse grande.
Mais tarde ela devia novamente tornar-se pequena e desaparecer em
sua boca. De jgual modo, plantas ficavam grandes, davam flores e
frutos, reduzindo depois o seu tamanho e tornando a desaparecer no
interior da boca do xamã. Ao ser iniciado, o noviço com treinamento
completo recebia a cabaça mágica. Em todas essas cerimônias> os
xamãs chamavam seu espírito guardião para ajudá-los.
O importante papel do xamanismo na cultura terêna do passado
está bastante claro. Os xamãs participavam intimamente das atividades fundamentais da vida social, auxiliando os indivíduos a enfrentar
os azares e perigos das ocupações econômicas, do amor e da guerra,
explicando as causas e tomando medidas para a cura das doenças.
Mas, acima de tudo, cabia-lhes reunir o povo nas festas anuais, quando contavam mitos e histórias dos tempos passados. O xamanismo
permeava todos os aspectos da vida social e conectava esta vida com
suas origens míticas. No passado, pois,' os xamãs eram homens importantes. Mantinham seu poder e sua posição não apenas pela ajuda
a seu povo, mas também fazendo milagres nos quais este povo
acreditava.

'
Crença e rztual no presente

(3) Estudando o xamanismo entre os indígenas do Gran Ch~o. de onde vieram
os Terêna, Alfred MtTRAux (op. clt.) descreve certas cerimônias de iniciação dos Lenaua,
Matako, Mbayá, Abipón e Kaskihá, as quais incluem práticas semelhantes.

Os Terêna caíram sob a influência cristã já no século
XVI, embora seja difícil agora medir o grau dessa precoce influência
no Chaco. O processo de cristianização se intensificou após
a instalação dos Terêna em seu atual território. Os estabelecimentos
brasileiros nºessa área contribuíram para o processo de destridispersar-se na procura de
balização por forçarem ·os indígenas
terras e trabalho. O poder dos chef~s minguou. Era cada vez mais
difícil praticar os costumes e rituais da tribo. Durante este período,
indivíduos Terêna aceitaram o catolicismo porque lhes dava status
aos olhos dos brasileiros e sentimento de segurança num mundo estranho. Se esse processo de destribalização não tivesse sofrido
interrupção, muito provavelmente os Terêna estariam hoje integrados de maneira total na população brasileira e na Igreja católica.
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Com a criação, pelo Serviço de Proteção aos lndios, de um
posto na área, e a delimitação de terras indígenas, iniciou-se .um processo de retribalização. Os Terêna podiam novamente reunir-se sob
a direção de seus chefes e viver a vida de outrora. Já não era tão
grande a necessidade do crist.ianismo co~o . recurso de ajustamen:o
individual nos vários estabelecrmentos brasileiros. Mas a aculturaçao
já estava adiantada, de modo que a reintegração não podia ser fácil
nem rápida.
Uma das circunstâncias que a dificulta é a intensa atividade
missionária a que os Terêna estão agora submetidos. Em 1.9 13 a
Jnland South American Missionary Union estabeleceu próximo a
Taunay um centro que desde então. tem sido ativo entre os T~rêna.
Uma missão católica permanente foi fundada alguns anos depois em
Aquidauana. O fato d~ ambas as missões serem estadunidenses
complicou ainda mais a situação cultural.
Essa atividade missionária é causa de muita competição e conflito
no quadro religioso. São comuns os casos de indivíduos que passam
de um credo para outro. Dizem os missionários protestantes que é
pecado fumar, beber e participar de festas e danças e .que o .P.ecador
não entrará no Reino dos Céus. O caso de Tertuliano Filipe, de.
26 anos de idade, é provavelmente típico. Aos 1O anos, ele entr?u
na escola e se tornou católico. Aos 16, converteu-se ao protestantismo. Quando se lhe pergunta· por que, diz que lhe contaram que os
pecadores não poderiam entrar no Reino de Deus e que, considerando-se pecador, passou para o credo protestante.
A insistência dos p(otestantes na rigorosa observância do código
de comportamento torna a prática do protestantismo mais difícil do que
a do catolicismo. Observadores locais afirmam que os Terêna que
professam o protestantismo parecem frustrados ~ infeliz~s e que pertencem à Igreja mais por temor do que por desejo próprio. Por º?tro
lado pertencer à missão protestante traz vantagens que os catóhcos
não 'oferecem. Os missionários protestantes dão assistência médica
gratuita e educação gratuita na escola protestante, além de ajudar os
indígenas em seus problemas econômicos e pessoais.
Dificuldades surgem quando os protestantes desobedecem. Se
um protestante terêna quebra as rígidas regras de conduta, perde as
vantagens materiais de que dispõe. Não raro, um T·~rêpa ~esap~~ta
do retira os filhos da escola protestante e retorna a Igreja catohca,
levando· consigo a família e parte de seus parentes. Um jovem terêna
que perdera as boas graças dos missionários prot~tantes di~s~ que
gostaria de deixar a tribo, mudar-se para uma cidade brasileira e
tornar-se independente, mas que ficava onde estava só por causa
de seus pais doentes e idosos.
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Apesar das influências católica e protestante, o xamanismo continua sendo uma parte importante das crenças terêna. Os Têrena
falam ainda com reverência dos seus velhos xamãs, que outrora faziam milagres. Em certa medida, os xamãs dos tempos passados se
tomaram heróis culturais. Os Terêna dizem também que seus xamãs
atuais já não têm o mesmo poder sobrenatural dos antigos, e que
atualmente curam apenas as moléstias simples, além de praticarem
a magia negra. Pelo menos um xamã é ainda ativo entre os Terêna
de Taunay. Trata-se de uma mulher, e dizem que é Guaikurú .. Fato
interessante é que a vara sagrada, kidpahi, tem agora uma cruz na
extremidade superior, efeito do contacto com práticas cristãs. Os
Terêna também disseram que se treinam novos xamãs e que algumas
pessoas assistem a reuniões xamanística~.
O Serviço de Proteção aos lndios percebe muito bem as dificuldades oriundas da .competição entre missionários católicos e protes·
lantes. Os funcionários do posto realçam a importância que ali cabe
à escola oficial brasileira. Tratam de melhorar a criação de gado
vacum, de caprinos e de aves domésticas entre os índios. Tentando
restabelecer o ohe'okoti, ~ festa anual terêna, reconhecem a função
integrativa das crenças e dos rituais da tribo. Em outras palavras, o
Serviço não tem particular interesse na vida religiosa dos Terêna,
mas desde que visa a criar uma comunidade estável e próspera, pelos
padrões brasileiros, tende a favorecer esses elementos de coesão.
B claro, pojs, que os Terêna vivem hoje sob considerável tensão,
no campo religioso. O catolicismo, o protestantismo e o xamanismo
competem pela supremacia. Como reagirão os Terêna a essas influências?
Exteriormente, os Terêna parecem brasileiros. Vestem roupas
brasileiras, muitos vivem em casas de tijolos, com camas e mobílias
simples, usam regularmente pão e arroz· em sua dieta, aprendem o
português em escolas brasileiras, tocam modinhas brasileiras no
violão e dançam danças brasileiras. Mas não se identificam como
brasileiros. Chamam-se a si próprios "Terêna". Todavia, falta a
esse indianismo vitalidade e entusiasmo individual. No dizer dos missionários, são "moralmente fracos". Esquivam-se de suas obrigações
para com a família e para com o posto; quando surge a oportunidade,
tomam bebidas alcoólicas em excesso, e mudam de credo sem aparente conflito interior.
Semelhante comportamento é característico de um grupo que
ainda não alcançou um ajustamento social satisfatório a seu ambiente
social e uma unidade interna que este ajustamento poderia fornecer.
Há muitas razões pelas quais os Terêna ainda não conseguiram
chegar a uma vida comunitária independente. O posto salvou os Te-
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réna como tribo, dando-lhes terras e proteção legal, mas ao mesmo
tempo os colocou sob uma tutela que lhes restringe a liberdade de
ação. Os funcionários do posto decidem o que é bom para os índios.
No princípio isto pode ser essencial, pelo menos na medida em que se
trata dos objetivos do posto; mas os sistemas de reserva, como, aliás,
em todo o hemisfério ocidental, tendem a perpetuar uma atitude de
tutelagem para com os nativos, tornando-lhes difícil enfrentar o mundo sozinhos, fazer opções e tomar decisões por si mesmos.
·
Outro fator importante é a dificuldade dos Terêna em at~ngir
paridade econômica com seus vizinhos brasileiros, e, por conseguinte,
um status social correspondente. A sua economia foi e continua sendo
a lavoura de subsistência. Produzem grande parte do que comem, e
o pouco dinheiro que ganham o obtêm pelo trabalho assalariado na
ferrovia próxima ou em fazendas brasileir~s. Se ao lado da lav~ura
de subsistência pudessem plantar e produzir para o mercado, tenam
maior independência, além de um sentimento de segurança e um status
mais elevado.
Como ainda não alcançaram uma forma de vida consistente e
bem integrada, os Terêna não têm ainda capacidade para tomar decisões próprias quanto aos méritos do ,catolicismo, do protestantism~
e do xamanismo. A ela chegarão provavelmente pouco a pouco, a
medida que se firmar a sua posição social e econômica na nação.
Por certo também a nova religião terêna não será nem inteiramente
católica, nem protestante, mas conterá forte dose de xamanismo.

O MITO DO JURUPARI ENTRE OS BAN1WA
DO RIO IÇANA
GUILHERME SAAKE ( *)

Os Baníwa do rio lçana, importante via de comunicação fluvial
entre a Colômbia e o Brasil, encontram-se há tempo sob a influência
da ,civilização ocidental. O fato de, não obstante, haverem conservado sua alma de índio fi.cou evidenciado para mim de maneira especialmente viva quando pesquisei o significado do mito do Jurupari
na vida da tribo.
Antigamente, o termo Jurupari, originário da língua tupí, designava um espírito da floresta dos povos tupí, maléfico para os homens
e identificado, pelos missionários, com o Diabo da religião cristã.
Entre os Baníwa, porém, o Jurupari é um ser mitológico, que nada
tem a ver com o Diabo e é representado por grandes flautas, tabu
para as mulheres. Em sua língua, esse ser mitológico e as flautas dele
derivadas chamam-se kuai. No presente trabalho empregaremos o
termo tupí, o mais usado, inclusive entre os índios, e que designa o
ser mítico e aquelas flautas.
Até hQje os Baníwa são de opinião que toda mulher que vir o
Jurupari deverá morrer. Quando, na roda dos homens, contaram
que, no alto lçana, os protestantes teriam mostrado abertamente às
mulheres o Jurupari, para acabar de vez com a superstição, todos
ac~aram qu.e isso }ria terminar mal. Outrossim, é crença geral que os
peixes dos 1garapes em que se guarda o Jurupari fazem mal às mu(•) Wilbelm S.un, "Die Juruparilegen~ bei dcn Baníwa des Rio Issana" , Proceedings
o/ the Thirty-#cond lnurnational Congren o/ AJ<Mriranists (Copenhagen, 19S6), Co penhaaue, 19S8, p. 271-279 . Tradução de Trudc voo 1.aschan Solstcin. Reproduzido com
autori.zaçio do autor.
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