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RESUMO: 

 

O movimento pentecostal se tornou tão expressivo no cenário religioso 

brasileiro, que alcançou os indígenas do Brasil, especificamente o povo Terena. 

Esses se localizam atualmente no pantanal brasileiro, no Mato Grosso do Sul. 

E esta pesquisa se ocupará de estudar a inserção do movimento pentecostal 

dentro da cultura Terena, especificamente na aldeia Moreira, localizada na 

cidade de Miranda-MS. Nesta aldeia, a influência cristã pentecostal sobre o 

povo Terena fica bem evidenciado ao analisar o número de igrejas e a 

quantidade de pessoas que participam desta expressão religiosa. São cinco 

igrejas, sendo três pentecostais, que representam cerca de 25% da população 

total da aldeia. É relevante notar que a influência cristã está presente entre os 

Terena a mais de um século e meio, desde a chegada católica, em meados do 

século XIX. Porém os Terena mantiveram características próprias, como sua 

prática xamânica. Assim, duas expressões religiosas distintas passam a 

coexistir. E é sobre a relação xamanismo-pentecostalismo que esta pesquisa 

se concentrará, investigando, por meio de revisão bibliográfica e pesquisa de 

campo, a maneira como xamanismo e pentecostalismo se apropriaram e se 

apropriam neste campo religioso, o que gerou e vem gerando um novo modo 

de ser pentecostal, o qual foi denominado pentecostalismo xamânico. 

 

Palavras-chaves: Terena; indígenas; xamanismo; pentecostalismo; 

pentecostalismo xamânico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT: 

 

The Pentecostal movement became so expressive in the Brazilian religious 

scene that it reached the natives of Brazil, specifically the Terena people. They 

are especially in Brazilian Pantanal, in the state of Mato Grosso do Sul. This 

research will focus on studying the insertion of the Pentecostal movement within 

the Terena culture, specifically on Moreira village, located in Miranda-MS. On 

this village, the Pentecostal Christian influence on the Terena people is 

evidenced when the numbers of churches and the numbers of people that 

participate of this religious expression is analyzed. There are five churches, 

three Pentecostal, representing about twenty-five percent of the total population 

from the village. It is relevant to note that Christian influence is present among 

the Terena people more than a century and half since the Catolican arrival in 

the mid-nineteenth century. However, the Terena people kept personal 

characteristics, as your shamanic practice. Thus, two distinct religious 

expressions coexists. The focus of this research is the relationship of 

Shamanism-Pentecostalism based on bibliographic review and field research to 

investigate the ways that Shamanism and Pentecostalism have been 

appropriated on this religious field, what has generated a new way of being a 

Pentecostal, which was denominated as Pentecostalism Shamanic. 

 

Keywords: Terena people; natives; Shamanism; Pentecostalism; 

Pentecostalism Shamanic. 
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Introdução: 

 O cenário pentecostal brasileiro tem se tornado cada vez mais plural, 

alcançando inclusive as populações indígenas, como o caso do povo Terena, 

habitantes do pantanal brasileiro no Mato Grosso do Sul.  

 Durante quase dois anos, morei com este povo na aldeia Moreira, 

município de Miranda-MS, entre os anos de 2012 e 2013. Minha estadia entre 

eles começou ao conhecer um Terena, Eder Nimbú, que me convidou para 

lecionar no Seminário Teológico Indígena Terena, construído dentro da própria 

aldeia.  

 Ao longo da minha convivência com os Terena, percebi algumas 

especificidades que me chamavam muito a atenção, por exemplo: algumas 

práticas de cura oriundas dos ensinamentos xamânicos; o modo Terena em se 

relacionar com a religião cristã; em alguns momentos percebia até um 

hibridismo cultural. Assim, comecei a me interessar pelo assunto e estudá-lo 

mais a fundo, resultando nesta pesquisa de mestrado.  

 No entanto, diversos outros pesquisadores já se dedicaram a estudar o 

povo Terena nos mais diversos aspectos, alguns até tiveram contato e 

estudaram o povo Guaná, habitantes do Chaco paraguaio e deu origem ao 

povo Terena. Entre os pesquisadores, podemos destacar: Labrador Cabeza de 

Vaca, Azara, Visconde de Taunay, Susnik, Alfred Metraux, Kalevo Oberg, entre 

outros. Todavia, gostaríamos de destacar o trabalho de Roberto Cardoso de 

Oliveira e Fernando Altenfelder Silva, os quais, em meados do século passado, 

destacaram-se, realizando um trabalho etnográfico deste povo, demonstrando 

o caminho trilhado para a chegada Terena ao território brasileiro e sua 

participação na Guerra do Paraguai. 

 Mais recentemente, temos a contribuição de Edgar de Assis Carvalho, 

que a partir de referenciais marxistas analisou o processo, do que ele chama, 

“dos vencidos”.  

 Já na década de 90, temos o trabalho de Fernanda Carvalho a qual 

analisou especificamente o xamanismo e os processos de cura entre os 

Terena. Temos também a contribuição de Graziele Acçolini, com sua 
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dissertação de mestrado no ano de 1996 e depois com o seu doutorado, 

pesquisando a relação cristã com a cultura Terena. Temos também a 

contribuição da Noemia dos Santos Pereira Moura, analisando no mestrado e 

doutorado o processo de apropriação da Uniedas pelos Terena e como essa 

apropriação se desenvolveu. 

 Na atualidade, novos pesquisadores têm surgido e isso é ótimo para o 

desenvolvimento das pesquisas e novos olhares sobre o povo Terena. 

 Estritamente, o objeto de pesquisa é a relação do pentecostalismo com 

o xamanismo dentro da aldeia Moreira. Como um se apropriou do outro e 

também negou o outro. 

 Para isso, o trabalho foi dividido em três capítulos. Sendo que no 

primeiro trabalhei o povo Terena ainda enquanto povo Guaná, suas relações 

com os outros povos do Chaco paraguaio e o processo de deslocamento para 

o território brasileiro. Além, da organização social e situação atual do povo 

Terena. No capítulo dois, realizou-se um trabalho de campo e de análise da 

inserção da religião cristã em três vertentes: católica, protestante-histórica e 

pentecostal, enfocando a história e formação das igrejas dentro da aldeia 

Moreira. E, no terceiro capítulo, iniciei com uma breve discussão acerca do que 

é xamanismo e as novas perspectivas. Depois trabalhei o Oheokoti e a Dança 

do bate-pau, ambas expressões culturais fundamentadas no xamanismo 

Terena. Terminei falando a respeito da apropriação Terena das vertentes 

cristãs e do processo de ressignificação.  

 Durante o processo deste trabalho, foram utilizadas duas metodologias: 

revisão bibliográfica e trabalho de campo. Ambas trouxeram suas contribuições 

e enriqueceram a pesquisa. 

 Gostaria de encerrar esta introdução dizendo que a contribuição da 

minha pesquisa, está em indicar uma nova estrutura social e perceber o 

processo de apropriação a ser discutido amplamente no capítulo três. Porém, 

entendo que novas pesquisas devem ser realizadas para aprofundar ainda 

mais as temáticas levantadas. Este trabalho se coloca apenas como uma 

pequena contribuição para a imensidão do mundo acadêmico. 
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 Capítulo 1: O povo Terena: origem, migração e situação atual 

 

1.1. A origem do povo Terena 

O povo Terena, atualmente, habita a região pantaneira entre os rios 

Miranda e Aquidauana no estado do Mato Grosso do Sul. Este povo compõe 

um dos cinco subgrupos dos Guaná, sendo os outros: Kinikanao, Layana, 

Exoaladi e Niguecactemic. O último não chegou ao Brasil e desapareceu no fim 

do século XVIII. Já os outros quatro subgrupos Guaná chegaram ao Brasil e 

passaram a ser conhecidos como Terena1, que era o mais populoso entre eles. 

Todos pertencentes ao grupo linguístico dos Aruak. (OLIVEIRA, 1976, p.26) 

 

1.1.1. Éxiva: lugar de origem 

A estadia Terena nas terras pantaneiras sul-mato-grossenses é recente 

em sua história. O povo Guaná habitava a região oriental do Chaco, também, 

conhecido como Grã-Chaco, ou na língua do povo Terena, como Éxiva 

(BITTENCOURT; LADEIRA, 2000, p.35). 

Esta região possui como limite, do seu lado ocidental, a parte inferior da 

cordilheira dos Andes e do seu lado oriental, a margem direita do rio Paraguai e 

Paraná. Como pode ser observado no mapa abaixo:  

                                                           
1 Trecho extraído do manual de Redação Oficial da Fundação Nacional do Índio: “Segundo a 
gramática normativa da língua portuguesa, os gentílicos devem flexionar-se de acordo com as 
regras que se aplicam aos demais adjetivos e substantivos. Por conseguinte, sob esse ponto 
de vista, as designações das etnias indígenas, africanas ou de outras origens, de forma geral, 
devem ser flexionadas no plural, além de serem grafadas com iniciais minúsculas, como se faz 
nos demais casos. Assim, se é utilizado “templos hindu” ou “pirâmides astecas”, não haveria 
sentido em utilizar construções como “Festas e tradições Bororo” ou “Os Xavante vivem na 
região há séculos”, pois, o certo seria “Festas e tradições bororos” e “Os xavantes vivem na 
região há séculos”. 
Evanildo Bechara (2002), por exemplo, afirma que: “Etnônimo é o nome que se aplica à 
denominação dos povos, das tribos, das castas ou de agrupamentos outros em que prevalece 
o conceito de etnia. Estes nomes utilizados na língua comum admitem a forma plural, como 
todos os outros: os brasileiros, os portugueses, os espanhóis, os botocudos, os tupis, os 
tamoios, etc.”. 
Entretanto, destaca Bechara: “Por convenção internacional de etnólogos, está há anos 
acertado que, em trabalhos científicos, os etnônimos que não sejam de origem vernácula ou 
nos quais não haja elementos vernáculos não são alterados na forma plural, sendo a flexão 
indicada pelo artigo plural: os tupi, os nambiquara, os caiuá, os tapirapé, os bântu, os somali, 
etc.” (2016, p.19). Disponível em: 
<http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/Outras_Publicacoes/Manual_de_Redac
ao_Oficial_da_Funai/Manual%20de%20Redacao%20Oficial%20da%20Funai.pdf> Acessado 
em: 14 de Agosto de 2018. 
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Figura 1 – Mapa do Chaco2 
 

 Já as características geomorfológicas deste território são descritas pelo 

antropólogo Júlio Cesar Melatti como: 

Trata-se de uma área plana, de baixa altitude, pouco inclinada. 
Sua pluviosidade média é baixa, sendo que as chuvas se 
concentram de novembro a abril, e são sucedidas por uma 
estação seca e poeirenta. Alterna a extrema secura com 
chuvas torrenciais que alagam os terrenos em depressão. Seus 
rios (entre os quais o Pilcomaio, o Bermejo e o Salado), 
afluentes da margem direita do Paraguai ou do Paraná, cruzam 
a área com águas captadas nos Andes e suas vizinhanças, e 
alternam cheias com a quase estagnação. Certos setores desta 
área são salinosos ou salitrosos e imprestáveis para a 
agricultura. De um modo geral cobre o Chaco uma mata seca, 
pouco densa, fazendo-se presentes também espécies 

                                                           
2 Fonte: Página: la enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina. Disponível em: < 
https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Archivo:Gran_Chaco_mapa.jpg> Acessado em 02 de 
Fevereiro de 2018. 
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xerófitas. São importantes na vida dos povos que o habitam 
vegetais como a algarroba, o quebracho e o caraguatá (2017, 
p.1). 

Tais informações referentes ao solo, clima e vegetação, isto é, 

características gerais acerca do Chaco, revelam o modo de vida, 

comportamento e a cultura dos povos que habitam esta região. 

Os Guaná, por exemplo, habitam a margem oeste do rio Paraguai, e 

possuem como principal característica a agricultura. De algum modo, 

aprenderam a lidar com esta terra tão peculiar, que em boa parte do ano está 

submersa. Mas, como revela o conquistador espanhol Álvar Núñez Cabeza de 

Vaca (apud Oliveira, 1976, p.31), em um dos primeiros relatos acerca do povo 

Guaná, ainda no início do século XVI, em 1543, mesmo que de forma muito 

breve, narra que estes índios são possuidores de uma agricultura bem 

desenvolvida. Fato este que se confirma com o outro relato do viajante e 

cronista Ulrico Schimidel (apud Oliveira, 1976, p.31), que, de forma mais 

detalhada, narra no ano de 1548: 

...neste caminho não achamos mais que roças cultivadas com 
milho, raízes e outros frutos mais, de maneira que durante todo 
o ano se tem alimento no campo lavrado. Quando se colhe um 
roçado, outro já está amadurecendo, e quando este está 
maduro, já se plantou um terceiro para que em todo o ano se 

tenha alimento novo nas roças e nas casas. 
 

1.1.2. As relações intertribais: 

No Chaco paraguaio viviam diversos povos, entre os principais e que 

irão se relacionar diretamente com os Guaná estão: Mbayá-Guaycurú e os 

Guarani. (BITTENCOURT e LADEIRA, 2000, p.35-36). 

 Podemos ver na imagem a seguir como o Chaco era habitado pelos 

mais variados povos. 
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Figura 2 – Habitação dos povos indígenas no Chaco3 
 

A relação entre os Mbayá-Guaycurú e os Guarani sempre fora marcada 

por diversos choques, conflitos e guerras. Para Silvia M. Schmuziger Carvalho 

(1992, p.467) esta hostilidade Mbayá-Guaycurú contra os Guarani, deve-se ao 

fato, no momento em que os espanhóis iniciam sua busca para chegar nas 

ricas terras do Peru, são acompanhados por dois mil Guarani que lhes servem 

como informantes e ainda como exército. Em troca, os Guarani exigem dos 

espanhóis o que Carvalho chama de “expedições punitivas” como um modo de 

responder as provocações dos Mbayá-Guaycurú, e ela ainda diz que o povo 

Guarani participa com muito gosto destas expedições. 
                                                           
3 Fonte: página oficial do prof. Dr. Júlio Cezar Melatti. Disponível em: 
<http://www.juliomelatti.pro.br/areas/h2chaco.pdf> Acessado em 20 de janeiro de 2018. 
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A relação entre os Guaná e os Guarani não era muito diferente da 

vivenciada com os Mbayá-Guaycurú, pois os Guaná possuíam uma aliança 

com os Mbayá-Guaycurú. Assim, nestes conflitos contra os Guarani, os Guaná 

logo se juntavam com os Mbayá-Guaycurú para lutar. 

Acerca da aliança entre os Guaná e os Mbayá-Guaycurú, Roberto 

Cardoso de Oliveira (1976, p.31) diz: “não se pode compreender a cultura dos 

Guaná sem se atentar para as relações que se estabeleceram entre eles e os 

grupos Mbayá-Guaycurú”. No entanto, tal relação tão próxima é questionada 

por muitos historiadores e antropólogos. Qual seria o motivo da existência de 

uma relação tão grande entre estes dois povos? Esta aliança seria um 

benefício para ambos? Ou um é escravo do outro? 

Uma das hipóteses mais aceitas entre os pesquisadores, entre eles 

Roberto Cardoso de Oliveira (1976, p.31-33), tem a ver exatamente com a 

principal característica do povo Guaná, a agricultura. Por conta desta 

agricultura organizada, forte e desenvolvida é que Ulrico Schimidel (2003 

[1546], p.37) diz que os Guaná são vassalos ou súditos dos Mbayá-Guaycuru. 

No entanto, sobre esse relato de Schimidel, o antropólogo Roberto Cardoso de 

Oliveira (1976, p.32) diz que: 

Este depoimento do bávaro Schimidel não é importante apenas 
por se constituir numa das raras informações que se tem dos 
Guaná quinhentistas; toda sua relevância se impõe quando nos 
esclarece sobre o caráter não escravocrata do domínio 
Guaycurú, ao projetar sobre as relações intertribais Guaycurú-
Guaná o tipo de relações feudais que naquele século tinha 
lugar em sua pátria. 

 
Outro fato revelado por Roberto Cardoso de Oliveira é que, 

diferentemente dos outros povos chamados de vassalos pelos Mbayá-

Guaycurú e tratados como tais, o povo Guaná era tratado como comunidade 

independente, com territórios e chefes próprios. Sendo assim, Oliveira concluiu 

seu pensamento sobre essa relação intertribal dizendo: “o que nos importa aqui 

assinalar é que as relações entre os dois povos tribais eram muito mais de 

aliança do que de pura e simples submissão” (1976, p.33). 

Por essa relação tão próxima e envolvida por diversos fatores, muitos deles 

desconhecidos para nós e/ou perdidos na história, é que a historiadora Silvia 

M. Schmuziger Carvalho (1992, p.467) prefere chamar de relação de simbiose 

a que existiu entre os Mbayá-Guaycurú e os Guaná ao invés de relação de 
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vassalo ou de aliança, pois para ela, o fato de não existir sujeição violenta não 

a caracteriza como escravidão ou, como muitos gostam de dizer, relação de 

vassalos. 

No entanto, o militar português Ricardo Franco de Almeida Serra (1845, 

p.204-209 apud OLIVEIRA, 1976, p.35) revela outro ponto de vista sobre essa 

relação. Para ele os Mbayá-Guaycurú sempre foram um povo forte, guerreiro e 

conquistador, além de dominador. Por isso, ao tentarem dominar os Guaná, e 

conhecendo o seu modo de vida, usaram como estratégia destruir diariamente 

todo o seu cultivo por um determinado tempo. Até que, de forma desesperada, 

os Guaná pedem clemência e partem para um acordo de paz, propondo uma 

contribuição voluntária de seus plantios, assim a outra parte ficaria para os 

próprios Guaná. Contudo, para Almeida Serra, o modo diferenciado com que 

são tratados, não como escravos ou vassalos, mas com certa autonomia, 

revela a soberba e força do povo Mbayá-Guaycurú, que supõe que sempre terá 

domínio sobre os Guaná. Almeida Serra destaca ainda outra forma de 

dominação, que é a política de casamento de guerreiros Mbayá-Guaycurú com 

mulheres Guaná. Prática muitas vezes realizada através do sequestro das 

mulheres, mantendo-se assim laços que seguirão por gerações entre estes 

povos.  

Outro fato importante que ajudou a manter o domínio dos Mbayá-

Guaycurú sobre os Guaná é a assimilação dos cavalos com a chegada dos 

espanhóis, pois proporcionou a ampliação do território dominado, o 

encurtamento do tempo para visitas periódicas aos seus vassalos, além de 

manter sua superioridade. Neste fato os diversos autores que analisaram tal 

relação concordam que a supremacia Mbayá-Guaycurú se fortalece com tais 

práticas equinas, não apenas sobre os Guaná, mas sobre todos os seus 

vassalos. 

Essa relação entre Guaná e Mbayá-Guaycuru resultou em algumas 

trocas culturais. Possivelmente, a grande colaboração por parte do Mbayá-

Guaicurú para os Guaná é ensiná-los a cavalgar, prática aprendida dos 

espanhóis. Já a grande contribuição Guaná para os Mbayá-Guaycurú é a 

prática das lavouras e da cerâmica. Tais práticas podem ser vistas até os dias 

de hoje entre os povos Terena e Kadiwéo, originários dos Guaná e dos Mbayá-

Guaicurú, respectivamente. (MOURA, 2001, p.20-21) 
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1.2. O deslocamento Guaná e sua migração para o território brasileiro 

Com o avanço da força colonizadora espanhola subindo pelo rio 

Paraguai em busca de caminhos para encontrar riquezas, como ouro, prata, 

metais e pedras preciosas nas atuais terras do Peru, conquistadores usaram 

da estratégia de que a cada novo avanço, criaram vilas que funcionariam como 

suporte para novas expedições, o que também já seria uma forma de colonizar 

estas novas terras (CARVALHO, 1992, p.467). 

No entanto, a cada novo avanço, esses conquistadores encontraram a 

resistência dos povos originários que já habitavam tais terras há séculos. Isto 

levou a milhares de confrontos armados, guerras, mortes e perdas para ambos 

os lados. 

Um dos povos que enfrentaram os espanhóis e obtiveram diversas 

vitórias sobre eles, foi o povo Mbayá-Guaycurú. No entanto, com o passar do 

tempo, este povo vai ficando cada vez mais enfraquecido, porque os 

colonizadores praticavam o que Maria Eunice Jardim Schuch (1995, p.52) 

chama de “ataques gradativos”, que acarretavam na ocupação das terras pelos 

invasores. Em compensação os Mbayá-Guaycurú começaram a roubar os 

gados como forma de ter algo em troca para negociar com os espanhóis. A 

estratégia de ambas as partes culminou na intensificação deste conflito. 

A arqueóloga Silvana Zuse (2009, p.18) relata uma tentativa dirigida pela 

Missão Companhia de Jesus, em 1609, para criar uma Redução4 com estes 

indígenas, para de alguma forma diminuir os conflitos e torná-los cristãos como 

forma de “domesticar e civilizá-los”. Com tais indígenas sob controle os 

espanhóis poderiam ampliar o comércio e aumentar o trânsito entre Assunção-

Peru. Mas Moura (2001, p.22) informa que todas as tentativas espanholas 

foram em vão. 

Todavia, o enfraquecimento dos Mbayá-Guaycurú os levou a criar uma 

alternativa, pois durante mais de um século diversos embates foram travados 

contra os colonizadores. Assim, buscaram uma aliança com os portugueses, 

                                                           
4 Missões Jesuítas, também denominadas de Reduções, são os antigos aldeamentos 
indígenas organizados e administrados por jesuítas no continente americano, com o objetivo de 
civilizar e evangelizar os nativos americanos (indígenas). Disponível em: <http://prof-
tathy.blogspot.com.br/2009/10/missoes-jesuitas.html> Acessado em: 01 de Novembro de 2017. 
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que também tentaram reduzi-los. Sobre este assunto Moura esclarece e ainda 

trata da relação com os Guaná. 

Perseguidos pelos espanhóis, os Guaicurú buscaram aliança 
com os portugueses que também procuraram reduzi-los. O fim 
de seu apogeu étnico e o estreitamento de suas áreas de 
atuação ocorreram somente em meados do século XVIII, 
quando a Coroa lusitana organizou expedições punitivas que 
os ameaçaram e os seus antigos inimigos, os Lengua e 
Enimagá, passaram a disputar suas terras, seus cavalos e 
seus cativos. A partir daí suas relações com os Chané/Guaná 
entraram em declínio porque já não os supriam em suas 

demandas (2001, p.23). 
 

Com os conflitos entre espanhóis e Mbayá-Guaycurú cada vez mais 

intensos, a aliança entre os Guaná e os Mbayá-Guaycurú se enfraqueceu, pois, 

os Guaná já não se viam tão protegidos como antes pelos Mbayá-Guaycurú, 

que estavam ocupados lutando contra as forças conquistadoras para sua 

própria subsistência. Outro motivo enfraquecedor desta aliança é o fato de os 

Mbayá-Guaycurú não suprirem os Guaná com ferramentas roubadas dos 

espanhóis e que os ajudavam no desenvolvimento da agricultura que, como já 

foi dito, supria a necessidade alimentícia dos Mbayá-Guaycurú. (MOURA, 

2001, p.23). 

No ano de 1791, muito enfraquecido pelos seguidos confrontos, os 

Mbayá-Guaycurú fecharam um acordo de paz com os portugueses. Solicitaram 

até mesmo a Redução jesuítica. Desta forma, partiram para a margem oriental 

do rio Paraguai e se estabeleceram nas atuais terras do Mato Grosso do Sul 

(MOURA, 2001, p.24). 

Os povos Guaná tomam uma decisão semelhante aos seus antigos 

aliançados, atravessam o rio Paraguai e partem para a margem oriental do rio. 

Fugiram deste confronto diante da superioridade numérica e estratégica 

espanhola. Assim, no ano de 1793, 300 Guaná solicitaram pela primeira vez 

proteção aos portugueses. Em 1796, cerca de mais 500 Guaná também 

solicitaram. Moura (2001, p.23-24) explica que era interesse português ajudá-

los, destacando o Tratado de Madri (1750), e utilizá-los para o povoamento 

desta região fronteiriça. 

Para a historiadora Schuch, no deslocamento dos Guaná do Chaco 

paraguaio para o pantanal brasileiro, dois momentos devem ser levados em 

conta: o contato com os colonizadores e o declínio das relações com os 
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Mbayá-Guaycurú. Assim, a autora apresenta que desde o ano de 1746 já se 

iniciava o movimento para o leste por parte do povo Guaná, revelando assim 

uma atitude que precede a dos Mbayá-Guaycurú na busca por terras mais 

tranquilas e na fuga dos conflitos. A autora também ressalta que os Guaná 

estavam mais vulneráveis do que os seus suseranos no conflito contra os 

espanhóis. Afinal, a atividade principal do povo era agrícola e não de guerreiros 

como os seus aliançados (1995, p.49-51). 

A partir do século XVIII, os diferentes povos Guaná e Mbayá-Guaycurú 

se estabelecem entre os rios Miranda e Aquidauana. Os Guaná, já no território 

português, passam a ser conhecidos pelos nomes de seus subgrupos, sendo 

eles: Terena, Kinikanao, Layana e Exoaladi. Mas, com o passar do tempo, 

apenas os Terena subsistem, somando os outros povos ao seu. Já os Mbayá-

Guaycurú dão origem ao povo Kadiwéo que habita na região da Serra da 

Bodoquena, no Mato Grosso do Sul. 

 

1.3. A organização social do povo Terena 

O primeiro ponto a ser destacado para trabalhar a questão da 

organização social do povo Terena, desde as primeiras informações do século 

XVI até os dias de hoje, é a dificuldade de se encontrar materiais que abordam 

esse assunto ainda enquanto povo Guaná, vivendo no Chaco.  

A discussão a seguir será pautada a partir da pesquisa de dois 

antropólogos que estiveram entre os Terena em meados do século XX, são 

eles: Fernando Altenfelder Silva (1949, p.318-337) e Roberto Cardoso de 

Oliveira (1976, p.41-54).  

Roberto Cardoso de Oliveira será apresentado anteriormente a 

Fernando Altenfelder Silva pois, o primeiro desenvolveu e trouxe maiores 

contribuições para compreensão do assunto, mesmo que a pesquisa do 

segundo anteceda a do primeiro. 
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1.3.1. Organização social Terena na perspectiva do Roberto Cardoso de 

Oliveira5 

Os diários de Roberto Cardoso de Oliveira (2002, p. 19) deixam claro 

que ele percorreu várias aldeias das cidades de Miranda, Aquidauana, Nioaque 

e Dourados. Fato este, que o levou a perceber que este povo se estabeleceu 

em diversos pontos do pantanal brasileiro, mas carregou consigo marcas que 

os identificavam no parentesco, modo de viver e se organizar. Mesmo que 

tenham se estabelecidos em aldeias distantes uma das outras há mais de dois 

séculos antes da estadia de Oliveira. 

Durante seu tempo entre o povo (1955, 1957, 1958, 1960) e analisando 

diversos materiais dos cronistas do séculos XIII e XIX, escritos por nomes 

como: Sanches Labrador (1760)6 e Francis  de Castelnau (1845), além de 

pesquisas mais recentes como as de J. Bach (1916), Pastor Alexander Raltray-

Hay (1920), Fernando Altenfelder Silva (1946 – 1947) e Kalervo Oberg (1949); 

Roberto Cardoso de Oliveira observa a organização social do povo Terena, que 

era composta por três grupos, são eles: Naati, Waherê-Txane e Kauti. 

Os Nauti representam a classe dominante, os líderes da comunidade, 

são os chefes mais os seus familiares. São detentores do poder politico que é 

vitalício e hereditário. 

Os Waheré-Txane são os trabalhadores do campo. A tradução literal do 

termo é “gente feia” ou “gente que pede”, mas o significado refere-se a “gente 

comum”. 

Os Kauti compõem o terceiro grupo, são eles os escravos ou cativos de 

guerra. 

Além das divisões sociais, Oliveira (1959, p.34-36) explica que o povo 

Terena ainda possui duas divisões assimétricas: de um lado os Xumonó e do 

                                                           
5 Roberto Cardoso de Oliveira esteve presente algumas vezes entre o povo Terena e em 
diversas aldeias de toda a região do atual estado do Mato Grosso do Sul. Sua primeira viagem 
durou cerca de três meses e meio, no ano de 1955, e pode ser lida no seu diário que foi 
publicado algumas vezes, mas a mais recente pela Editora UNB em 2002, como consta na 
bibliografia deste trabalho. Retornou nas aldeias no ano de 1957, 1958 e 1960.  
6 As datas entre parênteses posteriores aos nomes citados se referem ao momento em que os 
pesquisados por Roberto Cardoso de Oliveira estiveram presentes no meio do povo Terena e 
trouxeram alguma contribuição que seria utilizada por diversos pesquisados posteriormente. 
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outro os Sukirikionó. A origem desta divisão se encontra no mito de origem do 

povo Terena, Roberto Cardoso de Oliveira narra este mito, a partir de ouvi-lo 

de um ancião da aldeia do Bananal. 

Yurikoyuvakái tinha um irmão Tapuyukê, um pouco inferior a 
ele; um dia começaram a cortar a nuvem para matar a todos 
porque não queriam que nós vivêssemos. Mas quanto mais 
cortavam, mas a nuvem crescia. Então os dois largaram de 
cortar, porque se cansaram. E cada um tomou seu caminho. 
(1959, p.36) 

 Outra versão deste mito, foi colhida por Hebert Baldus, e diz: 

Antigamente Yurikoyuvakái eram um só e quando moço a sua 
mãe ficou brava pois Yurikoyuvakái não queria ir junto com ela 
à roça, foi a roça, tirou a foice e cortou com ela Yurikoyuvakái 
em dois pedaços. O pedaço da cintura para cima ficou gente, e 
a outra metade gente também. (apud Oliveira 1959, p.36)  

Após a compreensão do mito de origem, Oliveira diz que ao conversar 

com os Terena percebe uma ligeira superioridade dos Sukirikionó sobre os 

Xumonó. No entanto, ele afirma que esta superioridade só é perceptível na 

festa xamânica do Oheokoti. Esta festa será narrada com maiores detalhes no 

terceiro capítulo deste trabalho. 

Como forma de explicar a organização social Terena, Roberto Cardoso 

de Oliveira (1959, p.37) propõe um esquema. 

 
Figura 3 – Organização social do Povo Terena segundo R. C. de Oliveira 
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Sendo “a” a linha que divide os Terena interna e socialmente.  

Sendo “b” a linha divisória do povo Terena dos externos ao povo. 

Sendo “c” a linha divisória que, segundo Oliveira, representa a 

endogamia das classes sociais, na qual Xumonó só se casa com Xumonó e do 

outro lado também é verdadeiro. 

Outro grupo que Roberto Cardoso de Oliveira (1976, p.  43) destaca é o 

Xuna-Xati. Para ele, no entanto, o grupo não pode ser considerado um novo 

socialmente, mas um título que um indivíduo recebe quando, em batalha, faz 

um ato heroico. Este herói se tornaria o líder de guerra, o grande guerreiro. 

Oliveira ainda diz que essa é a única maneira de mobilidade social, até mesmo 

os Kauti poderiam se tornar Xuna-Xati, situação que dificilmente ocorria. 

 

Figura 4 – Ascensão social Terena segundo R.C. Oliveira 
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1.3.2. Organização social Terena na perspectiva do Fernando Altenfelder 

Silva7 

Durante sua estadia entre os Terena, Altenfelder Silva observou o povo 

e propôs um modelo de organização social. 

Altenfelder Silva (1949, p. 318) defendeu a organização dividida em 

quatros grupos sociais, são eles: 

• Naati = Chefe do povo e seus parentes 

• Xuna-xati = Chefe de guerra 

• Waherê-Txane8 = gente comum 

• Kauti = escravos ou capturados de guerra 

Além da existência desta divisão social, os quatro grupos se dividem em 

duas metades, sendo elas: Xumonó e Sukirikionó. Para Altenfelder Silva (1949, 

p.278) a justificativa da divisão entre Sukirikionó e Xumonó, também está no 

mito de origem de Yurikovakái.  

Para justificar sua proposta de organização social, Altenfelder Silva diz:  

A classe dos nobres ou Naati abrangia não só os “chefes de 
povo”, como também suas parentelas; o acesso a essa classe 
era, pois, garantido pelo nascimento (…). 
A classe dos guerreiros, ou Xuna-xati, abrangia os que se 
haviam distinguido na guerra e respectivas parentelas; assim 
uma mulher poderia ser Xuna-xati, isto é, pertencer à classe 
dos “chefes de guerra”. Mas se o ingresso na classe dos 
guerreiros era possível pelo nascimento, era também facultado 
e garantido por atos heroicos praticados na guerra. O prestígio 
do “chefe de guerra”, como indivíduo, era maior que a do 
“chefe do povo”; mas o prestígio da classe dos “chefes do 
povo” era bem maior que a dos “chefes de guerra”. Qualquer 
plebeu, Waherê-Txane, ou mesmo escravo poderia ingressar 

                                                           
7 Fernando Aldenfelder Silva esteve presente entre o povo Terena em duas ocasiões, sendo 
elas: junho de 1946, ocasião na qual permaneceu durante uma semana. Sua segunda visita foi 
em dezembro de 1946 até fevereiro de 1947. Pelos relatos é bem provável que ele passou a 
maior parte do tempo na aldeia Bananal, região da cidade de Aquidauana, atual estado do 
Mato Grosso do Sul (MS). 
8 Fernando Altenfelder Silva se diferencia de Roberto Cardoso de Oliveira na escrita, mas 
entende-se que eles estão falando acerca do mesmo grupo social. Mas, apenas por uma 
questão que possivelmente seja fruto da cultural oral Terena, compreensão e redação dos 
autores. Um exemplo: Altenfelder chama o grupo dos “gente comuns” de Waherê-aché, 
enquanto Oliveira chama de Waherê-Txane. Neste trabalho adotamos a escrita de Oliveira, 
apenas para compreensão melhor dos termos. 
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na classe dos “guerreiros”, desde que demonstrasse valor para 
isso. 
A classe dos Waherê-Txane se sobrepunha a dos escravos, 
capturado nas guerrilhas. É possível que os Waherê-Txane 
bem como os escravos, Kauti, fossem utilizados no preparo 
das plantações, mas os nossos informantes não puderam 
confirmar essa hipótese. (1949, p.319-320) 

Sendo assim, utilizando a mesma ferramenta gráfica de Oliveira (1959, 

p.37) para facilitar a compreensão da organização social, foi construído a partir 

das ideias de Altenfelder Silva a sua compreensão social. 

 

Figura 5 – Organização Social Terena segundo Altenfelder Silva 

 

1.3.3. Discutindo as perspectivas 

As estruturas sociais propostas por Oliveira e Altenfelder Silva são bem 

parecidas, exceto pela discussão em torno dos Xuna-Xati em ser ou não um 
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grupo social dentro da estrutura social Terena. Oliveira explica porque discorda 

de Altenfelder Silva. 

Quanto a isso, nossas experiências entre os Terena modernos 
nos levam a discordar não só de Rattray-Hay, mas de 
etnólogos como Oberg e Altenfelder que estabeleceram que 
esses índios estavam estratificados em quatro camadas ou 
classes: Naati, Xuna-xati, Waherê-Txané e Kauti. Xuna-Xati, a 
nosso ver, corresponde ao herói guerreiro, aquele que 
conseguiu matar um inimigo em combate, sendo por isso 
agraciado pela tribo com esse título que, em tradução literal, 
seria matador. Portanto, guerreiros podiam ser todos aqueles 
que participavam dos combates e das surtidas do grupo, 
fossem eles Naati ou Waherê-Txané. Consequentemente 
poderiam se tornar Xuna-xati tanto uns como outros, inclusive 
Kauti, embora isso não fosse muito comum (…). (1976, p.43) 

Outro ponto levantado por Oliveira (1976, p.42-43) é a questão dos 

Kauti. Ele diz que ao visitar os textos dos séculos XVIII e XIX percebeu uma 

diferença no que tange o assunto da organização social Terena. Nos textos do 

século XVIII, de Sanches Labrador, que esteve como o povo no ano 1760, não 

há relatos acerca deste grupo social. No entanto, ao visitar os textos do século 

XIX, de Castelnau que esteve junto ao povo Terena no ano de 1845, percebeu 

que esse fala acerca dos Kauti. Todavia ao visitar os textos mais recentes, já 

no século XX, do pastor Rattray-Hay, que passou um tempo com os Terena por 

volta do ano de 1920, ele percebe que o pastor descreve a organização social, 

mas não se referiu aos Kauti. 

Sendo assim, Roberto Cardoso de Oliveira, diz que apenas pode-se 

chegar a uma conclusão lógica. Quando Sanches Labrador esteve presente, 

não fazia parte da cultura Terena (ou ainda Guaná no Chaco) a prática de 

realizar expedições de captura a outros povos. Mas, por algum motivo, seja ele 

por influência dos antigos aliançados, os Mbayá-Guaycuru, ou sozinhos, eles 

começaram a realizar este tipo de expedições. Com o passar dos anos, e 

devido as diversas mudanças e influências que os Terena viveram, eles 

deixaram de lado esta prática e nos tempos do pastor Rattray-Hay já não era 

comum esta prática cultural. 

Analisando ambas as propostas de estrutura social, parece que Oliveira 

se dedica mais em esmiuçar e compreender a organização social Terena e 

suas transformações ao longo do tempo. 
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Todavia, Edgar de Assis Carvalho (1979, p. 27-42) ao analisar a 

estrutura social Terena, o autor levanta o questionamento acerca do por que 

um povo com características coletoras e depois agricultoras, possui uma 

estratificação social? Para ele, só faz sentido se na relação, já descrita, entre 

os Guaná e os Mbayá-Guaycurú houvesse uma forma de assimilação desta 

estrutura social dos Mbayá-Guaycurú por parte dos Guaná e que fizesse 

sentido se ela passasse a ser utilizada na estrutura social Guaná. 

O fato da assimilação dos cavalos por parte dos Guaná é crucial para 

diferenciá-los dos outros povos que foram dominados pelos Mbayá-Guaicurú. 

Edgar Carvalho diz que nesta relação, eles parecem ser mais aliados do que 

subordinados. Tal relação tão próxima pode ser a explicação do motivo da 

apropriação da estrutura social que se faz presente nos Guaná e que se torna 

herança para os Terena. 

 Assim, Edgar de Assis Carvalho (1979, p. 38) diz: “o fato é que, 

estimulados ou não pelos Mbayá, estenderam seu modelo da “dominação” a 

outros grupos, integrando-os e assimilando-os”. 

Roberto Cardoso de Oliveira (1976, p.43) levanta a mesma hipótese 

acerca desta apropriação Guaná da estrutura social dos Mbayá-Guaycurú, 

assim afirma: 

Podemos levantar a hipótese de que graças as caráter 
simbiótico das relações Guaná-Mbayá, as parentelas dos 
caciques Guaná teriam procurado adotar os padrões de 
conduta dos aliados Mbayá-Guaicurú, por expressarem esses 
padrões um status superior. Não sendo os Mbayá-Guaicurú 
lavradores – e, sim, coletores e caçadores e, posteriormente, 
pastores –, atribuíram aos seus cativos os trabalhos agrícolas, 
o que concorria para a estigmatização do trabalho-de-roça, 
base sobre o qual assentava a sociedade Guaná. E seja dito 
que essa estigmatização se acha exaustivamente comprovada 
na crônica sobre aqueles índios. 

Portanto, não se pode afirmar categoricamente acerca desta 

apropriação, mas como Carvalho e Oliveira indicaram, é bem possível que 

tenha havido uma apropriação por parte dos Guaná desta estrutura social que 

mais tarde foi descontinuada, a partir do momento em que a força colonizadora 

nos séculos XVIII e XIX desestabilizou o nicho ecológico dos Terena, 

desarticulando os grupos locais. (E. CARVALHO, 1979, p. 39) 
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1.4. A situação atual Terena: a importância da aldeia Moreira 

Segundo o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a cidade de Miranda possui um pouco mais de 25 mil 

habitantes. Destes, 8332 são indígenas, conforme relatório cedido pela 

Secretaria Especial de Saúde indígena (SESAI) no dia 18 de outubro de 2017. 

Estes indígenas residem nas nove aldeias do município, são elas em ordem 

alfabética: Argola, Babaçu, Cachoeirinha, Lagoinha, Lalima, Moreira, Morrinho, 

Mãe Terra e Passarinho.  

As aldeias mais próximas da cidade de Miranda são Moreira e 

Passarinho. Consequentemente, estas duas aldeias são as que mais cedem 

trabalhadores para a cidade. Dada esta relação tão próxima, ambas as aldeias 

são as que mais possuem uma troca cultural mais intensa gerando, por 

exemplo, a morte da língua Terena dentro destas duas aldeias. Apenas os 

mais velhos ainda sabem falar a língua materna. As pessoas de 30 a 50 anos 

apenas entendem o Terena. Mas, a geração com menos de 30 anos não 

entende e nem fala a própria língua materna salvo raras exceções. 

A aldeia Moreira, que é o foco desta pesquisa, possui 1237 habitantes 

conforme relatório já citado da SESAI. Seu território é composto por cerca de 

168 hectares. O que gerou e ainda gera uma enorme disputa de terras na 

região pois, segundo um dos líderes comunitários que mais se envolve nestas 

questões territoriais, Paulino Terena, em entrevista concedida a esta pesquisa, 

apenas para a aldeia da Moreira, segundo documento de 1904 foram doados 

10.400 mil hectares de terras pelo prefeito de Miranda daquela época, pela 

participação dos Terena na guerra do Paraguai, fato que será narrado com 

maior descrição no segundo capítulo deste trabalho. 

No entanto, com o passar dos anos, desde 1904, o povo Terena perdeu 

continuamente suas terras, ora por invasão de fazendeiros, ora por troca entre 

caciques que se corrompiam, até mesmo pela intervenção do SPI, que 

prometia algo em troca para o povo, mas que raramente cumpria. Assim, o 

povo foi perdendo um extremo do território aqui, outro ali, além de aguardar o 

posicionamento oficial do Estado Brasileiro, concedendo a demarcação dos 
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10.400 hectares, em um processo aberto no ano de 1950 e do qual até hoje 

não se tem acordo ou definição por parte do estado. 

No ano de 2013 possuindo apenas 94 hectares e cansados de esperar, 

os Terena resolveram, por conta própria retomar9, o que os pertencia, como 

relata Paulino Terena. 

A partir desta retomada, os conflitos entre fazendeiros e Terena 

aumentaram. Em um deste episódios, ainda no ano de 2013, fazendeiros 

disparam diversas vezes com uma arma de fogo na direção do povo Terena 

que ocupava a sede de uma das fazendas retomada, mas por sorte não 

atingiram ninguém.  

Apenas como forma de exemplificar este conflito, na cidade de 

Sidrolândia no ano de 2013, após uma retomada por parte dos Terena da 

região, a justiça concedeu reintegração de posse ao fazendeiro. Mas, quando a 

polícia foi fazer a reintegração de posse ouve disparos por parte da polícia com 

armas de fogo que acertaram cinco Terena, um deles veio a falecer. 

Na região da aldeia Moreira a situação não é muito diferente. No dia 19 

de maio de 2014, Paulino Terena, este líder comunitário, foi alvo de um 

atentado e tomou um tiro na perna. Em dezembro do ano anterior, Paulino já 

havia sofrido um outro atentado no qual atearam fogo em seu carro, ele 

conseguiu sair do interior do automóvel e apanhou de dois homens 

encapuzados. Até o momento ninguém foi responsabilizado pelos atentados. 

Paulino garante que continuará sua luta: “mesmo se conseguirem me matar, 

novos guerreiros se levantarão para continuar a luta”. 

Ambos os acontecimentos tiveram grande repercussão da mídia 

nacional. Portais da internet10 como o G1, o site do Conselho Indigenista 

                                                           
9 Retomada: maneira como os indígenas se referem a entrada nas terras que segundo eles, já 
os pertencia, mas que de alguma maneira perderam. 
10 Links das notícias do atentado: Disponível em: <http://g1.globo.com/mato-grosso-do-

sul/noticia/2014/05/lider-indigena-e-baleado-na-perna-durante-atentado-em-cidade-de-

ms.html> <https://cimi.org.br/2016/03/38270/> 

<https://www.frontlinedefenders.org/pt/case/case-history-paulino-terena> Todos os links 

foram acessados em: 13 de junho de 2018. 

https://cimi.org.br/2016/03/38270/
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Missionário (CIMI) e a mídia local sul-mato-grossense noticiaram os 

acontecimentos. 

Após estes fatos, Paulino Terena teve seu nome incluso na lista do 

programa de proteção aos defensores de direitos humanos. Foi retirado de sua 

aldeia e levado para Brasília. Após dois anos retornou e continua sua luta pelas 

terras indígenas, principalmente pela aldeia Moreira pois nela nasceu, cresceu 

e constituiu sua família. 

Paulino Terena conta que a aldeia ganhou uma escola da educação 

básica até o ensino médio do governo federal, mas devido à ausência de terras 

dentro da comunidade, tiveram que construi-la em cima de um brejo. Ainda 

relata que pela falta de espaço para possuir “roça11” o povo Terena, que 

sempre foi visto como agricultor, está perdendo sua característica principal. Há 

uma piora na alimentação, gerando o avanço de doenças que nunca fizeram 

parte da vida do povo, como: diabetes, pressão alta, obesidade, entre outras. 

Posterior a estas lutas e conflitos, o governo brasileiro concedeu novos 

74 hectares de terras que aos poucos começaram a ganhar características da 

população Terena. Como esta área era utilizada para criação de gado, o povo 

tem que cuidar da terra para conseguir plantar. Durante a estadia para a 

realização desta pesquisa, foi possível ver novos plantios de feijão, milho, 

mandioca, banana, mamão, hortaliças, verduras, legumes e outras frutas. 

Alimentos que são base da alimentação das famílias Terena. 

Outro fato questionado por Paulino Terena é a construção de uma 

subestação de energia construída dentro da aldeia Moreira sem o 

consentimento da população Terena, visto que se trata de uma reserva 

indígena federal. Essa situação trouxe grande conflito entre o povo da 

comunidade e a companhia de energia do Mato Grosso do Sul, a Energisa. Os 

habitantes da aldeia Moreira se recusam a pagar o fornecimento de energia, 

pois alegam que a construção é irregular. Do outro lado, a Energisa na 

tentativa de receber o pagamento dos indígenas colocou o nome de todos os 

devedores no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), impossibilitando estes 

                                                           
11 Maneira como os Terena chamam o espaço onde realizam o plantio. 
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indígenas de realizar compras parceladas, abertura de contas em bancos, 

empréstimos e outras atividades financeiras.  

 
Figura 6: Vista frontal da subestação de energia construída dentro da aldeia 
Moreira 

 
Figura 7: Vista lateral da subestação de energia construída dentro da aldeia 
Moreira 
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Em uma conversa12, o senhor Esdras Pereira, outro líder comunitário, 

com lágrimas nos olhos se levantou, me chamou para um ponto mais alto no 

qual era possível ver mais longe o horizonte e apontou uma árvore bem no 

meio de um enorme pasto e disse-me: “está vendo aquela árvore? Ele 

continuou: ali, atrás daquela árvore, passa um córrego e minha casa era bem 

em frente a ele. Tudo ali para trás era mata, nós caçávamos e pescávamos 

tranquilamente, mas eu não sei por que, eu era criança, e fomos expulsos dali 

pelos purutuya, e hoje vivemos todos amontoados aqui. Não temos lugar para 

pescar, para caçar, para plantar, nada. Apenas sobrevivemos neste pequeno 

espaço de terra”. 

É possível perceber que o povo Terena sofre como os demais povos 

indígenas brasileiros. São desrespeitados, desvalorizados e ainda saem como 

culpados por simplesmente tentarem reaver um pouco de sua história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Neste parágrafo de forma intencional me insiro no texto como forma de demonstrar e 
legitimar a partir de uma experiência o sentimento de dor e tristeza vivenciado pelo povo 
Terena por perder a maior parte de suas terras. Por este motivo o texto se encontra em itálico 
como forma de diferenciá-lo do restante da pesquisa. 
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Capítulo 2: A Cristianização da fé do povo Terena 

 

2.      A cristianização da fé do povo Terena 

Este capítulo, descreverá a inserção das diferentes perspectivas cristãs 

no povo Terena e especificamente na aldeia Moreira, sendo elas: católica, 

protestante histórica e pentecostal. 

Todos os dados descritivos contidos nesta pesquisa sobre a aldeia 

Moreira foram colhidos mediante trabalho de campo em entrevista com os 

representantes das igrejas. 

No final deste capítulo, serão discutidos os principais destaques da 

pesquisa realizada. 

 

2.1. A inserção da religião cristã na vertente católica no século XIX 

 

Com o passar dos anos, do século XIV ao XVIII, as missões católicas 

foram ganhando força, desenvolvendo os trabalhos missionários e obtendo 

êxito com as suas práticas catequéticas. Assim, passaram a avançar para o 

interior do país, chegando até a região hoje conhecida como Centro-Oeste do 

Brasil, nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, entre outras 

partes do território brasileiro. 

O primeiro grupo missionário cristão a entrar em contato com o povo 

Terena e obter algum êxito, dentro dos objetivos traçados, foram os católicos 

da ordem dos Capuchinhos, oriundos da Itália, que chegaram para substituir os 

capuchinhos franceses no dia 4 de março de 1847. O seu principal líder era frei 

Mariano de Bagnaia, popularmente conhecido como o missionário do Pantanal 

(MOURA, 2001, p. 25). Estes possuíam como intuito a catequese dos nativos, 

apoiados e incentivados pelo governo brasileiro. Para o Império, a catequese 

era sinônimo do ato de civilizar o indígena até torná-lo ocidental, como relata 

frei Alfredo Sganzerla (1992, p. 63): 

A mentalidade governamental no decurso do Império foi sem 
dúvida, a tentativa de civilizar os índios para integrá-los na 
sociedade, nos moldes ocidentais, na utilização das terras não 
ocupadas pelos índios. (...) Daí era um grande sucesso para o 
Governo catequizar os índios e com os índios catequizados 
levá-los à sociedade e servir-se especialmente de sua mão de 
obra. 
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Após sua chegada ao Brasil, frei Mariano Bagnaia foi destinado para 

missão mato-grossense a pedido do próprio Presidente da província. (VIEIRA, 

2016, p. 266) 

Os capuchinhos italianos estabeleceram diversas ações em meio às 

comunidades locais e em várias delas foram bem-sucedidos. A conversão 

acontecia de modo rápido e frei Mariano Bagnaia se empenhava para realizar o 

bem aos povos indígenas tornando-se um amigo dos índios (SGANZERLA, 

1992, p 285). 

Dilermando Ramos Vieira (2016, p. 266) ainda afirma que os resultados 

dos trabalhos foram extraordinários, pois os “capuchinhos possuíam uma 

calma bem franciscana, despida da cupidez e dos vícios dos outros brancos”. 

Vieira relata que uma das poucas grandes dificuldades que frei Mariano 

Bagnaia enfrentou foi a de convencer os novos convertidos à fé cristã a 

andarem vestidos, inclusive dentro da Igreja. 

Os historiadores Squinelo e Marin afirmam que frei Mariano Bagnaia 

quando foi deslocado para ser pároco de Miranda e vigário forâneo de todo o 

baixo pantanal, em 23 de setembro de 1859, possuía como finalidade principal 

que: 

O objetivo da catequese indígena era sedentarizar essas 
populações nas imediações de Miranda, cristianizá-los e 
ensinar trabalhos manuais a fim de criar uma mão de obra 
numerosa, que seria empregada nas lavouras, pecuária, 
navegação fluvial, trabalhos domésticos, entre outras 
atividades. (2004, p.200) 
 

A missão catequética avança e obtêm cada vez mais sucesso. Mas um 

fato externo transforma todo o cenário e consequentemente todas as ações 

missionárias católicas. No ano de 1864 eclodiu-se a guerra do Paraguai, que 

foi uma disputa entre o Paraguai e a tríplice aliança, formada pelo Brasil, 

Argentina e Uruguai. O Paraguai buscava territórios para escoar sua produção 

via oceano para a Europa, uma vez que crescia cada vez mais 

economicamente e até iniciou-se no processo de industrialização. 

Por outro lado, o governo brasileiro usou de sua influência para 

manipular o Uruguai e a Argentina a enrijecerem suas políticas portuárias ao 

longo do rio La Plata. 
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Para o historiador Cláudio Vicentino (1997, p.334), a guerra do Paraguai 

é fruto dos interesses imperialistas da Inglaterra que precisava da sujeição das 

nações menores uma vez que o Paraguai, sob o governo de Solano López 

(1862-1870), havia atingido o fim do analfabetismo, pleno emprego aos seus 

cidadãos e o desenvolvimento da indústria de base, tudo isso sem contrair 

dívidas externas, podendo futuramente ser um grande concorrente no comércio 

mundial. Assim, a tríplice aliança foi apenas uma executora do neocolonialismo 

inglês. 

O desenrolar desta guerra, afetou também, diretamente, o povo Terena 

que habitava exatamente as áreas dos conflitos. O governo brasileiro, com a 

intenção de reforçar seu exército, encontra no povo Terena um aliado, embora, 

a princípio, os Terena não aceitem a aliança. Porém acreditavam que lutando 

pelo exército brasileiro estariam assegurando a posse de suas aldeias já 

formadas naquela região. (Moura, 2001, p.27) 

No entanto, os Terena sofreram muito com a guerra do Paraguai, 

principalmente em 1865 quando a tropa paraguaia invade a cidade de Miranda 

e a leva quase a total destruição. Apenas cinco anos depois é que Miranda 

será reconstruída. (SGANZERLA, 1992, p 199) 

Com o final da guerra do Paraguai, a esperança dos Terena era de, ao 

menos, possuir suas terras, reconstruir suas aldeias destruídas e continuar sua 

vida em paz. Mas, vários interessados nestas terras apareceram, entre eles 

estão: soldados que não voltaram mais para sua terra natal, fazendeiros e 

imigrantes paraguaios com a expectativa de melhorarem suas condições de 

vida, já que o Paraguai ficou praticamente destruído pela guerra. Havia 

também povoadores buscando melhores pastagens para seu gado, atendendo 

a um chamado do governo brasileiro para a reconstrução e povoamento destas 

cidades. (MOURA, 2001, p.27) 

A catequização civilizatória, pautada sobre construção de capelas, 

batizados, casamentos e ensino teve curta duração devido a Guerra do 

Paraguai, mas foi suficiente para convencer os indígenas a se converterem ao 

Cristianismo, quanto a esse assunto, MOURA escreve: 

Entretanto, mesmo que a convivência direta com os 
missionários tenha sido de curta duração, os Terena 
apropriaram-se da identidade de “cristãos”; provavelmente, 
porque se aperceberam que esse título era o passaporte de 
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“civilizado” reconhecido pelos colonizadores da sociedade 
brasileira. Apresentar-se como cristão era uma forma de ser 
aceito melhor pela sociedade envolvente. Para eles ser cristão 
significava ser civilizado. (2001, p. 26-27) 

 

Após a guerra, a catequização católica liderada por frei Mariano Bagnaia 

foi reorganizada. O frei passou a ter um acúmulo enorme de funções e títulos, 

dada a escassez de mão de obra disposta a trabalhar naquela região, como 

nos conta Squinelo e Marin. Os autores ainda narram como frei Bagnaia 

recomeça seu trabalho: 

Ao reassumir a Comarca, ele se dedicou à reconstrução de 
igrejas, capelas e cemitérios, à reorganização dos arquivos 
paroquiais, ao trabalho pastoral e à organização da forânia do 
baixo Paraguai. A situação foi considerada precária: “A 
Comarca toda destruída. Logo tratei de, por ordem do bispo, 
restabelecer o culto em todas as paróquias, o que fiz e com 
bastantes frutos em todas elas” (2004, p.206). 

 
Assim, os trabalhos catequéticos vão sendo reconstruídos, as cidades e 

povoados reerguidos e uma nova forma de viver é gerada, dadas as novas 

influências culturais, sendo: paraguaios, viajantes, fazendeiros e povoadores 

de todos os cantos do Brasil. 

 

2.1.1. Igreja Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

O cristianismo Católico Apostólico Romano sempre se fez presente na 

vida da aldeia Moreira. No entanto, após a chegada e crescimento do 

protestantismo histórico ele foi marginalizado e perdeu sua força e 

protagonismo.  

Do final do século XIX até a década de 1970, existem poucos relatos e 

materiais que se debruçam na compreensão do catolicismo nas comunidades 

Terena. Como o intuito deste trabalho não é compreendê-lo, mas entender sua 

importância como base para a chegada do protestantismo histórico, foi 

realizada apenas a descrição da sua inserção no século XIX e da situação 

atual. 

Em meados da década de 1970, alguns católicos resolveram construir 

uma paróquia na aldeia Moreira, mas como a presença protestante estava 

estabelecida com muita força, os cristãos católicos passaram a sofrer 
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represálias, chegando a receber pedradas enquanto se reuniam nas casas 

para celebrar missas. Porém, eles não desistiram e no ano de 1984 finalizaram 

a construção da paróquia e realizaram a primeira missa dentro da aldeia. 

Este fato foi narrado por Jorge Ferreira da Silva, líder da Igreja Católica, 

que se apresentou como cooperador que, desde o ano de 1970 até 2016 

esteve na liderança desta igreja.  

Jorge relatou que, atualmente, a Paróquia conta com cerca de 90 

membros. No entanto, muitos acabam faltando nas atividades pastorais, mas 

estão presentes na missa na aldeia que é realizada todo primeiro domingo de 

cada mês.  

 

Figura 8 – Vista da fachada da Igreja Católica Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro na aldeia Moreira 
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Figura 9 – Vista da fachada e do barracão de festa da Igreja Católica Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro na aldeia Moreira 

 

2.2. O protestantismo norte-americano no século XX 

Antes de introduzir a história do início da evangelização protestante 

entre o povo Terena, é de fundamental importância entender um pouco do 

cenário político do final do século XIX e início do XX, pois isso irá influenciar 

diretamente a vida do povo Terena e de todo o seu contexto religioso. 

2.2.1. Cenário político no final do século XIX e início do XX: 

No final do século XIX, precisamente em 15 de novembro de 1889, o 

Brasil passava por uma grande mudança no cenário político. De um estado 

centralizador, na figura do imperador, para uma república federativa, em seu 

regime presidencialista. 

O primeiro presidente do Brasil, ainda em um governo provisório, 

Marechal Deodoro da Fonseca, logo adotou novas medidas. Entre elas, a 

separação da Igreja e do Estado, tornando assim o Brasil um país laico. A partir 

de então, passa a ser papel do Estado brasileiro a obrigação da instituição do 
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casamento civil e certidão de nascimento, rompendo completamente os laços 

políticos e religiosos com a Igreja Católica. (NETO; TASINAFO, 2006, p.565-

567) 

Na tentativa de modernizar o país, visto como retrógrado devido à 

política imperial adotada até 1889, e com o final da guerra do Paraguai, novas 

políticas são tomadas para povoar e tornar de algum modo o oeste brasileiro 

mais rentável, além de tirar a população local de uma situação de isolamento. 

Assim, no ano de 1904, inicia-se a construção da nova estrada de ferro, 

chamada de Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB), que ligava a cidade 

de Bauru, no interior paulista até Corumbá, última cidade do Brasil na divisa 

com a Bolívia. Além da construção de linhas telegráficas cortando todo o Mato 

Grosso. (MOURA, 2001, p. 34) 

Com o avanço para o oeste brasileiro, os governantes acabaram 

gerando um novo problema, o conflito entre índios, fazendeiros, e aqueles que 

trabalhavam na chamada modernização do Brasil com a passagem de linhas 

férreas e telegráficas. Os indígenas queriam viver em paz em seu território, os 

fazendeiros pretendiam iniciar grandes plantios, criação de gado, aves e outros 

animais, e o Estado almejava continuar a implantação das linhas. 

Neste grande conflito cada um tomava partido para si. Alguns mais 

exaltados solicitavam o fim dos povos indígenas, chegando até mesmo a 

contratar capangas, que ficaram conhecidos como “caçadores de bugres”. 

Alguns queriam “domesticá-los” e fazer deles mão de obra escrava nas 

fazendas. Outros defendiam a separação de um pedaço de terra, menor do que 

a que os indígenas viviam, para de alguma forma conciliar as coisas e 

continuar o progresso. Este pedaço de terra foi cedido pelo Estado e passou a 

ser chamado de Reservas Indígenas Federais. (BITTENCOURT; LADEIRA, 

2000, p.93-97) 

A partir do ano de 1904 iniciou-se o processo de demarcação das terras 

Terena. Com a presença do Marechal Rondon, responsável pelas linhas 

férreas e telegráficas, as terras indígenas que estavam sendo invadidas por 

fazendeiros locais foram separadas para a demarcação. (ACÇOLINI, 2015, 

p.87) 
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Estas terras estavam ligadas a União e seriam fiscalizadas por um órgão 

independente, chamado inicialmente de Serviço de Proteção aos Índios e 

Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN), formado em 1910 que a 

partir de 1918 se tornou Serviço de Proteção ao Índio13 (SPI). 

As áreas que foram demarcadas antes da formação do SPI, 

posteriormente foram reconhecidas pelo órgão. O povo Terena teve quase 

todas as demais terras demarcadas ainda no tempo do SPI. (BITTENCOURT; 

LADEIRA, 2000, p.96) 

Acerca desta política de delimitação das terras Terena, Moura escreve: 

Por um lado, a criação das Reservas, naquele momento 
específico, foi necessária para os Terena e para o Governo 
brasileiro. Para os indígenas foi legitimado um espaço que 
consideravam seu, por menor que fosse, e para o Estado 
resolvia momentaneamente o problema com os índios, 
considerados obstáculos ao progresso. Por outro lado, com o 
crescimento populacional indígena, verificou-se a inviabilização 
da sobrevivência Terena, naquela área restrita onde 
dependiam somente do cultivo do solo. Então, as próprias 
condições de produção da sobrevivência os compeliram a 
complementar suas necessidades vendendo sua força de 
trabalho fora da reserva. Isso, porque a demanda de 
necessidades, criada pela sociedade envolvente, era muito 
superior às condições de consumo proporcionadas pelas 
relações de produção dentro das aldeias. (2001, p.35) 

Portanto, os Terenas passaram a vender essa mão de obra fora de suas 

aldeias, trabalhavam nas fazendas, no comércio, na construção das linhas 

férreas e telegráficas, além de alguns viverem da própria agricultura. 

Sob o governo do SPI, políticas indigenistas orientavam suas ações 

entre os indígenas, sobre elas Moura escreve: 

No tocante à política indigenista, durante toda a existência do 
SPI (1910-67), prevaleceu uma orientação assimilacionista, 
preocupada em pacificar os grupos tribais, convertê-los em 
fronteiras vivas ou neutralizá-los mediante as disputas por 
territórios conquistados. Legalmente, o Estado tentou laicizar a 
política indigenista republicana. Mas, muitas vezes facilitou e 
permitiu, na prática, às missões cristãs (católicas e 

                                                           
13 Informação obtida no site da FUNAI (Fundação Nacional do Índio). Disponível em: 
<http://www.funai.gov.br/index.php/servico-de-protecao-aos-indios-spi> Acessado em 16 de 
outubro de 2017. 
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protestantes), desenvolverem medidas assistenciais e 
religiosas. (2001, p.36-37) 

 

2.2.2. A inserção do protestantismo histórico entre os Terena: 

No ano de 1912, o missionário John Hay, diretor da Missão ISAMU 

(Inland South American Mission Union) juntamente com sua equipe, saiu de 

Concepción, Paraguai para a aldeia Bananal, localizada no distrito de 

Aquidauana, hoje Mato Grosso do Sul. Estes missionários visavam o início das 

tarefas evangelizadora (MOURA, 2001, p.39). E usaram a estratégia 

assistencialista para o estabelecimento em meio ao povo Terena. Assim, 

propuseram a criação de uma escola para o povo, em troca os índios iriam 

providenciar uma casa para os missionários viverem, que também seria a 

escola. Sobre esse acordo entre missionários e os Terena, Moura escreve: 

Para os Terena, a Missão representava uma agência 
assistencialista que supriria em parte suas demandas, 
principalmente a demanda da educação. Para a Missão, os 
indígenas eram o alvo por onde ela poderia começar o 
processo de evangelização no Brasil. (2001, p.39) 

Após o acordo, os missionários foram embora arrumar sua mudança e 

voltar para aldeia Bananal. No entanto, neste intervalo, o SPI havia prometido 

um professor ao povo. Assim tornou-se desnecessária a presença dos 

missionários que atuariam como professores. (MOURA, p.39-40) 

No ano seguinte, em 1913, os missionários chegam, mas já não são 

bem recebidos pelo povo, que aguardava o SPI providenciar o professor. No 

entanto, os missionários entraram em contato com o SPI e solicitaram a 

autorização para permanecer na área indígena e desenvolver a evangelização. 

Após duas semanas de negociações, foi autorizada a permanência e o início 

da evangelização. Moura (2001, p.40) chega a cogitar a hipótese de ter havido 

uma espécie de troca, fato que ela ainda diz não constar nos documentos, mas 

é algo que se deixa explícito no termo “negociação” com os oficiais de 

Aquidauana e do Rio de Janeiro, explícito nos documentos estudados por ela. 

O SPI, na figura de seu líder Marechal Rondon, pretendia que cada povo 

tivesse um representante denominado de “capitão”, que trataria dos assuntos 
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internos e externos, como espécie de um porta-voz do povo e para o povo. 

(BITTENCOURT; LADEIRA, 2000, p.97) 

Um destes porta-vozes é o capitão Marcolino Wolilly, nomeado pelo SPI 

em 1915 para ser o capitão da aldeia de Bananal. No ano seguinte, o capitão 

Wolilly se converteu a fé protestante. Utilizando-se de sua posição, influenciou 

outros patrícios14 a se converterem também ao protestantismo. Assim, o 

capitão Wolilly exercia duas funções, de capitão e agora de líder religioso. Fato 

que desagradou boa parte da comunidade do Bananal e gerou uma grande 

divisão, que foi acentuada por uma enorme rivalidade: de um lado os Terena 

católicos e do outro os Terena protestantes. (MOURA, 2001, p.41) 

Sobre essa divisão no meio do povo Terena, o antropólogo Roberto 

Cardoso de Oliveira relata: 

Essa discriminação às missões protestantes parece dever-se a 
duas razões básicas: a primeira pelo fato de lutar contra uma 
ideologia religiosa já arraigada na população brasileira e 
indígena, que é um misto de catolicismo, espiritismo e crenças 
e práticas tribais; a segunda pela maior operatividade dos 
missionários protestantes, maior agressividade de ação nas 
reservas, chegando ao ponto de utilizarem alto-falante para a 
propaganda do Evangelho (com músicas e perorações); tudo 
isso combinado com uma organização bastante eficiente, 
levando os “crentes” a uma vida de grupo mais intensa, através 
dos vários cultos realizados semanalmente, e do preparo de 
índios para desempenharem funções de proselitismo. Não é 
difícil de prever o quanto isto é incômodo para o Encarregado 
do posto: além da “perturbação” da rotina da aldeia, os crentes 
representam o elemento “revolucionário” na comunidade (...). 
(1976, p.97) 

Esta situação foi se agravando ao ponto de no ano de 1920, líderes 

católicos e seus aliados conseguirem expulsar a missão ISAMU de dentro da 

comunidade do Bananal. Apesar disso, o Capitão Wolilly continuou o trabalho 

dentro da comunidade. (MOURA, 2001, p.42) 

A missão ISAMU, de origem Anglo-norte-americana, foi expulsa da 

aldeia e encerrou seus trabalhos. No entanto, duas novas missões se 

organizaram e voltaram a trabalhar com o povo Terena. Sendo a SAIM (South 

American Indian Mission), que era a parte norte-americana do grupo da 
                                                           
14 São denominados patrícios aqueles indígenas, normalmente mais velhos, que exercem 
alguma influência nas decisões da comunidade.   
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ISAMU, e que em 1925 voltou a trabalhar com os Terena após muitas 

dificuldades por parte do povo e do SPI. Mas, com a ajuda do capitão Wolilly os 

missionários conseguiram se reestabelecer. Já a parte inglesa da ISAMU foi 

organizada pela Missão New Testament Gospel Union (NTGU), mas não se 

tem relatos da volta destes missionários para realizar trabalhos missionários 

com o povo Terena. (MOURA,2001, p.42) 

Com o crescimento da fé protestante, os conflitos entre estes e católicos 

também se ampliaram. Acçolini (2015, p.95) explica que chegou ao ponto de 

líderes cristãos serem expulsos e formarem novas aldeias como, por exemplo: 

União e Aldeinha. Sobre essas terras, Moura (2001, p.44) argumenta que 

foram compradas com o dinheiro de missionários e foram dadas para os 

Terena crentes morarem. Assim essas terras ficaram conhecidas como “um 

reduto dos índios Crentes”. 

Até aqui se vê a ação proselitista das missões católicas e protestantes. 

Porém, uma pergunta que se levanta é: qual a razão para uma apropriação de 

uma nova religião? O que os motivou a ponto de se dividirem? 

Para o antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira essa explicação possui 

algumas razões, sendo: 

Os indivíduos que passam do grupo “católico” ao “protestante”, 
ou vice-versa, são em regra levados por uma multiplicidade de 
razões, das quais uma teria conteúdo religioso. Podemos 
registrar muitos casos, por exemplo, de indivíduos (e mesmo 
famílias inteiras) que adotavam a outra religião por questões de 
desavenças na comunidade, cujo os adversários eram líderes 
ou desfrutavam de um status importante no grupo a que 
pertenciam e que a deixaram como represália. Mais comum 
ainda, era a canalização para o grupo protestante dos 
descontentes com a administração do Posto. Mas, o que se 
deve acentuar é que nem por isso esses indivíduos 
continuavam necessariamente no novo grupo político-religioso 
de adoção, desde que na primeira oportunidade mudavam 
novamente, passando com relativa facilidade de um para outro 
grupo, de acordo com a conjuntura política do momento. 
Entretanto, há outros casos menos frequentes, em que o móvel 
da mudança de “ideologia religiosa‟ era muito mais prosaico, 
como a simples vontade de beber cachaça: a expressa 
proibição de tomar bebida alcoólica criava situações tais que 
um protestante-convertido (e ainda não muito integrado na 
nova crença) deixava de sê-lo quando lhe vinha o desejo de 
beber; então tínhamos o fato curioso de indivíduos 
permanecerem um ano num grupo religioso (no caso, o 
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protestante) e alguns meses no outro grupo, enquanto durasse 
sua vontade de se embriagar! (1976, p.98) 

Moura (2001, p.43) concorda com ele, e ainda chega a dizer que alguns 

desses motivos pela mudança religiosa são “banais”. 

Com o passar das décadas, o protestantismo cria raízes dentro das 

comunidades Terena, chegando a estabelecer doze igrejas evangélicas. Sendo 

que os trabalhos missionários eram liderados pelos missionários norte-

americanos. Estas igrejas eram autônomas, a única semelhança entre elas era 

a evangelização protestante estrangeira. (MOURA, 2001, p.44) 

No ano de 1972, a missão SAIM, que estava entre os Terena desde 

1920, criou a UNIEDAS (União das Igrejas Evangélicas Indígenas da América 

do Sul) com o intuito de continuar a sua prática missionária e assistencialista. A 

partir de então os missionários norte-americanos foram vistos como assessores 

e apoiadores da atividade evangelizadora da nova instituição. (MOURA, 2001, 

p.61) 

Assim, a UNIEDAS continua o trabalho com caráter proselitista, sendo a 

maior expressão do protestantismo norte-americano, como afirma Moura, 

dentro do território Terena (idem). 

Acçolini (2015, p.114) nos revela que no ano de 1993 ocorre a expulsão 

definitiva dos missionários estrangeiros da UNIEDAS e a apropriação dos 

líderes nativos da instituição. Assim a UNIEDAS passa a ser dirigida apenas 

por líderes evangélicos indígenas. 

 

2.2.3. Igreja UNIEDAS da aldeia Moreira 

No ano de 1941, o Missionário Ângelo Massy é enviado pela Igreja do 

Bananal, distrito de Taunay, para aldeia Passarinho, no município de Miranda, 

onde daria início a um trabalho missionário naquela comunidade. Entretanto, 

ele acabou sendo rejeitado nesta aldeia e então partiu para aldeia Moreira que 

ficava ao lado da aldeia Passarinho.  

Dado o início do trabalho, três Terena se converteram ao protestantismo, 

são eles: Júlio Pereira, Lúcio Pereira e Benedito Vieira. Assim, o espaço de 
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trabalho começa a ficar maior e os missionários passaram a obter maior 

aceitabilidade para desenvolverem o trabalho evangelístico. 

No ano de 1943, é realizado o primeiro batismo pelo missionário 

Henrique Guilherme, onde cinco Terena são batizados, são eles: Bernadino 

Pereira, Ana Pereira, Antoninho Moreira, Alípio Salvador e José Salvador. 

Neste mesmo ano é construída a primeira igreja protestante dentro da aldeia 

Moreira, feita de pau a pique. Todos estes dados foram cedidos pela secretária 

da Igreja UNIEDAS da aldeia Moreira. 

 
Figura 10 – Primeiro templo protestante construído na aldeia Moreira e que 

mais tarde se tornaria a Igreja UNIEDAS. 

 Em 1946, reconstruíram a igreja, agora de sapê. Em 1949, novamente 

refizeram a igreja, mas desta vez com telha de adobe, até que resolveram 

construí-la de alvenaria. No dia 11 de julho de 1971 fizeram o culto de ação de 

graças, lançaram a Pedra Fundamental15 e deram início a construção, mas 

apenas em 21 de julho de 1979 é que a igreja ficou pronta e então foi 

inaugurada. 

                                                           
15 Lançar a Pedra Fundamental é uma cerimônia religiosa praticada pelas igrejas protestantes 
e pentecostais onde normalmente se enterram uma Bíblia, jornal do dia, e uma moeda ou nota 
que esteja em circulação. É uma forma de dizer que este templo está sendo consagrado a 
Deus. Tal prática é questionada por algumas correntes protestantes. 
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 Figura 11 – Segundo templo, agora como Igreja UNIEDAS da aldeia 

Moreia (1979). 

Atualmente, a Igreja Uniedas é liderada pelo Pr. Danilo Moreira e conta 

com 110 membros e 120 participantes dos cultos aos domingos. 

 
Figura 12 – Foto do templo atual da Igreja UNIEDAS da aldeia Moreira 
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Figura 13 – Foto do barracão de festa da Igreja UNIEDAS da aldeia Moreira  

A partir do ano de 2017, a Igreja UNIEDAS iniciou a construção de um 

posto de saúde que atenderá toda a aldeia Moreira. Os recursos para este 

projeto foram doados pela Igreja Assembleia de Deus Alto Ipiranga (ADAI), 

com sede na cidade de São Paulo. O projeto está em fase de construção, e 

segundo Josias Moreira, secretário da Igreja UNIEDAS, o posto de saúde 

contará com uma estrutura de três consultórios médicos, três salas de 

internação, uma sala odontológica, uma sala para pequenas cirurgias, 

farmácia, um quarto para descanso médico, uma cozinha e um almoxarifado. A 

previsão de entrega é para agosto de 2019. Abaixo fotos da construção. 

 
Figura 14 – Foto do novo posto de saúde construído pela Igreja UNIEDAS 
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Figura 15 – Foto da construção da laje do novo posto de saúde  
 
 
2.3. A pentecostalização da fé Terena – breve estudo de caso. 

Como forma de compreender a inserção do movimento pentecostal 

dentro da aldeia Moreira, serão descritos o início e a formação das igrejas 

pentecostais na aldeia Moreira e como elas estão na atualidade. 

 

2.3.1. Primeira Igreja Presbiteriana Renovada 

Até o ano de 1988, Lenir Vieira Gonçalves, hoje conhecida na aldeia 

Moreira como irmã Lenir, frequentava a igreja UNIEDAS, mas levada pelo seu 

pai, começou a frequentar a Igreja Presbiteriana Renovada da Cidade de 

Miranda, localizada no Bairro jardim Mondego, que na época era pastoreada 
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por Olival Neto. Este percebeu o engajamento desta nova fiel e lhe ensinou 

acerca da fé cristã pentecostal. Ela diz que até então ia apenas na igreja por ir, 

gostava de cantar, mas quando começou a ir nesta nova igreja aprendeu muito, 

como ela mesmo disse: “naquela época os usos e costumes eram rígidos, parei 

de usar calça, short, e usava só saia, mas lá aprendi o que é ser crente”. 

Já no ano de 1989 o pastor lhe fez uma proposta para abrir um “ponto 

de “pregação16 dentro da aldeia, dada a distância da aldeia até a igreja da 

cidade. Mas, os cultos de domingo ainda seriam na cidade, enquanto os da 

semana poderiam ser feitos no ponto de pregação. 

Os encontros eram realizados na casa da irmã Lenir e com o início dos 

cultos o número de frequentadores começou a crescer. Um dos novos 

frequentadores deste ponto de pregação é o próprio irmão de Dona Lenir, que 

ao perceber que a casa dela já não comportava mais o número de pessoas, 

resolveu doar um terreno que não era utilizado. No entanto, com o espalhar da 

notícia pela comunidade, inúmeros frequentadores da igreja UNIEDAS, que é 

fruto do protestantismo histórico, se opuseram, alegando já existir uma igreja 

evangélica dentro da aldeia e que não precisavam de mais uma.  

Lenir queria construir esta nova igreja, pois como ela mesmo relatou: 

“estava alegre com os frutos desta nova comunidade”. Sendo assim, partiu 

para o posto da FUNAI e solicitou ao delegado responsável pelo posto a 

construção de uma nova igreja. Ele autorizou, mas deixou bem claro que não 

queria saber mais de nenhuma nova igreja a partir de então.  

Logo começaram a construir o novo espaço, primeiro fizeram de palha, 

mas com a chuva, todos se molhavam e então conseguiram um pouco de 

recurso financeiro para construir de alvenaria. No entanto, quando a igreja 

estava quase toda erguida, faltava apenas colocar o telhado, ocorreu uma 

discussão de família, que culminou na fala do irmão de Dona Lenir, afirmando 

que nunca havia doado o terreno e que era para igreja sair de lá. Ela narrou 

este momento com muita tristeza nos olhos, mas continuou relatando: “quando 

                                                           
16 Ponto de pregação é a maneira como o movimento pentecostal denomina o início de um 
trabalho visando fundar uma nova igreja. Normalmente, reúne-se nas casas, até ter o número 
suficiente para alugar ou construir um espaço. 
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contei o que havia acontecido para os irmãos da igreja, uma irmã se levantou e 

disse: vamos construir no meu terreno, vou doá-lo para igreja”. Havia um outro 

problema, o único dinheiro que possuíam, já tinham gastado na construção.  

Eles não desistiram, reuniram todos os irmãos da igreja e como a Dona 

Lenir disse: “fizemos um trabalho de formiguinha, fomos quebrando o concreto 

e retirando os tijolos com cuidado para não quebrar. Assim, ganhamos mais 

força devido as circunstâncias para construir esta nova igreja.” 

Com o passar dos anos a Igreja cresceu e se desenvolveu. No ano de 

2004, as igrejas pertencentes a Igreja Presbiteriana Renovada da região de 

Miranda, sofreram uma mudança política. Até então elas eram supervisionadas 

pelo próprio presbitério, mas a partir deste ano seriam supervisionadas pela 

Missão Priscila e Áquila (MISPA) que é a agencia missionária que realiza e 

supervisiona os campos missionários ligado à Igreja Presbiteriana Renovada.  

No entanto, esta mudança desagradou a maioria das pessoas 

pertencentes a igreja local que sofreu uma enorme divisão. O motivo não ficou 

claro nas pesquisas, os entrevistados não se recordam bem o que originou de 

fato a divisão, apenas dizem que restou menos da metade da igreja, cerca de 

15 pessoas.  

Um dos que ficaram era o jovem Sidnei Antônio Salvador, que era recém 

convertido à fé pentecostal e com muitas dúvidas acerca do que seria da igreja, 

pois até o pastor havia ido embora. Sidnei perguntou a Dona Lenir quem seria 

o pastor. “Assim as pessoas que restaram na igreja se reuniram e começaram 

a orar e buscar de Deus quem seria o novo pastor”, como afirmou Dona Lenir. 

Segundo ela, em uma das reuniões, aquele jovem ainda assustado por conta 

dos acontecimentos questiona novamente: “quem será o novo pastor? Quem 

irá dirigir a igreja?” Imediatamente Dona Lenir responde: “será você”. Mas ele 

responde: “eu não sei falar, eu não sei fazer nada”. Mas novamente a Dona 

Lenir responde a ele: “nós vamos te ensinar, Deus me mostrou que você será o 

nosso pastor”. Sendo assim, desde o ano de 2004, Sidnei dirige a igreja que 

atualmente conta com cerca de 60 membros e 90 frequentadores aos 

domingos. 

Segue abaixo as fotos recentes da igreja. 
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Figura 16 – Foto da fachada da I Igreja Presbiteriana  
 

 
Figura 17 – Foto da fachada mais a vista lateral da I IPR da aldeia Moreira 
 



59 
 

2.3.2. Segunda Igreja Presbiteriana Renovada 

O pentecostalismo já fazia parte do cenário religioso da aldeia Moreira 

com a Primeira Igreja Presbiteriana Renovada. Porém, ele ganha grande 

espaço e aceitabilidade a partir do ano de 1999, tendo como principal 

protagonista o Pastor Gerson Nimbú que na ocasião era líder dos jovens da 

UNIEDAS, igreja representante do protestantismo histórico norte-americano na 

aldeia Moreira. 

 O pastor Gerson relatou que um pouco antes de assumir a liderança dos 

jovens já viajava bastante pregando e cantando cânticos cristãos na própria 

língua Terena. Nestas viagens começou a ter contato com o movimento 

pentecostal pregando nestas igrejas e percebendo que se tratava de uma 

perspectiva diferente do cristianismo que conhecia. Segundo ele, passou a 

questionar-se sobre “estas tais novas vivências” com o Espírito Santo. Assim, 

ao regressar para sua aldeia e igreja, começou a organizar reuniões de oração, 

a partir do ano de 1999, uma vez por mês, com o intuito de orar e buscar novas 

experiências com o Espírito Santo. 

Em setembro do ano de 1999, em uma destas reuniões, que contava 

com cerca de 80 jovens e que se prolongava por boa parte da madrugada, 

quatro tiveram “experiências com o Espírito Santo” e começaram a falar em 

línguas estranhas. Este momento é comumente chamado de Batismo no 

Espírito Santo que levou a prática da glossolalia17.  

No entanto, incomodado com a repercussão que gerou dentro da aldeia 

e da própria igreja, a liderança local da UNIEDAS se reuniu e deu duas opções 

para o pastor Gerson e os jovens da igreja, sendo: primeiro, voltar a 

normalidade, esquecendo tudo o que aconteceu e seguir a prática doutrinária 

da igreja, ou segundo, se retirar.  

                                                           
17 Fenômeno extático no qual um indivíduo emite uma série de sons ou palavras cujo sentido 
seus ouvintes não podem apreender, senão com o concurso de outra pessoa detentora do dom 
da interpretação; dom das línguas. Informações retiradas do dicionário online Priberam. 
Disponível em: <https://www.priberam.pt/dlpo/glossolalia> Acessado em 11 de agosto de 2018. 
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Ainda nesta reunião, um dos membros mais exaltado, chegou a dizer 

que as orações daqueles jovens mais pareciam com latido de cachorro, dada a 

desordem e não compreensão das palavras.  

Após tamanha discussão, Pastor Gerson e cerca de 52 jovens 

resolveram sair da Igreja UNIEDAS e muitos ficaram ausentes das igrejas por 

não saberem o que fazer ou para onde ir. 

Cerca de quatro meses depois, em uma das viagens do Pr. Gerson, ele 

foi convidado para cantar em um evento da Igreja Presbiteriana Renovada no 

estado de São Paulo. Neste evento ele relatou que um pastor que não o 

conhecia e estava no local profetizou na vida dele dizendo: “que Deus estava 

preparando um novo ministério para ele, e que aquele ministério que ele estava 

no evento seria o seu novo ministério”. No entanto, o Pastor Gerson revelou 

que a Igreja Presbiteriana Renovada era sua última opção de escolha e que 

inclusive já havia dito isso a sua esposa, mas como se tratava de uma 

revelação de Deus, ele obedeceria.  

Questionado acerca do porque ele não queria ir para Presbiteriana 

Renovada, ele respondeu que se tratava de um ministério com muitos “usos e 

costumes”18, muito rígido e por isso ele não se sentia bem. 

Mas, ao retornar para Miranda, procurou a Igreja Presbiteriana 

Renovada na cidade, já que não queria participar da Igreja da aldeia. 

Nesta igreja, se tornou o braço direito do Pastor Márcio, pastor titular da 

Igreja. Começou a desenvolver trabalhos e a igreja crescia na cidade. No 

entanto, no ano de 2004, pastor Márcio se muda da cidade de Miranda para a 

Cidade de Corumbá, divisa do Brasil com a Bolívia. Em seu lugar deixou como 

responsável o pastor Gerson. 

Após assumir a liderança da Igreja e com o intuito de construírem um 

templo próprio, acabaram comprando um lote, resolveram sair do aluguel para 

economizar e juntar dinheiro. Assim, no ano de 2005, a igreja da cidade foi 

                                                           
18 Usos e costumes é a maneira como ficou conhecido o conjunto de práticas doutrinárias no 
qual os membros deveriam seguir. Estas práticas incluíam uso de roupas para homens e para 
mulheres, o que pode comer ou beber, etc. 
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para a aldeia Moreira, uma vez que a maioria dos membros eram da aldeia. 

Construíram apenas colunas e o telhado, a igreja não possuía paredes, pois 

era para ser apenas temporária, mas o tempo foi passando, não conseguiram 

juntar dinheiro e acabaram ficando estabelecidos e cada vez mais enraizados 

dentro da aldeia.  

No ano de 2007, Pr. Gerson recebe uma proposta para assumir uma 

outra igreja, da mesma denominação, Presbiteriana Renovada, mas teria que 

voltar para cidade. Ele aceitou e quem assumiu a igreja na aldeia foi o Pr. 

Aleilton Vieira Gonçalves, que é filho da Dona Lenir, fundadora da Primeira 

Presbiteriana Renovada da Aldeia Moreira e que atualmente frequenta a II IPR. 

Pastor Aleilton relata que quando assumiu a igreja havia cerca de 28 

pessoas, mas que hoje ela conta com 80 membros e cerca 130 participantes 

do culto aos domingos. Atualmente, eles retomaram o sonho antigo de 

construir um templo próprio dentro da comunidade. Esdras Pereira, membro da 

II Igreja Presbiteriana Renovada, cedeu um terreno no qual, no ano de 2017, 

iniciou-se a construção de outro templo dentro da aldeia. 

Em dezembro de 2017 realizaram um culto de ação de graças e do 

lançamento da Pedra Fundamental. Nele construíram um caixa de concreto e 

dentro dela colocaram uma bíblia, uma lista com o nome dos membros atuais, 

a revista da escola bíblica que estavam utilizando e um jornal da editora 

Aleluia, que é a editora oficial da Presbiteriana Renovada. Esta caixa de 

concreto ficará debaixo do púlpito.  

Segue abaixo as fotos do templo antigo, do novo em construção e do dia 

do culto de lançamento da pedra fundamental.  

 
Figura 18 – Foto do templo atual da II IPR da aldeia Moreira  
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Figura 19 – Lançamento da Pedra fundamental no novo templo da II IPR 
 

 
Figura 20 – Culto do lançamento da pedra fundamental da II IPR  
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Figura 21 – Dona Lenir e seu filho Pr. Aleilton no culto de lançamento da pedra 
fundamental da II IPR 
 
 
2.3.3. Igreja Primitiva Pentecostal o Senhor é meu pastor 

Alguns anos após a discussão familiar entre a Dona Lenir e seu irmão, 

que culminou na demolição da igreja, o terreno novamente foi doado para uma 

igreja evangélica, mas dessa vez não foi para Presbiteriana Renovada, mas 

para a Assembleia de Deus Missões que estava chegando na aldeia. 

A Assembleia de Deus enviou alguns pastores para tomar conta da 

igreja, no entanto, sem resultado positivo, pois estes que vinham de fora da 

aldeia, ora não se adaptavam com a cultura Terena, ora não se adaptavam 

com a água, que é um tanto salobra e barrenta, ou enviavam todo dinheiro para 

fora da aldeia o que gerava um desconforto interno nos membros em geral, 

pois o dinheiro das ofertas não era revertido para o crescimento ou melhoria da 

igreja. 

Os membros locais receberam uma proposta para se tornarem Igreja 

Batista Renovada. Esta última também adotou a mesma postura da 

Assembleia de Deus, medida também sem bons resultados levando os 

membros a ficarem sem pastor.  
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Uma das mulheres mais velhas e respeitadas da igreja, conhecida como 

Dona Uda, entrou em contato com o Pastor Carlos Jacobina que, juntamente 

com seu cunhado, Pastor Ênio de Almeida Jares, assumiu a responsabilidade 

de pastorear a igreja no ano de 2013, mas agora com um grande diferencial 

ambos são Terena e moram na aldeia Passarinho, que fica ao lado da aldeia 

Moreira.  

Assim, os dois pastores reuniram toda a igreja e juntos começaram a 

propor um novo nome para ela, mas que não estivesse ligado a nenhuma 

denominação já existente. Portanto, chegaram a conclusão que o nome seria 

Igreja Primitiva Pentecostal o Senhor é meu Pastor, que ficou mais conhecida 

na aldeia como Igreja Primitiva. 

Atualmente, esta Igreja conta com cerca de 70 membros atuantes e 100 

participantes do culto de domingo. 

Segue abaixo algumas fotos da Igreja Primitiva. 

 
Figura 22 – Foto da fachada da Igreja Primitiva Pentecostal o Senhor é o meu 
Pastor 
 

 
Figura 23 – Foto da lateral da Igreja Primitiva Pentecostal 
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2.4. Discutindo os dados do campo 

Ao longo desta pesquisa, seja no campo ou na análise dos dados 

obtidos, oito detalhes se evidenciaram e serão enumerados e comentados a 

partir de agora. 

1. Dona Lenir 

A Dona Lenir chamou muito a atenção pela sua força em enfrentar toda 

resistência, primeiramente por parte da Igreja UNIEDAS, representante do 

protestantismo histórico e, segundo, da própria família. O pentecostalismo só 

começa na aldeia por conta desta mulher, fato que demonstra que mesmo em 

uma cultura completamente patriarcal a mulher tem seu espaço de atuação ou 

o constrói, como neste caso.  

2. I Presbiteriana Renovada da aldeia Moreira 

A I IPR é a primeira expressão pentecostal na aldeia da Moreira. 

Inúmeros entrevistados afirmaram que a princípio possuíam uma certa 

resistência ao movimento pentecostal por acharem que o pentecostalismo se 

resumia aos seus “usos e costumes”, exemplificado por regras relacionadas a 

vestimenta, uma das características marcantes desta igreja. Mas, algumas 

outras pessoas que mais tarde se tornaram pentecostais perceberam que a I 

IPR é que possuía tal prática e que eles poderiam ser pentecostais sem a 

rigidez, que é o perfil desta igreja. 

3. Pastor Gerson Nimbú 

Ele é o outro grande responsável pela inserção pentecostal na aldeia e 

pode se dizer que é a outra coluna desta construção. Sua atuação demonstra o 

respeito que naquele momento possuía dos jovens. Sua saída da Igreja 

UNIEDAS e depois o fato de trazer a igreja que pastoreava para a aldeia 

revelam a sua grande atuação no processo de desenvolvimento do 

pentecostalismo Terena. 

Outro fato não mencionado anteriormente, mas que o pastor Gerson 

realiza e ajuda no crescimento pentecostal, é a construção de uma Rádio 

comunitária chamada: Rádio Vida. Nela, diariamente, pastores de todas as 

regiões podem realizar seus programas, tocar as músicas e pregar para os 
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ouvintes. A rádio tem um alcance em boa parte da cidade de Miranda e em 

toda aldeia Moreira e Passarinho. Assim, pastores de todos os lados da cidade 

e das aldeias faziam programa na rádio, mas a maioria era pentecostal. 

4.  Católicos como minoria 

Igreja Seguimento 
Número de 

membros19 

Número de 

Frequentadores 
Porcentagem20 

Igreja N. 

Sra. do 

Perpétuo 

Socorro 

 

Católico 

 

90 

 

40 

 

3% 

Igreja 

UNIEDAS 

Protestante 

histórico 

 

110 

 

120 

 

9% 

I IPR Pentecostal 60 90 7% 

II IPR Pentecostal 80 130 10% 

Igreja 

Primitiva 
Pentecostal 70 100 8% 

Total de cristãos que 

frequentam igrejas 

dentro da aldeia Moreira: 

410 490 39%21 

Outras pessoas: 747 pessoas 61%22 

Total da população da aldeia Moreira: 123723 pessoas 100% 

Figura 24 – Tabela estatística do cenário religioso da aldeia Moreira construída 

a partir dos dados coletados na pesquisa de campo. 

Os dados estatísticos do campo religioso da aldeia Moreira revelam 

exatamente o inverso do campo religioso brasileiro. Conforme a pesquisa do 

                                                           
19 O número de membros e número de frequentadores foram informados pelos pastores e 
responsáveis das igrejas da aldeia. 
20 O número da porcentagem foi definido a partir da quantidade de pessoas que frequentam as 
igrejas. Para facilitar a leitura dos dados foram considerados apenas os números inteiros. 
21 Este número representa o total de cristãos que frequentam as igrejas dentro da Aldeia 
Moreira. 
22 Este número representa o número de pessoas que não frequentam nenhuma igreja ou é 
cristão (católico, protestante histórico ou pentecostal) e frequenta igrejas fora da aldeia Moreira. 
23 Informação cedida pela SESAI do município de Miranda no dia 18 de outubro de 2017. 
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Datafolha24 realizada em 2016, a população católica brasileira representa 50% 

da população e a protestante/pentecostal cerca de 29%. Já na aldeia Moreira a 

católica é representada por cerca de 3% e é bem menor do que a 

protestante/pentecostal que possui cerca de 34%.  

Na entrevista com o Jorge, líder da Igreja Católica na aldeia, ele mesmo 

enfatiza isso várias vezes, afirmando: “aqui somos minoria”.  

5. A presença pentecostal dentro da aldeia Moreira 

Segundo os dados apresentados na tabela do item anterior, de todos 

aqueles que se dizem cristãos, cerca de 92% são evangélicos. Destes, cerca 

de 71% são de origem pentecostal. O que demonstra a força do 

pentecostalismo dentro da aldeia Moreira. 

O que mais chama a atenção é como em pouco espaço de tempo –

considerando que a primeira igreja pentecostal na aldeia ainda não completou 

30 anos – estas igrejas pentecostais alcançaram cerca de três quartos de todos 

os evangélicos da aldeia. Sobre este assunto, discutiremos de forma mais 

profunda no próximo capítulo. 

6. Influência pentecostal na Igreja UNIEDAS 

Após alguns anos da divisão da igreja UNIEDAS devido as diferenças de 

compreensão, ela acabou se abrindo para o que era diferente. Não se pode 

afirmar que a Igreja UNIEDAS da aldeia Moreira é pentecostal, mas pode-se 

perceber que ela sofre influências pentecostais, principalmente no que tange a 

liturgia do culto, como: as músicas escolhidas para o louvor, os instrumentos 

musicais, a oportunidade para membros falarem durante o culto, na forma de 

orar e nas danças dentro da igreja. 

7. Vários indígenas frequentam igrejas na cidade de Miranda 

Algo importante que deve ser ressaltado é que os dados do número de 

cristãos da tabela do item 4, não considera aqueles Terena que vivem na 

aldeia Moreira, mas frequentam as igrejas na cidade de Miranda. Dentro da 

                                                           
24 Acessado em 11 de agosto de 2018. Disponível em < http://www.ihu.unisinos.br/186-
noticias/noticias-2017/564083-a-transicao-religiosa-em-ritmo-acelerado-no-brasil >. 
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pesquisa de campo se constatou inúmeros casos, mas não foi possível 

quantificá-los. 

8. A maioria da aldeia Moreira se diz cristã 

É apenas uma constatação perceptível e sem dados numéricos, mas 

encontrar alguém dentro da aldeia que não se diz cristão é raro. Em diversas 

conversas com moradores da aldeia, muitos se diziam cristãos, mas não 

frequentam nenhuma igreja, nem na aldeia, nem na cidade. No entanto, não foi 

possível quantificar este grupo de pessoas. 

Graziele Acçolini (2015, p. 86) faz a mesma constatação na aldeia do 

Bananal, município de Aquidauana, e diz: “nem todos da aldeia são adeptos da 

Uniedas ou de outra denominação, mas o protestantismo é reconhecido e 

possui um lugar na concepção terena de religiosidade no âmbito de toda a 

comunidade.” 

Conclusão 

 Este capítulo se propôs a recontar a inserção da religião cristã no meio 

Terena em três segmentos: católico, protestante histórico e pentecostal. Foi 

enfatizada e valorizada a aldeia Moreira que é a delimitação geográfica desta 

pesquisa. Após a descrição dos fatos, foram discutidos os dados e as 

percepções sobre este campo religioso. 
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Capítulo 3. A persistência do xamanismo Terena e a apropriação com o 

pentecostalismo 

 

3.1. O xamanismo Terena 

3.1.1. Breve discussão sobre Xamanismo 

Os primeiros relatos mais extensivos acerca do xamanismo são 

realizados principalmente por naturalistas e exploradores das comunidades 

siberianas, e são datadas no final do século XIX e início do século XX. No 

entanto, práticas xamânicas são mencionadas no Ocidente desde o quinto 

século antes de Cristo. (SANTOS, 2007, p. 19) 

Atualmente, a temática tem conseguido um espaço maior nos centros 

acadêmicos com esforços de vários estudiosos, oriundos de diversas áreas. 

Mas, também interessa aos “civilizados”, como diz Esther Jean Langdon (1996, 

p. 9), “por conta das crenças místicas, do comportamento caracterizado pelo 

êxtase, e das práticas “mágicas”. 

Outra grande discussão dentro desse assunto é referente à figura do 

xamã. O próprio nome tem origem na língua siberiana tugue e representa 

aquele que é o mediador entre o mundo humano e o mundo dos espíritos 

(LANGDON, 1996, p. 12). Esse recebeu diversos nomes ao longo dos estudos, 

alguns deles: mago, medicene-man, sacerdote, místico e poeta (CEMIN, 1999, 

p.16). No Brasil, normalmente, é chamado de pajé. 

Os primeiros estudos relacionados ao xamanismo e que possuíam foco 

na figura do xamã, levantava a hipótese da sua estabilidade mental. Alguns 

argumentavam que esses manifestavam personalidades psicóticas, e, para as 

culturas às quais pertenciam, isso era visto como positivo. (LAGNDON, 2009, 

p. 164) 

Um dos mais notáveis estudiosos da área foi Mircea Eliade, historiador 

das religiões e que reuniu diversos estudos de várias partes do mundo para 

analisar o fenômeno do xamanismo e criar uma definição mais precisa. Esta 

pesquisa tornou-se o livro, em português intitulado “O xamanismo e as técnicas 

arcaicas do êxtase” (2002). O autor buscou explorar as características 
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essenciais para identificar o xamanismo puro, cujo ponto primordial de toda 

prática xamânica era o êxtase. Eliade acreditava que no êxtase, a alma 

abandonava o corpo, ascendendo-se aos céus ou baixando-se ao mundo 

subterrâneo. Sendo assim, o transe xamanístico implica em uma relação entre 

os espíritos e o xamã assumindo o papel de mediador. (LANGDON, p.13) 

Nas palavras de Mircea Eliade, o xamanismo é: 

(…) precisamente uma das técnicas arcaicas do êxtase, ao 
mesmo tempo mística, magia e "religião" no sentido amplo do 
termo. Procuramos apresentá-lo em seus diversos aspectos 
históricos e culturais e tentamos até esboçar uma breve história 
da formação do xamanismo da Ásia central e setentrional. Mas 
damos mais apreço à própria apresentação do fenômeno 
xamânico, à análise de sua ideologia, à discussão de suas 
técnicas, de seu simbolismo, de suas mitologias. (2002, p. 15) 

O esforço de Eliade abriu novas perspectivas para a discussão sobre o 

assunto, porém ele não ficou isento das críticas. Para alguns estudiosos do 

assunto, na inquietação por encontrar o xamanismo puro e sua origem, que 

acreditava ser possível, desconsiderou aspectos culturais e sociais dos povos 

estudados. Nesse sentido, Esther Jean Langdon escreve a seguinte crítica: 

Sem negar as contribuições da obra de Eliade, seus esforços 
não produziram um paradigma frutífero, pois ele preocupou-se 
demais com o xamã enquanto indivíduo deixando em segundo 
plano o papel social exercido por este, além de caracterizar o 
xamanismo puro como o que possui mais critérios “arcaicos”. O 
autor ignora o contexto social e cultural do fenômeno, não 
reconhecendo no xamanismo um fenômeno globalizante e 
dinâmico. (1996, p.14) 

Outras perspectivas também foram construídas sobre a temática 

xamânica, entre elas o da escola evolucionista, os quais se destacam: Henry 

James Sumner Maine, Lewis Henry Morgan, Edward Burnett Tylor e James 

George Frazer. Essa escola acreditava em uma escala evolutiva cultural, e o 

xamanismo foi visto como uma sobrevivência de tempos arcaicos 

representando a forma mais primitiva da religião. (LANGDON, 1996, p. 16) 

Uma importante contribuição vem da escola francesa, cujos estudos são 

liderados por Émile Durkheim e seu sobrinho, Marcel Mauss. O primeiro fez 

uma distinção entre religião e magia. Segundo Durkheim, religião é algo 

praticado em lugares públicos, enquanto a magia se dava em lugar oculto. Já, 

Mauss, resgatando o conceito de fato social durkhemiano, afirma que a magia 
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também é um fato social, pois ela é um sistema de representações transmitido 

pelo grupo. Assim, Marcel Mauss iguala os conceitos de religião e magia, 

contudo, como atesta Langdon (1996, p. 19), a distinção feita entre o púbico e 

o privado acaba levando-os a uma confusão, impossibilitando em uma 

compreensão a respeito do fenômeno do xamanismo.  

No entanto, trouxeram boas contribuições. Langdon (1996, p. 19) chega 

a dizer que as contribuições de “Marcel Mauss sobre as representações é 

talvez sua herança mais importante para o desenvolvimento de um modelo de 

xamanismo.” 

Outra contribuição veio dos funcionalistas ingleses, destacando-se: 

Malinowski, Radcliffe-Brown e Evans-Pritchard. Esses romperam com a 

percepção de existência de uma mentalidade primitiva. Malinowski afirma que o 

“selvagem” tem a mesma capacidade de raciocínio do ser humano moderno, 

todavia o seu conhecimento é fruto da experimentação por meio da 

observação. Evans-Printchard, ao analisar os Azande, realiza uma importante 

colaboração para os estudos em relação ao xamanismo. Ele expõe que a 

magia não é necessariamente um ato técnico para alterar os acontecimentos 

ou para aliviar a ansiedade, mas é uma forma de explicar o que ele chama de 

preocupações “últimas”, ou seja, de dar sentido a fatos ocorridos. Com essa 

contribuição, Evans-Pritchard dá um passo em direção ao rompimento com a 

divisão entre magia e religião proposta pelas outras escolas. (LANGDON, 

1996, p. 21-22) 

Novas correntes de compreensão surgiram, entre elas, a antropologia 

simbólica. Esther Langdon (1996, p. 23) explica que essa nova perspectiva 

antropológica “se preocupa com as representações nos sistemas ideológicos e 

nos ritos, tanto quanto com sua relação com a sociedade e com a motivação 

humana.” 

Entre as adeptas dessa compreensão, estava Esther Langdon que 

narra: 

Eu compartilhava essa noção do xamanismo como um 
fenômeno histórico-cultural com fronteiras claras que tinha 
persistido e mudado ao longo do tempo. Muito influenciada 
pela noção de Geertz da cultura como um sistema simbólico, 
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enfatizava o aspecto coletivo do xamanismo como um sistema 
cosmológico no qual os xamãs desempenham papéis 
específicos, dependendo do contexto histórico e cultural. (2009, 
p. 164) 

 Não obstante, com os avanços das pesquisas, Langdon reconstrói seu 

pensamento e enxerga no xamanismo um fenômeno muito mais complexo, 

incapaz de perceber seus limites, e assim ela discorre: 

Refletindo sobre meus quarenta anos de estudos sobre o 
xamanismo, argumento que, para uma compreensão adequada 
do xamanismo, assim como de qualquer outro fenômeno 
social, é necessário abandonar o conceito de cultura como uma 
unidade holística com fronteiras claras e espaço delimitado. 
Além disso, nossas monografias precisam deixar de lado a voz 
monofônica e autoritária para retratar a multiplicidade dos 
fenômenos xamânicos, nos quais existem pouca unidade, 
muita fragmentação e fronteiras imprecisas. (2009, p. 165) 

Portanto, esta pesquisa fundamentar-se-á sob este novo conceito 

proposto pela antropóloga Esther Jean Langdon. Pois, entende que o 

xamanismo Terena permeia a estrutura social e encontrou modos de 

permanecer vivo dentro das reconfigurações religiosas do cenário Terena. 

 

3.1.2. Oheokoti 

Oheokoti era o nome da principal festa realizada pelos Terena desde os 

tempos em que habitavam o Chaco paraguaio. A data da realização era 

exatamente quando as Plêiades25 atingiam seu ponto máximo no céu, entre o 

mês de abril e maio, marcando o período das colheitas (CARVALHO, F. p.40). 

Métraux (1944, p.309) diz ser a festa que marcava o início de um ano novo 

para esse povo. 

Essa festa consiste na centralidade dos Koixomuneti, como são 

conhecidos os xamãs na língua Terena. Inicialmente, a festa tinha uma longa 

preparação e três dias de duração. O primeiro relato que temos quanto a essa 

cerimônia é feito pelo naturalista inglês Francis de Castelnau, a serviço do 

governo francês, no ano de 1845. 

                                                           
25 As Plêiades são um grupo de estrelas localizadas na Constelação do Touro. Também são 
conhecidas, popularmente, como “sete irmãs”. 
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Fazia um mês que os homens tinham batido a mata à procura 
do mel com que todas as famílias agora se ocupavam em 
fabricar um licor espirituoso, alma de todas estas festas. A este 
licor dão o nome de chichi, que lembra a palavra chicha, usada 
pelos quíchuas para designar também uma bebida fermentada. 
(…) À porta de todas as casas viam-se as mulheres, ocupadas 
nos trabalhos mais diversos, mas sempre tendentes ao mesmo 
fim.(…) Os homens, por sua vez, penteavam o cabelo, 
arranjavam as armas ou se ocupavam na construção de uma 
porção de barracões de palha, cujo piso era guarnecido de 
uma esteira. Em alguns destes ranchos já concluídos, aparecia 
de vez em quando um singular personagem, homem ou 
mulher, porém sempre mais vistosamente pintado do que os 
outros índios. Estes, ora tinham o corpo inteiramente coberto 
de garatujas brancas, ora apresentavam o aspecto suposto dos 
animais mais ferozes. Havia alguns com o corpo literalmente 
revestido de vidraria, ao passo que todos empunhavam numa 
das mãos o maracá, espécie de cabaça enfeitada de contas e 
de penas, e contendo uma porção de seixos. Os índios 
agitavam muito sérios este instrumento, fazendo com ele 
grande ruído e obedecendo a uma cadência especial. Com a 
outra mão, seguravam um grande feixe de penas de ema, 
descrevendo com ele no espaço figuras regulares. Ficamos 
sabendo que estes indivíduos eram feiticeiros e que para se 
apresentarem naquela cerimônia são obrigados a guardar 
completo jejum durante vários dias. Pareceu-nos, contudo, não 
lhes ser interdito o uso de bebidas, visto como nos davam a 
impressão de ter feito largo consumo de sua beberagem 
predileta. Os trejeitos que faziam com o corpo eram 
acompanhados de lúgubres cantilenas. As representações 
duravam cerca de meia hora, recomeçando depois noutra 
direção. Conseguimos curiosos informes sobre a posição que 
desfrutam na comunhão estes feiticeiros, ficando cientes de 
que é geral o respeito que lhes votam. Absorvidos inteiramente 
nos seus colóquios com o grande espírito, admitem todos que 
não lhes sobra tempo para os afazeres comuns, razão pela 
qual cabe aos outros índios atender às suas necessidades. 
Ouvem-nos como a oráculos e seguem invariavelmente os 
seus conselhos. Assim, não se empreende a menor expedição, 
sem prévia consulta a eles. Desgraçadamente, porém, vida tão 
suave tem também o seu lado mau. (1949, p. 303-305) 

Em sua pesquisa, o antropólogo Alfred Métraux apresenta com mais 

detalhes alguns episódios dentro da festa do Oheokoti. 

Durante os três meses que precederam o orto das Plêiades, os 
xamãs da aldeia cantavam todas as noites e sacudiam os 
chocalhos na frente de sua maloca. Um xamã, designado por 
seus colegas de "mestre de cerimônias", incitava a todos da 
aldeia a se prepararem para a festividade vindoura. Um dos 
primeiros rituais observados durante o festival, era um ataque 
simulado em que um velho xamã se dirigia contra a maloca do 
chefe; armado com um chifre e com o rosto encoberto por uma 
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rede, personificava um espírito. O chefe apaziguava o "espírito" 
apresentando-lhe para ele e seus colegas, um touro. Então o 
velho que estava com uma lança na mão, se dirigia para os 
quatro pontos cardeais, e anunciava: "eu sou o avô dos chefes 
do Leste, (do Oeste, do Norte e do Sul) ", e listava todos os 
homens importantes que viveram em cada direção. Essas 
representações simbólicas foram seguidas por diversões 
esportivas, e particularmente para torneios de boxe. 
O ponto culminante de toda a celebração era a dança do 
"vestido de penas de avestruz". Os membros da "metade má", 
que se prejudicaram ao quebrar potes e destruído tudo que 
eles viram, foram finalmente desafiados por aqueles da 
"metade boa", que aparecia em formação de batalha, cada 
homem empunhava um pau pintado. As duas metades, 
formadas em linha, dançavam uma ao lado da outra, 
alternadamente dando golpes em seus oponentes, que se 
defendiam com seus paus. A dança continuava durante todo o 

dia. (1944, p.310-311 - tradução nossa) 

Esta divisão entre metades se evidenciava apenas no Oheokoti. 

Expressava exatamente os Sukirikionó e os Xumonó, sendo o primeiro a 

metade “boa”, e a segunda metade, o lado “mal”.  Altenfelder (1949, p.319) 

conta que durante a festa, as duas metades assumiriam comportamentos 

opostos, sendo os Xumonó brincalhões e turbulentos; já os Sukirikionó 

deveriam sofrer sem revidar as brincadeiras do outro grupo. Seriam a 

juventude irrequieta e do outro lado a maturidade expressa. Altenfelder 

descreve alguns acontecimentos a serem aceitos nesses dias de festas.  

Durante o período das chuvas, os Xumonó saíam de casa em 
casa, atirando pedaços de pau um nos outros, lambuzando-se 
com barro e fazendo grande algazarra. Se um Xumonó 
surpreendesse um Sukirikionó comendo sua refeição, ele lhe 
entornaria o alimento sobre a cabeça. (1949, p.319) 

Sobre as diversões esportivas, parecida com o boxe, Acçolini (1996, 

p.21) relata ser essa luta conhecida como Mootó. Onde os Sukirikionó e 

Xumonó ficavam enfileirados, respeitando o sexo e a idade, sendo que 

mulheres e crianças também participavam. Nesse jogo, era o único momento 

em que os Sukirikionó poderiam revidar todas as provocações, vivenciadas por 

dias, feitas pelos Xumonó. Logo, eles trocavam socos e, ao final, muitos saíam 

machucados, entretanto, no término do jogo já não se via a divisão em 

metades e nenhum tipo de hostilidade entre eles. 

Outro personagem importante nessa festa era conhecido como 

Yanakalú, como apresenta Acçolini (1996, p.21). Um Terena Xumonó 
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mascarado que possuía a função de, após os rituais mágico-religiosos, 

percorrer toda aldeia, passando pelas malocas coletando alimentos.  Fernanda 

Carvalho (1996, p. 45) menciona que todos cediam os alimentos solicitados, 

pois tinham medo do Koixomuneti fazer algum tipo de feitiço contra eles caso 

não colaborassem. Todos os alimentos recolhidos eram usados para um 

grande almoço coletivo realizado no mesmo dia. 

À procura de compreender o início do Oheokoti, Métraux sugere uma 

possível influência dos Mbaya-Guaycuru sobre os Guaná. Por isso, o povo 

Terena poderia ter carregado consigo essa apropriação desde os tempos do 

Chaco paraguaio. Para sustentar sua ideia, ele diz que a festa das Plêiades era 

para os Mbaya-Guaycuru, um dos maiores acontecimentos religiosos do ano. 

Era também o momento de trocar a palha que cobria as malocas e conferir se 

não havia nenhum tipo de influência perniciosa, a qual poderia estar trazendo 

algum tipo de perigo para os moradores daquela maloca. A respeito da 

apropriação, Métraux contribui:  

A vida cerimonial dos Terena, e provavelmente de todos os 
Guaná, era particularmente intensa o mesmo período. É difícil 
averiguar se estes índios seguiam o exemplo de seus amos, os 
Mbaya, agregando a seus ritos alguns elementos próprios 
tradicionais, ou se a festa das Plêiades dos Mbaya coincidia 
com cerimônias já presentes em sua antiga cultura. (1944, p. 
310 – Tradução nossa) 

Já no tocante do fim da festa, conforme Roberto Cardoso de Oliveira, a 

última vez em que foi realizada na aldeia Cachoeirinha, município de Miranda, 

a festividade do Oheokoti, com a divisão das metades, foi no ano de 1905. Já 

na aldeia do Bananal, município de Aquidauana, Fernanda Carvalho (1996, 

p.47) cita que a cerimonia completa foi realizada no ano de 1955 pela última 

vez; Altenfelder ainda presenciou essa festa no final da década de 40, em sua 

estadia nessa aldeia. Sobre a aldeia Moreira, não se tem relatos de quando se 

cessou a festa. 

Em abril de 1992, Fernanda Carvalho (1996, p.41) esteve presente na 

aldeia do Bananal e presenciou o que agora é chamado de Oheokoti. 

Referente a essa mudança, ela explana: “atualmente, a cerimônia Oheokoti 

consiste apenas no ritual xamanístico que se inicia no começo da noite e 
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prolonga-se até o meio-dia do dia seguinte. A data de realização da cerimônia 

é a sexta-feira santa”. 

Segue as fotos do momento em que os Koixomuneti realizam o 

Oheokoti. 

 

Figura 25: o Koixomuneti no Oheokoti 

 

Figura 26: O Koixomuneti com o itaká e o penacho 
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3.1.3 Hiyokéxoti kipâe: a dança do Bate-Pau 

Outro importante ritual da cultura Terena é o Hiyokéxoti kipâe, podendo 

ser traduzido por “dança da ema”, contudo, atualmente é mais conhecida por 

“dança do bate-pau”. 

Ao perguntar aos Terena acerca do significado dessa dança, a maioria 

do povo responde que sua finalidade é de exaltar a liderança e estratégia do 

chefe de guerra, Xuna-Xati, que os conduziu à vitória na guerra do Paraguai 

(1864-1870). Por essa razão, ao final da dança, esse é levantado o mais alto 

possível pelos seus liderados em uma plataforma de taquaras26 entrelaçadas.  

Porém, parece que essa dança passou por um processo de 

ressignificação após a guerra do Paraguai, pois alguns Terena, e inclusive o 

pesquisador da língua e cultura do seu povo, o Terena Aronaldo Júlio27 em 

entrevista concedida a esta pesquisa, revelou que sempre se sentiu 

incomodado com a explicação acima referente à dança, pois cresceu ouvindo 

uma outra versão, contada pelo seu pai que era Koixomuneti.  

Aronaldo contou que, com estas duas versões, começou a buscar, na 

aldeia da Cachoeirinha, município de Miranda, onde reside e nas outras aldeias 

Terena, a compreensão dos anciãos, que como ele disse, “guarda a verdadeira 

história do nosso povo”. Dessa maneira, ele começou a narrar como entendia o 

significado da dança do bate-pau, e, entregou um texto que escreveu quando 

realizava um projeto de iniciação científica, na Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul (UFMS). Portanto, para ele o real significado desta dança é: 

 

Os anciãos da aldeia contavam sobre o surgimento da dança 
de ema, foi através de um pajé que começou invocar os 
espíritos da natureza durante uma noite, e naquela noite 
seguinte o espírito da ema veio do espaço sideral, que pousou 
sobre aquele pajé e conversou com ele através de sonho, 
ensinando aquele pajé a ser um grande guerreiro, passando 
para as formas de como os pajés irão invocar, adorar e cultuar 
os espíritos através de uma dança, e que todos os pajés da 
tribo terão que participar dessa dança, como uma forma de 
cultuar, invocar espíritos da natureza e ao ser praticada essa 
dança, todas as lutas, as guerras que o povo terena irá 

                                                           
26 Taquara é uma espécie de bambu muito comum na região do pantanal. 
27 Aronaldo Júlio, nasceu, cresceu e ainda mora na aldeia cachoeirinha, no município de 
Miranda. É mestre em linguística e línguas indígenas pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro. 
Hoje é professor na aldeia, além de coordenar todas as escolas Terena, dentro das aldeias 
pertencentes ao município de Miranda. 
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participar será sempre vitoriosa, por causa dessa forma de 
invocação e cultuar os espíritos da natureza. Segundo o que os 
anciãos da comunidade relatavam, aquele pajé no seu sonho o 
espírito da ema que descia sobre ele orientava ensinando ele e 
depois de receber toda essa orientação, o pajé imediatamente 
convocou uma grande reunião a todos os tipos de pajés que 
havia naquela tribo para passar esse ensinamento a todos os 
pajés de como irão cultuar, adorar os espíritos da natureza 
através da dança que será uma dança de ema com várias 
formas de se dançar, conforme o que o pajé recebeu no seu 
sonho repassou toda essa informação, orientação aos seus 
companheiros de pajelança. Em primeiro lugar, o pajé que foi 
encarregado de ensinar essa dança como uma forma de 
invocação para cultuar os espíritos da natureza, ele tinha que 
separar classificando cada pajés, porque segundo os anciãos 
da aldeia que relatavam essa história, existiam dois tipos de 
pajés antigamente que se classificavam da seguinte forma: 
haviam pajés bravos antigamente conhecidas como 
Sukirikeono, esse tipo de pajé tinha uma personalidade muito 
forte se isolava do povo era muito reservado, não se 
socializava fácil das demais pessoas, somente as pessoas 
mais próximas, o outro tipo de pajé era um pajé manso 
conhecida antigamente como Xumunó, esse pajé tinha a sua 
personalidade suave, tranquila, brincalhão e se socializava 
mais fácil com as pessoas da comunidade não somente com a 
sua família, ressaltando hoje esses dois termos, a população 
indígena terena classifica elas como uma relação de cores, 
afirmando que Sukirikeono é vermelho e o Xumunó é azul ou 
verde, porém na sua origem originalmente não se tratava 
dessa forma segundo as pessoas mais antigas da comunidade, 
e que esses anciãos que relatavam essa história já faleceram, 
(Henôke, Kali Seno, Ménoto, Fîim(Elias) e Koloyão). 

Assim depois que o pajé que foi encarregado, classificou os 
dois tipos de pajés formando-se então dois grupos de danças 
de ema (…). (Texto não publicado28) 

A dança do bate-pau era organizada na formação de duas filas, sendo 

uma fila de Sukirikionó e a outra de Xumonó, ambas são lideradas pelo 

Koixomuneti-líder. Os Koxomuneti (pajés), que irão dançar, devem se formar 

em pares para realizar os sete passos do ritual representando os guerreiros 

que foram para a batalha e estão protegidos pelos “espíritos da floresta”, ou 

como o próprio nome diz, pelo espírito da ema, que segundo Acçolini (2015, p. 

158) é representada pela constelação do Cruzeiro do Sul. 

Em relação aos sete passos da dança, Aronaldo explica que a primeira 

peça, maneira como ele se refere a cada passo, chama-se hé’okeovo kóho, 
                                                           
28 O texto escrito por Aronaldo Júlio possui erros ortográficos, gramaticais e de concordância 
verbal. No entanto, como a língua portuguesa não é a língua nativa do autor, respeitou-se a 
forma de escrita para que fossem fidedignas as informações passadas. 
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traduzido por passo de Tuiuiú. Ele relata que o Tuiuiú é um grande pássaro do 

pantanal e que ao dar o bote em algum peixe, anda bem devagar, assim como 

os guerreiros, que ao se deslocarem para a batalha, pisam onde o guerreiro 

anterior pisou, para o inimigo pensar que existe apenas uma pessoa, enquanto 

um grande número se desloca.  

A segunda peça se chama vititixoti, uma espécie de momento de 

treinamento dos guerreiros para acabar com o inimigo. Aronaldo revela que 

neste momento o grupo de pajé, que participava dos ensinamentos, como 

forma de demonstrar sua força, procurava uma sucuri, pegava-a dos dois lados 

e a esticavam como se fosse uma corda, até ela perder completamente a sua 

força, demonstrando, assim, serem homens fortes e valentes. 

Na terceira peça da dança que se chama hopenó’ixoti anáne, os 

guerreiros pegam as suas taquaras e as tocam no chão, depois as batem uns 

nos outros. Essa parte da dança, clarifica Aronaldo, é quando os guerreiros 

amedrontam os seus inimigos e os colocam para correr. 

Já a quarta peça, é chamada de isukókotine, iko’ítukexotine xêki, e 

representa o momento da batalha, quando os guerreiros começam a atirar 

flechas. Aronaldo salienta: “o povo Terena é bom em atirar flecha”. 

Em seguida, na quinta peça, chamada de kayukópovotinehiko ukópea 

xapa isukókoti, representa o momento em que os guerreiros estão voltando da 

guerra e batem sua taquara com o companheiro de dança; eles a batem em 

três toques rápidos, no meio, em cima e na parte de baixo da taquara, vão 

formando uma grande roda e depois voltam a se enfileirar. 

Encaminhando para o fim, na sexta peça, conhecida como koepékexoti 

hó’openo koêku káyukopeôvohiko, onde os participantes da dança pegam na 

ponta da taquara do seu companheiro de dança e criam uma espécie de túnel, 

onde o último da fila entra e sai do outro lado, até todos realizarem este ato. 

Este momento representa quando os guerreiros estão voltando para suas 

aldeias, todavia ainda possuem muitos obstáculos para enfrentar na mata, 

além de começarem a caçar todo tipo de animal para suprir a necessidade de 

suas famílias que ficaram na aldeia. Aronaldo diz que os guerreiros traziam 

todo tipo de animal, como: onça, catetu, queixada, pato e aracuã. 

Por fim, a sétima peça, conhecida como koyuípotinehiko, e demonstra o 

momento da comemoração da vitória, em que o Koixomuneti (pajé) líder de 
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cada grupo, rodeia os dançarinos que começam a criar uma roda e dentro 

desta roda criam uma plataforma, entrelaçando suas taquaras, para a subida 

deste líder, o qual é erguido o mais alto possível; então, os dançarinos 

começam a girá-lo. Dessa forma, o Koixomuneti dará o grito da vitória quatro 

vezes, respeitando os quatro cantos da Terra. O primeiro grito começa para a 

direção Norte (kahakóke), o segundo para o Oeste (kíyo’i káxe), o terceiro para 

o Sul (Manekóke) e o quarto grito para o Leste (Yupóniti). Depois, o líder é 

abaixado. Esse movimento se repete nos dois grupos de forma separada, mas 

simultaneamente. 

Aronaldo ainda destacou que a dança é regida pela flauta de taquara, 

chamada de oxopéti étakati e pelo pepêke, um tambor construído de tronco de 

madeira e couro de boi. Já no final, fez questão de informar que todos os pajés 

participantes da dança são consagrados para este ritual, maneira como se 

refere à dança, e ainda garante que todos se pintam com a mesma pintura da 

pajelança, colocam seu cocar, saia e pegam seus penachos.  

É interessante ressaltar que entre os autores pesquisados, a maioria 

apenas cita a síntese da dança, ou a veem como uma simples dança, 

desqualificando ou desconhecendo a natureza xamânica deste ritual. Por 

exemplo: Graziele Acçolini (1996, p. 36; 2015, p. 144) cita a dança do bate-pau, 

no entanto faz referência a sua criação após a guerra do Paraguai. Já Roberto 

Cardoso de Oliveira (1976, 46) faz referência à dança, entretanto não dá muita 

importância como dá ao Oheokoti, e apenas diz ser uma dança dividida em 

dois grupos, como presenciou na aldeia Cachoeirinha. Já Fernanda Carvalho 

(1996, p.48) corrobora: “os Terena dizem que ela foi revelada pelos espíritos da 

floresta, através do sonho de um xamã, e foi dançada pela primeira vez para 

celebrar o fim da guerra do Paraguai”. Parece uma tentativa de conciliação das 

duas perspectivas feitas por Carvalho. Fernando Altenfelder Silva destaca a 

origem xamânica do ritual, porém não desenvolve mais sobre o assunto. 

Afirmam os Terena que um koixomuneti, durante uma de suas 
invocações xamanísticas, caiu em transe e em sonhos visitou 
uma floresta na qual assistiu ao hiokixoti-kipahe; ao acordar, 
recordando-se do que sonhara, ensinou a dança aos Terena 
que desde então passaram a executá-la. (1949, p.367) 
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Já Andrey Cordeiro Carvalho (2007, p. 191-197) faz um trabalho 

etnográfico, descrevendo em sua perspectiva o diálogo com alguns atores do 

campo; chega até mesmo a citar a origem xamânica, utilizando Altenfelder, 

contudo seu foco descritivo não está sobre a atuação do xamanismo na vida do 

povo Terena. 

Por fim, Naine Terena de Jesus (2007, p. 58-72) reserva um capítulo 

inteiro de sua dissertação para descrever a dança do bate-pau, principalmente 

na aldeia Limão Verde, Aquidauana-MS. Chega a citar a origem xamânica da 

dança, mas também não enfatiza a respeito da continuidade da influência 

xamânica. 

A partir dos autores levantados, nota-se que alguns evidenciam a 

natureza xamânica da dança, enquanto outros apenas a citam como uma 

forma de expressão cultural Terena, como se fosse uma dança que 

expressasse apenas a vitória na guerra do Paraguai. Não obstante, em 

nenhum dos autores foi possível ver uma discussão mais profunda que levasse 

à compreensão da natureza xamânica, como também da manutenção 

xamânica ainda viva e persistente na expressão cultural Terena. 

No ponto de vista apresentado por Aronaldo, tal dança remonta a 

herança Terena, ainda enquanto povo chaquenho, e, ao que tudo indica, essa 

dança sofre um processo de ressignificação após a guerra, e até se pode dizer, 

que ela passa por um processo de racionalização. Todavia, mesmo com esta 

racionalização, a força xamânica ainda se faz presente. Na entrevista 

concedida por Aronaldo, ele exemplifica essa força xamânica ao confessar:  

quando fomos fazer a retomada aqui na Cachoeirinha, e eu fui 
pintado e coloquei as roupas deste tipo de ritual, eu me senti 
um cara diferente. Eu não tive medo de morrer. Se os caras 
atirarem que atire. Esta dança é muito forte. Mas, se você tiver 
no meio do povo e não se pintar, não colocar as roupas, você 
se sente estranho, se sente isolado. Porque quando a gente se 
pinta, quando a gente veste nossas roupas, nós não temos 

medo de ninguém. 

No entanto, o que poderia explicar esse processo de ressignificação e 

racionalização do ritual xamânico? Poderia ser a presença e contato da religião 

Cristã na vertente católica?  

Acredita-se não haver influência do pensamento e doutrina da religião 

católica, mas entende-se que na apropriação do catolicismo e na necessidade 
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de se colocar em posição de igualdade do outro, cria-se uma explicação 

racional para o pensamento mágico xamânico. Tem muito mais a ver com a 

necessidade Terena de ser visto como igual, do que com o próprio catolicismo.  

 

Figura 27: Dia do índio na aldeia Cachoeirinha no ano de 2013. 
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Figura 28: Dança do Bate-Pau em julho de 2013. 

 

Figura 29: Dança do Bate-Pau em julho de 2013. 
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Figura 30: Dança do Bate-Pau em julho de 2013. 

 

 

3.1.4. O xamanismo e a estrutura social Terena 

Já se discutiram no primeiro capítulo desta pesquisa as perspectivas de 

Roberto Cardoso de Oliveira e de Fernando Altenfelder Silva em relação à 

estrutura social Terena. Entretanto, pretende-se apresentar uma nova 

perspectiva proposta por alguns integrantes do povo Terena, sendo o principal, 

o pesquisador Terena, Aronaldo Júlio. 

Tanto Oliveira quanto Altenfelder elaboram suas perspectivas das 

estruturas sociais Terena em classes. Para Oliveira são três: Naati, Waherê e 

Kauti. Altenfelder acredita serem quatro: Naati, Xuna-Xati, Waherê e Kauti. 

Porém, ambos os pesquisadores entendem que essas estruturas são 

compostas por uma divisão em duas metades, sendo cada parte dessa 

estrutura social dividida em outras duas, o lado Sukirikionó e Xumonó. Como 

exprime Oliveira: 

(…) a julgar pelas informações que possuímos sobre os antigos 
Terena: havia, também, uma divisão dual, duas metades 
também endogâmicas seccionavam o grupo em Xumonó e 
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Sukirikionó. Infelizmente, os dados bibliográficos de que 
dispomos sobre o assunto são muito pobres. Não conhecemos 
informação alguma que tenha sido obtida por observações 
diretas. (1976, p. 44-45) 

 Já Altenfelder esclarece: 

Os Terena se dividiam em metades endógamas: a dos 
Sukirikionó e as dos Xumonó. Embora houvesse essa divisão 
em todas as aldeias, a existência das metades não 
transparecia na distribuição geral das casas, nem há 
evidências de que num passado ainda mais remoto existisse 
uma subdivisão das metades em clãs. (1949, p. 318) 

Como se pode observar, tanto Oliveira quanto Altenfelder, carece de 

maiores informações para explicar a origem e função das duas metades que se 

expressam principalmente nos rituais xamânicos. 

Contudo, algo que os pesquisadores parecem desconsiderar ao propor 

uma organização social Terena é a estrutura xamânica que exerce forte 

influência dentro da cultura Terena. E, é exatamente o que Aronaldo Júlio 

chama a atenção.  

Ao se expressar no tocante à origem da dança da ema ou do bate-pau, 

Aronaldo narra que após uma invocação de um Koixomuneti – que aqui será 

chamado de Koixomuneti-receptor para diferenciá-lo dos demais – aos 

“espíritos da natureza”, este foi descansar, e durante seu sono obteve uma 

revelação: ele diz que o espírito da Ema conversou com o xamã, ensinando-o a 

como deveriam invocar, adorar e cultuar os espíritos através de uma dança. E, 

o espírito da Ema ainda enfatizou que todos os Koixomuneti da tribo deveriam 

participar da dança, pois a partir daquele momento todas as lutas e guerras 

que o povo enfrentasse, sairia vitorioso. 

Aronaldo continuou relatando que após este sonho, de modo imediato, o 

koixomuneti-receptor fez uma convocação a todos os Koixomuneti de toda a 

tribo Terena com o intuito de passar todos os ensinamentos como forma de 

cultuar os espíritos da natureza. 

Posteriormente, o Koixomuneti-receptor separou os outros Koixomuneti 

em dois grupos: os Sukirikionó, que se referiam aos pajés bravos, detentores 

de uma personalidade muito forte, e por isso até viviam isolados do restante da 

aldeia. Eles tinham contato apenas com os membros mais próximos da família 

ou quando alguém necessitava de sua ajuda e ia até eles. Já o outro grupo, 
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são os Xumonó, os quais já eram mais sociáveis, possuíam uma personalidade 

tranquila e lidavam bem com o restante da comunidade. Por conseguinte, 

Aronaldo elucida que a origem dessa divisão dual está nos Koixomuneti, e não 

serve como explicação para fundamentar a estrutura social em três partes e 

dividi-la em duas metades, como proposto por Oliveira e Altenfelder. A divisão 

dual só é perceptível nos rituais, festas e danças ligadas ao xamanismo 

Terena. Ou também é possível ver na vida e personalidade de cada 

Koixomuneti. 

Conquanto, existe o mito fundante que descreve a compreensão de 

origem do povo Terena, conhecido como o mito da criação, cujo personagem 

principal é Yurikoyuvakai, citado por Fernando Altenfelder Silva: 

No princípio havia um único Yurikoyuvakai29 que vivia com sua 
irmã Livetchetchevena. Yurikoyuvakai cortava o raio do mundo. 
Sua irmã plantou uma árvore, e quando esta frutificou, 
Yurikoyuvakai roubou o fruto. Livetchetchevena zangou-se e 
cortou-o pelo meio. Da parte de cima cresceu um 
Yurikoyuvakai; da parte de baixo cresceu outro. Mas o primeiro 
era quem mandava. (1949, p.349) 
 

 Outra versão do mito é citada por Hebert Baldus: 
 
Diz que antigamente não havia gente. Bem-te-vi, vítuka, 
descobriu onde havia gente debaixo do brejo. Bem-te-vi 
marcou o lugar aos Orekajuvakái que eram dois homens e 
estes tiraram a gente do buraco. 
Antigamente, Orekajuvakái era um só e quando moço a sua 
mãe ficou brava, pois Orekajuvakái não queria ir junto com ela 
à roça, foi à roça, tirou foice e cortou com ela Orekajuvakái em 
dois pedaços. O pedaço da cintura para cima ficou gente, e a 
outra metade também. 
Antes de tirar a gente do buraco, Orekajuvakái mandaram tirar 
fogo, iukú. Pensaram quem vai tirar fogo. Foi o tico-tico, 
xavokóg. Ele foi e não achou fogo. Depois foi o coelho, kanóu, 
e tomou o fogo dos seus donos, os Tokeóre. 
O konóu chegou onde estava os Orekajuvakái e foram fazendo 
grande fogueira. Gente levantou os braços e Orekajuvakái tirou 
do buraco. Toda gente era nu e tinha frio e Orekajuvakái 
chamaram para ficar perto do fogo. Era gente de toda raça. 
Orekajuvakái sempre pensaram como fazer falar esta gente. 
Mandaram-na entrar em fileira um atrás do outro. Orekajuvakái 
chamaram lobinho, okué, pra fazer rir a gente. Lobinho fez 
macacada, mordeu no próprio rabo, mas não conseguiu fazer 
rir. Orekajuvakái chamaram sapinho, aquele vermelho, 
kalaláke. Este andou como sempre anda e a gente começou a 

                                                           
29 O nome do herói mítico é transcrito de formas diferentes pelos autores. Foi respeitado o texto 
original. Neste trabalho se optou pela forma da escrita de Hebert Baldus. 
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dar risada. Sapinho passou ida e volta ao longo da fila três 
vezes. Aí a gente começou a falar e dar risada. 
Orekajuvakái ouviram que cada um da gente falou diferente do 
outro. Aí separaram cada um a um lado. Eram gente de toda 
raça. Como o mundo era pequeno, Orekajuvakái aumentou o 
mundo para o pessoal caber. 
Orekajuvakái deu uns carocinhos de feijão e milho e deu 
mandioca também e ensinou como se planta. Deu também 
semente de algodão e ensinou como tecer faixa. Ensinou fazer 
arco e flecha, ranchinho, roçar e plantar. (relato oral de Antônio 
Lulu Kaliketé, traduzido para o português por Ladislau Haháoti). 
(apud BITTENCOURT; LADEIRA, 2000, p.23)  

 

Aronaldo, quando questionado no que concerne a esse mito, se o corte 

do herói mítico, Orekajuvakái, em duas metades pela mãe poderia ter ligação 

com esta divisão? Aronaldo responde que não, e continua: “este mito tem a ver 

com as funções sociais de dentro do povo Terena, onde mulher pode ajudar o 

homem na roça, mas o homem que faz o trabalho pesado”. Parece que neste 

ponto, Aronaldo concorda com Oliveira (1976, p. 44) e Altenfelder (1949, p. 

349).  

 À vista disso, segundo a nova estrutura social proposta por Aronaldo 

Júlio e utilizando as ferramentas gráficas utilizadas no capítulo, o diagrama da 

estrutura social ficaria da seguinte forma: 

 

Figura 31: Estrutura social Terena proposta por Aronaldo Júlio. 
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Sendo “a” a divisão entre a sociedade Terena daqueles indígenas de 

outras tribos que foram incorporados pelos Terena e se tornaram cativos. 

Sendo “b” a divisão expressa a partir da estrutura xamânica do povo 

Terena. 

Após uma longa entrevista concedida por Aronaldo, ele finalizou 

contando uma história de quando estava fazendo seu trabalho de iniciação 

científica, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e apresentou essa 

estrutura social a seu professor antropólogo. Ele contou que recebeu a 

seguinte resposta: “Aronaldo, se você acredita estar certo, reúna cinco anciãos 

da sua comunidade, tome o relato deles e construa a sua ideia”. Então, assim 

ele o fez. Ao final do item 3.1.3, sobre a origem da dança do bate-pau, ele 

coloca o nome dos cinco anciãos, os quais entrevistou. Todavia, ainda 

assegurou: “foram vários outros, mas coloquei os mais velhos”.  

Após dizer isso, ele se dirigiu a mim30 e disse:  

Você conhece o povo Terena, morou com a gente, sabe que 
quando um Terena se sente cansado de responder perguntas 
para purutuya ou se sente incomodado, o Terena mente. Eu 
acho que os Terena antigos florearam muita coisa para o 
Roberto Cardoso de Oliveira, para o Fernando Altenfelder Silva 
e para tantos outros antropólogos. Eu já vi o povo fazer isso 
várias vezes. O Terena nunca vai ensinar tudo que sabe. Ele 
não vai ensinar o verdadeiro sentido da coisa, é um instinto de 

preservação. 

 

3.2. O processo da apropriação pelos Terena 

No capítulo anterior, foi descrito a maneira como foi inserida a religião 

cristã, em suas três vertentes: Católica, Protestante histórica e Pentecostal, 

dentro da cultura Terena.  

No desenvolver desta pesquisa, percebeu-se um movimento triplo nesta 

inserção, o qual será chamado de o “processo da apropriação”. Onde, o 

primeiro movimento é a oferta ou proposta externa à cultura Terena, em forma 

de uma ação proselitista, por parte dos grupos religiosos. Segundo, existe uma 

                                                           
30 Novamente peço licença para inserir um texto em primeira pessoa. Apenas para demonstrar 
um diálogo muito importante dentro da entrevista concedida. 
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apropriação dessa expressão religiosa para a cultura Terena. E por fim, o 

terceiro movimento é exatamente um processo de ressignificação dessa 

expressão religiosa, com a finalidade de se tornar compatível com a cultura 

Terena. 

Desses três movimentos, o primeiro é por parte daquele que pratica o 

proselitismo religioso, e os outros dois movimentos se dão pelo próprio povo 

Terena. 

No último movimento, percebe-se que esta ressignificação passa pelo 

crivo da cultura Terena. Como a religião Cristã, de uma forma geral fala e 

prega sobre uma transcendência, os Terena se utilizam das estruturas 

transcendentais já existentes em sua cultura, que é o xamanismo. Ou seja, o 

Cristianismo para fazer sentido para os Terena, passa pelo crivo xamânico, e o 

que desta proposta fizer sentido, eles se apropriam. Já aquilo que não faz 

sentido, ele descarta. Ao final deste processo de apropriação, tem-se uma 

expressão religiosa Terena única. Logo há: um Catolicismo Terena, um 

Protestantismo histórico Terena e um Pentecostalismo Terena. 

 

3.2.1. Catolicismo Terena  

No item 2.1, foi narrado o processo de inserção da religião cristã em sua 

vertente Católica. O que representa o primeiro contato do povo Terena com a 

religião cristã.  

Não obstante, ao que se refere a uma apropriação do Catolicismo pelos 

Terena, pode-se perceber que em um primeiro momento se dá como forma de 

um passaporte para civilidade, conforme já relatado neste trabalho. No entanto, 

este processo se estende para além deste ponto, e, ao que se refere à relação 

xamânica-católica, caminha para uma apropriação da estrutura de pensamento 

e práticas do catolicismo. Apropriando-se principalmente das imagens de 

santos e anjos, além das rezas, e, à medida que possui contato com o 

catolicismo popular, ele se apropria da figura do benzedor. Em consequência, o 

Koixomuneti católico se torna o benzedor da comunidade. Sobre esta 

apropriação, Andrey C. Ferreira expõe:  
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Uma tradição cultural existente em Cachoeirinha é o 
xamanismo. O correto é falar de um «xamanismo católico» 
porque as formas de reprodução dos ritos e mitos xamânicos 
estão associadas a ritos católicos e à organização social desta 

tradição cultural (…). (2007, p. 210) 

No tangente a essa relação de trocas, Acçolini pondera:  

A questão que pretendemos aqui demonstrar é a de que, 
mesmo integrando, incorporando ou substituindo elementos 
que não fazem parte do arcabouço xamânico terena, defronte 
ao cristianismo, tanto o católico romano quanto o propagado 
pelo protestantismo, essas inovações ocorreram e espelham o 
dinamismo e a capacidade de transformação desse universo 
religioso que mesmo frente à violência civilizadora, não apenas 
sobrevive, mas se enriquece. (Acçolini, 2015, p. 178) 

  

3.2.2. Protestantismo-Histórico Terena 

Levando em consideração a apropriação Terena do Protestantismo 

histórico, a historiadora Noemia dos Santos Pereira Moura (2001) se dedica, 

em sua dissertação, a analisar este processo. Ela enxerga na UNIEDAS o 

símbolo dessa apropriação e propõe três fases para tal processo. 

A primeira fase passa pela instalação dos missionários norte-americanos 

na aldeia do Bananal, no ano de 1912, o que irá acarretar em uma prática 

proselitista, gerando os primeiros convertidos. Posteriormente, na década de 

40, quatro “Terena crentes” (modo como a autora se refere aos indígenas 

convertidos ao protestantismo-histórico) vão se dedicar ao estudo teológico. 

Nessa fase, Moura e Zorzato (2004, p. 324) dizem ser o período da 

apropriação do discurso. 

Na segunda fase, seria o momento da nacionalização do protestantismo. 

Com a acensão do regime militar, foram adotadas novas políticas indigenistas, 

entre elas a possibilidade da proibição de missionários estrangeiros que 

estavam dentro das aldeias indígenas e que eram vistos como ameaça. Nesta 

ocasião, a SAIM (South American Indian Mission), no ano de 1972, resolveu 

criar a Comissão de Interligação. Moura e Zozarto demonstram: 

A Comissão de Interligação foi um organismo paralelo à Junta 
Administrativa, composta por missionários estrangeiros e 
nativos. Foi criada para atender a SAIM, que pretendia 
continuar dirigindo a missão nacional. (2004, p. 325) 
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A Junta Administrativa citada refere-se a uma comissão mista, formada 

por norte-americanos e índios Terena, cuja função era de centralização do 

poder da UNIEDAS. Por consequência, pode-se perceber que os missionários 

norte-americanos dão uma liberdade, devido à situação política brasileira, 

concedendo a direção da UNIEDAS, mas de certa forma se cercam de 

estratégias para a manutenção do poder. 

Finalmente, na terceira fase, Moura fala em relação ao ápice do 

processo de apropriação do protestantismo-histórico pelos Terena. Sendo que, 

ela expõe motivos externos e internos. No que se refere aos externos, Moura 

(2001, p. 96) atribui ao cenário político da ditadura militar a qual fez com que os 

movimentos indígenas nacionais se fortalecessem e se organizassem de forma 

mais estruturada. No âmbito interno, Moura relata algumas mudanças de 

perspectivas dos Terena, que acarretaram em diversas tensões entre os 

Terena e os missionários na SAIM. Até que no ano de 1993, os Terena 

assumem completamente a direção da UNIEDAS e se tornam autônomos em 

relação a SAIM. Moura esclarece: 

Não estava prevista a separação total que levasse à 
conformação de uma outra linha de comportamento 
diferenciada daquela de origem norte-americana. A SAIM se 
afastaria, porém pretendia continuar a relacionar-se com a 
UNIEDAS e talvez canalizaria recursos enquanto sua 
representante internacional. Os Terena, ou talvez seja melhor 
mencionar alguns líderes mais influentes, conduziram a 
discussão para uma desconstrução total da relação 
orquestrada desde o início do século XX. Caminhou-se por 
uma estrada que não tinha retorno, pelo menos enquanto 
aquelas lideranças permanecessem na linha de frente. 

Todavia, se desconstruiu a parceria e o modus vivendi. Os 
Terena conseguiram autonomizar-se político-
administrativamente dos norte-americanos resgatando para si 
as igrejas locais, a estrutura construída por quase um século e 
prosseguiram na sua política de ocupação de espaços sócio-
políticos na sociedade brasileira. Desde o princípio tinha ficado 
explícito para os missionários protestantes que os Terena 
buscavam suprir suas necessidades. Era uma prática étnica 
utilizar-se de instrumentos da outra sociedade em contato para 
se aproximar e inserir. (2001, p. 107) 

Assim, Moura revela, em uma perspectiva histórica, o processo de 

apropriação do protestantismo-histórico.  
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Entretanto, no que tange da relação desta nova perspectiva adotada 

com o xamanismo já existente na cultura Terena, Graziele Acçolini (2015) se 

dedica em compreender essa relação em seu doutorado31, e a denomina de 

“processo de terenização do protestantismo” (ACÇOLINI, 2015, 146), logo: 

Considerando nossa hipótese, o processo de terenização do 
protestantismo, acreditamos que apesar de ser elemento 
‘exógeno’, o protestantismo foi apropriado não só pelos 
adeptos em si, mas à própria lógica terena de conceber o 
mundo que os rodeia, afinal, é reconhecido pelo restante da 
comunidade; (…) 
Mas o que efetivamente nos fundamenta é a crença dos 
crentes no poder do xamã, seja ele chamado por purungueiro 
ou curandeiro. (2015, p. 164) 

  

Graziele Acçolini, em seu trabalho, analisa diversas pontes criadas entre 

a compreensão do sistema simbólico xamânico e a nova apropriação 

protestante, como por exemplo: os cânticos, as danças, o choro, as mitologias, 

o batismo, e até mesmo, a noção de fim de mundo. 

Como forma de exemplificar esta apropriação, Acçolini corrobora:  

Ainda acerca da afirmação sobre os crentes não recorrerem ao 
koixomuneti — xamã, há entrevistas de crentes terena que 
recorreram e recorrem a esses cuidados. Mas, nesse caso, o 
koixomuneti procurado é, em português, um curandeiro. Como 
D. Margarida, a purungueira, o Sr. Agripino Valério, o 
curandeiro, também se reconhece como koixomuneti, porém 
como ele mesmo disse “primeiro o Reino de Deus, depois eu 
acrescento”; este acrescenta outros elementos à sua prática, 
como também o fez a purungueira. (2015, p. 167)  

Todavia, parece que em alguns momentos essa relação, xamanismo-

protestantismo-histórico, dá-se de modo conturbada. Acçolini expõe uma 

situação encontrada em sua pesquisa de campo:  

É importante expormos que há uma diferença entre a busca da 
cura na igreja e a cura por intermédio da ação do xamã: nosso 
informante, adepto da Uniedas, relatou que quando se recorre 
ao grupo de oração da igreja é pedido para que seja feita a 
vontade de Deus. Com o xamã, o pedido é feito para que seja 
feita a nossa vontade, pois como ele nos disse, é muito difícil 
ver um filho doente e esperar pela vontade de Deus, e 
completou nos dizendo que “a carne é fraca”. Em um primeiro 

                                                           
31 Graziele Acçolini concluiu seu doutorado no ano de 2004 na UNESP. Mas, apenas no ano de 
2015 é que ele foi publicado pela Editora UFGD em formato de livro. 
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momento, o que podemos concluir deste depoimento é que o 
xamã pode — poder — até com Deus, ao menos o Deus 
cristão! Sr. Manoel Cândido também frisou que alguns crentes 
procuram o curandeiro, mas em busca da cura e não se 
afastam da igreja por esse motivo (…). (2015, p. 168) 

Assim, é possível perceber nas autoras, Noemia Moura e Graziele 

Acçolini, que este caminho para apropriação do Protestantismo histórico é 

longo, porém acontece. Já são mais 100 anos desde o primeiro contato até a 

emancipação e apropriação. E é bem certo que esse caminho ainda não 

terminou; novas trocas certamente acontecerão nesta relação xamanismo-

protestantismo-histórico. 

 

3.2.3. Pentecostalismo Terena 

Como fora discutido nos itens anteriores, o povo Terena se apropriou do 

Catolicismo e do Protestantismo-histórico. Após essa apropriação, eles os 

ressignificaram para fazer sentido na sua cultura. Contudo, ambas vertentes 

cristãs perderam o protagonismo religioso na aldeia Moreia com a chegada do 

Pentecostalismo, que também foi apropriado pelo povo. 

Conquanto, pode-se levantar algumas questões acerca desta 

apropriação, como: estando o catolicismo e protestantismo histórico a mais de 

um século dentro da história do povo Terena, o que é ou fez o pentecostalismo, 

em menos de trinta anos dentro da aldeia Moreira, para alcançar 25% da 

população total da aldeia? Existe algo no pentecostalismo que permite ser 

apropriado de modo mais rápido para a cultura Terena? Ou, é apenas a 

apropriação do diferente ou daquilo que é novo e desperta a curiosidade do 

povo que o aceita, no entanto mais para frente pode ser que o rejeite. 

Acredita-se, a partir desta pesquisa, existir, sim, fatores que corroboram 

para a apropriação do pentecostalismo de forma mais rápida e ocupação de 

todo o espaço no cenário religioso que esse possui. Aqui, serão destacados 

seis fatores. E, o primeiro fator que merece destaque é o próprio cenário 

religioso já existente. Como já fora dito, tem-se uma apropriação católica e 

protestante-histórica, e estas expressões religiosas passam pelo crivo do 

xamanismo já existente no povo Terena. Essa base religiosa permite que o 

pentecostalismo se estabeleça sem tantos “estranhamentos” a religião cristã.  
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Sobre os outros fatores a serem apresentados e discutidos a partir de 

agora, será enfocada a relação xamanismo-pentecostalismo. Não obstante, 

como forma de esclarecer, a intenção desta análise é apenas demonstrar 

semelhanças que esta pesquisa levou a perceber e que o próprio povo Terena 

fez na realidade vivencial. Não se tem a intenção de se ler uma expressão 

religiosa por meio da outra. Tem-se consciência que o pentecostalismo se 

inicia em contextos urbanos, enquanto o xamanismo indígena, em contextos 

tribais, mas que na atualidade já não estão restritos ao seu locus originário. 

O segundo fator a fazer parte do universo simbólico do pentecostalismo 

e do xamanismo é a concepção de uma realidade mágica. Utiliza-se aqui o 

conceito de magia proposto por Paula Monteiro (1986, p. 60): “a magia é uma 

arte que comporta uma multiplicidade complexa de operações”. Entendendo 

assim, que neste universo simbólico onde ocorre uma infinidade de operações, 

a magia atua. Todavia, cabe ressaltar que aqui não se discute sobre a sua 

veracidade, contudo parte-se do pressuposto que se xamãs, pentecostais e 

xamãs-pentecostais acreditam na magia, ela é real. Segundo Levi-Strauss: 

“não há por que duvidar da eficácia de certas práticas mágicas. Porém, ao 

mesmo tempo, percebe-se que a eficácia da magia implica a crença na magia 

(…)” (2012, p. 239). 

Como forma de exemplificar essa discussão referente à relação 

xamanismo-pentecostalismo, será narrada uma história32. 

Em janeiro de 2013, me ausentei da aldeia Moreira por cerca de 15 dias. 

Ao regressar, cheguei na parte da noite, a aldeia normalmente é muito escura, 

alguns pontos de luz dispersos, mas dessa vez estava bem diferente. 

Lâmpadas espalhadas por todos os lados, extensões e fios esticados passando 

pelas árvores para iluminar os lugares sombrios. Era por volta de umas nove 

da noite, normalmente neste horário tem muita gente na porta das casas, 

tomando tereré e conversando, mas naquele dia não havia ninguém. Logo, 

sabia que algo havia acontecido. 

                                                           
32 Novamente peço licença para inserir uma história em primeira pessoa, apenas para 
contribuir com dados da realidade e enriquecer esta pesquisa. Por isso todas as vezes que ao 
me inserir no texto, será colocado em itálico para destacar essa mudança narrativa. 
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Ao chegar na minha casa na aldeia, fui encontrar um casal de amigos 

Terena que me revelou o que estava acontecendo. Assim, a Pequena (apelido 

da Terena) narrou que um homem que ninguém sabia de onde vinha, queria 

sequestrar sete crianças do sexo masculino e matá-las para fazer um sacrifício. 

Mas, este homem se transformava em animais diversos, ora em lobo, ora em 

cachorro, e segundo ela, os moradores do outro lado da aldeia conseguiram 

pegá-lo, brigaram com ele, e até o entregaram para a polícia, mas quando o 

carro da polícia o levou, ele se transformou em um morcego e fugiu pela janela. 

Assim, todos estavam amedrontados e iluminaram toda a aldeia para ver uma 

possível movimentação. 

Na manhã seguinte, comecei a perguntar a todos o que tinha visto e 

quem eram as pessoas envolvidas, inclusive os policiais. Minha intenção era 

esclarecer como esta história surgiu. Mas, quando comecei a perguntar, as 

histórias não se encaixavam, e logo pensei: “estou querendo prender o vento”.  

Naquela noite, teria culto na II Igreja Presbiteriana Renovada. O pastor e 

o irmão que organizava tudo compareceram, mas o restante dos membros não. 

Fui conversar com o pastor, e ele disse que o povo não foi por conta do medo, 

naquela noite não teve culto. Dois dias depois, teria culto novamente, dessa 

vez nem o pastor apareceu. Assim, percebi a força da crença na magia ou na 

realidade mágica. Finalizando, este homem não apareceu, ninguém se 

machucou, mas a comunidade demorou mais de um mês para voltar a sua vida 

ao normal. 

O terceiro fator é a busca da cura por meios intermediados por um 

sacerdote, sendo no xamanismo Terena a figura do Koixomuneti e, no 

pentecostalismo, a figura do pastor. Nota-se, que no universo simbólico 

religioso, não há uma mudança, mas uma ressignificação simbólica do 

sacerdote. 

Certa vez, vi uma Terena preparando uma garrafada33 que fora ensinada 

pelo pai seu pai, que era filho de um grande Koixomuneti. Sabia que eles eram 

                                                           
33 Garrafada é o modo como os Terena se referem a um chá feito por ervas distintas. Possui 
este nome, pois depois de pronto é entregue dentro de uma garrafa para que possa ser levado 
ao doente. 
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cristãos pentecostais, e perguntei ao marido dela o que ele achava e qual a 

relação com a doutrina da igreja. Ele respondeu: “isso é sabedoria de índio, 

purutuya (branco) não sabe e não entende. Por isso não vejo problema com a 

igreja, porque a gente ora e depois toma a garrafada.” 

O quarto fator é o êxtase ou a busca pelo êxtase. Tanto o xamanismo 

quanto o pentecostalismo, são expressões religiosas vistas como extáticas. 

Onde, são marcados pela procura de atingir um lugar espiritual ou encontrar 

um espírito que por vias racionais não se alcança. No caso do pentecostalismo, 

esse fenômeno se caracteriza pela busca das experiências com o Espírito 

Santo. No caso do xamanismo Terena, é a busca pelos espíritos da floresta ou 

o próprio espírito da Ema, como já foi narrado na experiência extática do xamã 

ao receber a dança do bate-pau. No entanto, no xamanismo Terena existe uma 

restrição na busca pelo êxtase; ela só é permitida para o Koixomuneti e é visto 

claramente no ritual do Oheokoti ou em pajelanças, como são conhecidos os 

rituais de cura. 

No caso de uma relação xamanismo-pentecostalismo, não se observa 

uma mudança no universo simbólico, muito pelo contrário, verifica-se uma 

proximidade de concepções. Em contrapartida, a relação com o 

pentecostalismo, ou a busca pelo êxtase por meio do pentecostalismo, permite 

uma democratização do êxtase. A experiência que antes era restrita ao 

Koixomuneti, agora pode ser vivenciada por qualquer Terena dentro de uma 

igreja pentecostal. O que acarreta um empoderamento desse indivíduo, 

colocando-o em lugar de destaque dentro da sua comunidade. Afinal, ele 

alcançou ou teve a experiência com o Espírito Santo. 

O fator anterior influencia diretamente no quinto, que é universo 

simbólico do poder. No xamanismo Terena, esse poder se concentra na 

sabedoria e rituais do Koixomuneti. Já no pentecostalismo, o poder se 

concentra exatamente naquele que detém a experiência extática, a experiência 

carismática. No caso da relação xamanismo-pentecostalismo, o poder também 

é democratizado e a estrutura do pentecostalismo permite e legitima essa 

realidade com mais facilidade. Pois, a partir do momento que tenho uma 

experiência que me empodera perante um grupo de pessoas, e o pastor atual 

não reconhece ou reconhece, porém não concede espaço para manifestá-lo, 
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este novo líder carismático pega seu grupo de pessoas, normalmente familiar, 

e abre uma nova igreja. A partir de agora, essa experiência carismática o 

legitima para se manter no poder. 

No ano de 2013, foram catalogadas34 14 igrejas pentecostais apenas na 

aldeia Cachoeirinha, município de Miranda. Praticamente todas eram fruto 

deste novo empoderamento que gerava uma disputa de espaço de poder. 

O sexto fator é a profecia ou adivinhações. No xamanismo Terena, o 

Koixomuneti possui a função de auxiliar em uma decisão por meio de 

adivinhações. Entre os Terena, uma brincadeira comum é dizer que irá levar 

alguém para o Koixomuneti o qual revelará seu futuro. No pentecostalismo, 

essa função normalmente é realizada por aquele indivíduo que alcançou a 

experiência extática e que agora possui esse “dom dado por Deus”. 

Diante das considerações expostas, é possível perceber a existência de 

uma proximidade entre as duas expressões religiosas. Acredita-se que os 

elementos do universo simbólico religioso pentecostal favoreceram para serem 

rapidamente apropriados pela cultura Terena e gerar o que esta pesquisa 

chama de Pentecostalismo Terena, uma expressão religiosa única. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Essa pesquisa foi realizada pelo missionário Alessandro Marinho o qual buscava entender o 
motivo de tantas igrejas em uma única aldeia. A pesquisa dele não foi publicada, mas tivemos 
acesso. 
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Considerações finais: 

No início desta pesquisa, pensava-se que a forte aceitabilidade do 

pentecostalismo dentro das aldeias Terena, principalmente da Moreira, objeto 

desta pesquisa, dava-se por uma herança xamânica. Ou seja, de alguma 

maneira, eles se recordavam da expressão religiosa anterior e viam sentido 

nesta nova expressão religiosa. Imaginava-se que o xamanismo já era 

praticamente extinto, apenas poucos resquícios em algumas pessoas mais 

idosas da aldeia.  

Entretanto, com o desenvolvimento da pesquisa, averiguou-se que o 

xamanismo nunca saiu da realidade do povo, ele continua forte, ditando 

perspectivas de vida, sonhos, tradições, danças, participando da realidade da 

comunidade. A partir disso, o xamanismo passou a ganhar um lugar central 

nesta pesquisa, juntamente com o pentecostalismo que cresce fortemente 

dentro da comunidade. 

E, então, buscou-se compreender como é possível essa relação e a 

maneira como ela se estabelecia. Para tentar responder tais questionamentos, 

foi resgatada a história do povo Terena, ainda enquanto povo Guaná, no Chaco 

paraguaio, e identificou-se uma possível apropriação da estrutura social do 

povo Mbayá-Guaycurú. Ao começar a analisar a dinâmica social que se dava a 

partir do xamanismo, foi levantada também a hipótese, por meio das 

contribuições do Alfred Métraux, de uma possível apropriação do principal ritual 

xamânico Terena, o Oheokoti. Contudo, se isso não aconteceu de alguma 

forma, houve uma imensa troca cultural entre esses dois povos, por meio da 

relação simbiótica explicada no item 1.1.2.  

Depois, analisou-se a inserção da religião cristã, em suas três vertentes: 

católica, protestante-histórica e pentecostal. Buscou-se por meio da pesquisa 

de campo e revisão bibliográfica, entender como tudo isso transcorreu, 

realizando um trabalho etnográfico das apropriações religiosas Terena. 

A partir desta pesquisa, constatou-se um movimento em que este 

trabalho chamou de: processo de apropriação, desmembrando-se em três 

movimentos: sendo o primeiro, o movimento de oferta ou proposta; o segundo 

de apropriação; e o terceiro de ressignificação. 
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Neste processo de apropriação, notou-se então, tratar-se de um modo 

de ser do povo Terena, seria o modus operandi Terena. Em que, ao aceitar a 

oferta, ele apropria e o ressignifica para se sentir igual ao outro e pertencido ao 

mundo do outro. Dessa forma, parece quase imediato pensar que o povo 

Terena não possui uma identidade própria ou, que eles sejam uma espécie de 

camaleão que se adaptam e se modificam apenas para serem parecidos com o 

ambiente.  

Não obstante, o mais interessante notar é que o Terena, nunca deixou 

de ser Terena. Esse modo camaleônico os fortalece e lhes dá a capacidade de 

continuar existindo enquanto povo, enquanto uma sociedade que se permite a 

mudanças. Por esse viés, o povo Terena, tornou-se o quinto maior povo 

indígena em números populacionais do Brasil, segundo o Censo de 2010 do 

IBGE, com quase 30 mil Terena. 

Neste processo de apropriação, o Terena, ao ressignificar o apropriado 

para sua cultura, deixa de lado aquilo que ele não quer, e o que ele quer, aplica 

uma identidade Terena. Por isso, foi possível perceber a existência de um 

Pentecostalismo Terena; completamente exclusivo, próprio e autônomo. E, ao 

se deparar com o purutuya, o Terena também aprendeu a jogar o jogo 

necessário para mostrar para ele, que o Terena, também é católico, também é 

protestante-histórico e também é pentecostal, camuflando e omitindo a relação 

com o xamanismo. Mas, quando está só, dentro de sua comunidade, esse se 

sente livre para ser Terena. 

A partir deste caminho proposto, a referente pesquisa pretende abrir um 

diálogo ainda pouco discutido no Brasil, a relação dos pentecostalismos com as 

religiões indígenas brasileiras. Não se tem intuito de esgotar o assunto, no 

entanto, apenas de abrir novos caminhos para compreender este novo 

fenômeno religioso, sendo esta pesquisa uma pequena contribuição. 
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