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ESP1RITOS AUXILIARES DOS XAMÃS LENGUA NO PARAGUAI 

Ulf Lind (*) 

No decorrer de uma pesquisa de campo em etno-medicina e contando 
com o estímulo e as sugestões do Professor Schaden, minha esposa e eu 
tivemos a oportunidade de conviver durante 11 semanas, nos fins de 
1969, com índios Lengua de Para Todo e Nueva Vida, ao sul das 
colônias menonitas do Chaco paraguaio. O nosso principal informante foi 
Capata'i Ayala, antigo chefe e xamã do grupo. 

Os Lengua (Maskói) que se auto-denominam Enlcit, seres humanos, 
são típicos representantes da cultura do Chaco·. Ainda em nosso século 
eram agricultores semi-sedentários durante o verão chuvoso, praticando 
simultaneamente uma economia de apropriação, e coletores nômades no 
inverno seco. Conheciam um pouco de cerâmica e tecelagem, haviam 
adotado parcialmente a criação de animais de terreiro e, em casos isolados, 
de gado de origem espanhola. Desde então, quase todo o seu território 
na parte central do Chaco paraguaio foi ocupado por fazendas de criação, 
empresas madeireiras, mi~sões e camponeses menonitas. Dentro das colô
nias menonitas os índios tornaram-se diaristas a serviço dos agricultores e, 
em grande parte, pequenos lavradores sedentários sob · os cuidados da 
missão menonita local. No âmbito das colônias, a missão fornece assistência 
médica, sendo proibido o ex~rcício de práticas xamanísticas; assim, as 
representações a serem descritas já pertencem em grande parte ao passado. 

Na cultura. tradicional os. xamãs desempenhavam numerosas funções 
importantes. ·Na qualidade de líderes religiosos cabia-lhes a comunicação 
amistosa ou não com o sobrenatural , enquanto o chefe secular representava 
o grupo, mantinha relações com os outros grupos e com tribos amigas, 
organizava a guerra e mantinha a ordem .. na própria comunidade. Os 
xamãs incumbiam.:.se de evitar e afastar desgraças e catástrofes de todo 
tipo, porfiando com o aspecto ·sobrenatural dos fenômenos, pois o mundo 
natural era regido pela essência invisível das coisas, revelada aos xamãs 
durante o estado de transe. Para o contato com o sobrenatural, o xamã 
servia-se tanto de suas próprias almas livres, como de determinados espíritos 
de animais, plantas e objetos que ele havia submetido à servidão. 

Seres humanos normais também possuíam uma ou mais almas. livres, 
vanmunkáma, que perambulavam durante os sonhos. Podiam ser compe-
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lidas a sair do corpo e raptadas, o que dava origem a doenças graves. 
O xamã superava seus companheiros comun.s pelo número e pelas habili
dades de suas alnl"as livres. Em sonhos e particularmente no transe ele, 
melhor do que o· comum dos homens, sabia fazer suas almas livres 
agirem com propósito definido, . pois a alma interna, valhok, dirigia a 
alma ambulante à distância. 

Como réplicas dos xamãs, as almas livres possuíam armas para a 
luta contra almas livres e espíritos inimigos e, de acordo com o caráter 
do xamã correspondente, . destacavam-se pela intrepidez, resistência e 
agilidade. Força, resistência e capacidade sensorial eram mais desenvolvi
das; depois do contato com a civilização moderna, as almas livres do~ 
xamãs passaram a utilizar-se de binóculos, armas- modernas, trajes blin
dados, etc. 

Além· disso, os xamãs dependiam ·de espíritos auxiliares que se 
comunicavam exclusivamente com" seus ·respectivos senhores. Um espírito 
auxiliar executava tarefas específicas para o seu senhor de acordo com 
sua proveniência de um animal, de uma planta ou de outro ser, segundo 
nós, inanimado. Um xamã movia-se em tantos çampos de atividade 
quanto o número de espíritos auxiliares que conseguira conquistar. , 

· Parece que o aprendizado normal de um xamã cons}ituía um processo 
demorado e complexo. Segundo Loewen, era condição prévia que diversas 
festas· e ritos tivessem sido realizados para o aspirante, desde seu nasci
mento: a costumeira festa de ·perfuração dos lóbulos das ·orelhas alguns 
dias após o nascimento; uma festa, anterior à puberdade, depois 
de uma importante façanha individual, como a caça de u~ animal 
comestível de bom tamanho; uma festa após a puberdade, ocasião na 
qual . o candidato já podia ingerir uma infusão de mandioca brava e se 
submetia a determinadas escarificações; uma outra festa na idade adulta, 
depois de matar um jnimigo ou uma fera perigosa. Parte dessas festas, 
também exigidas do futuro chefe, somente podia realizar-se existindo um 
patrocinador, em geral o pai, que dispusesse dos recursos necessários. E 
isto acontecia com chefes, xamãs e ·homens de excepcional capacidade 
nas lides da caça, de agricultura ou de outras áreas da economia. O 
ofício do xamã não era, portanto, hereditário, mas os filhos de xamãs 
e outros . homens importantes tinham uma certa vantagem em relação aos 
outros. Finalmente, o aspirante devia ser homem casado. Mulheres apenas 
se tornavam xamãs por um chamamento sobrenatural extraordinário e em 
casos raros. 

. 
Pode-se considerar como a iniciação propriamente dita a primeira 

aquisição individual de um espírito auxiliar. Durante um período de dias 
ou semanas de abstinência bastante severa de alimentos e bebidas, o 
candidato devia comer uma determinada parte ou todo o ser cujo espírito 
ele . desejava ter por auxiliar. Eventualmente consumia-o vivo, mas em 
todo caso cru, sendo-lhe proibido vomitá-lo. Durante· algum tempo afasta-
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va-se da aldeia para a solidão da mata. Depois de . jejuar por tempo 
suficientemente longo, aparecia-lhe o espírito do ser com que se consumara 
a comunhão, oferecendo-se como auxiliar e protetor: !'Sempre te ajudarei, 
meu filho!" O espírito passava então a ensinar ao eleito seu nome e 
sua canção; pois além do nome da sua espécie, cada espírito auxiliar 
tinha um nome individual e seu próprio canto sem palavras. Acompa
nhando tal canto com o maracá, o xamã daí por diante podia chamar 
o seu espírito auxiliar a qualquer momento. Os espíritos auxiliares da 
mesma espécie de outros xamãs obedeciam a outros nomes e canções. 
ÀS vezes, O espírito correspondente negava-se a aparecer. Ü iniciando 
devia então repetir diversas vezes a incorporação e a abstinência alimentar. 
Quem não respeitasse o jejum previsto depois da incorporação era privado 
da razão pelo espírito, ficando louco. Em geral o jovem xamã adquiria 
sucessivamente uma série de espíritos. 

Xamãs mais velhos, e muitas vezes o pai, aconselhavam o noviço 
quanto às diversas modalidades de jejum, à preparação do ente a ser 
incorporado e quanto aos ritos necessários - a escarificação, por exemplo 
- protegendo-o da maldade, com atos e conselhos, em sua perigosa 
ocupação. Surgia, finalmente, um · novo xamã de aparência bastante 
debilitada. A comunidade participava do evento através de uma festa. 
O conselho dos homens influentes constatava a necessid.ade da iniciação 
ou a falta de uma especialização, estimulando em seguida a aquisição de 
determinados espíritos auxiliares. 

Ao longo de sua carreira e atrav.és do procedimento correspondente, 
o xamã podia ampliar o número de seus espíritos auxilÍares e, em 
conseqüência, suas áreas de atuação. Xamãs enfermos transferiam seus 
espíritos auxiliares para sucessores já iniciados, num ritual, ensinando-lhes 
nomes e cançôes e ordenando aos espíritos que obedecessem ao novo 
senhor. Quando um xamã morria sem dar de presente os seus espíritos, 
eles se dispersavam; mas eventualmente eles tinham de ser afugentados 
por um outro xamã com as palavras "vosso pai morreu, ide embora". 
O potente perigoso espírito do ~xamã defunto não tinha, portanto, poderes 
eternos sobre eles. 

A tarefa mais importante dos xamãs era obter do espírito dono de 
determinado território - a quem ainda pertenciam determinadas plantas 
- a autorização para o grupo permanecer na área e ali praticar a 
lavoura, a coleta e a caça. O contato com tal demônio era facilitado 
pelo espírito auxiliar de uma das plantas que lhe pertenciam. Ao que 
parece, tratava-se na maioria dos casos da mandioca brava. 

Um relacionamento amistoso com o dono do território garantia o 
êxito da coleta, em particular de plantas medicinais e outros produtos 
curativos, mas também .de matérias-primas e gêneros alimentícios. Quanto 
à caça, havia uma preocupação adicional em grangear a benevolência do 
senhor de cada espécie animal. Enquanto o caçador se escarificava com 
uma parte previamente disponível do animal a ser abatido - um dente. 
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uma garra, um chifre etc. --:- o xama negociava com o demônio. Os 
informantes nos asseguraram que para isso não havia necessidade de um 
espírito auxiliar da espécie animal em questão. Numa dada região, um 
senhor dos animais exercia o domínio sobre todos os bichos de uma 
espécie e de algumas espécies afins, estando por seu lado subordinado 
ao senhor das terras dessa mesma região. 

Locais afastados, de mato cerrado, possuíam um senhor próprio, 
malévolo, que raptava pessoas desacompanhadas, particularmente mulheres 
e crianças. O espírito auxiliar de uma das plantas a ele associado 
(Polygonum sp., um tipo de trigo sarraceno) estabelecia o contato e 
transformava o demônio em amigo do grupo. De modo semelhante, o 
xamã empregava uma planta umbelífera ( Apium leptophyllum) como 
espírito auxiliar para apaziguar o senhor das águas que abominava o 
sangue menstrual e de dequitação, controlando severamente os respecti
vos tabus. 

O xamã utilizava-se de espíritos auxiliares de forma animal para 
determinadas atividades. Um espírito-auxiliar-lagartixa trazia objetos perdi
dos nas patas dianteiras, andando ereto como um ser humano, apoiado 
nas patas traseiras: assim era visto no transe. 

Um peixe semelhante à enguia, lçem, servia como espírito auxiliar 
no tratamento de partos anômalos, provavelmente porque pode esgueirar-se 
por minúsculas aberturas. A causa de tais partos era um espírito maligno 
que virava o feto e introduzia algum objeto no ventre da mãe. O xamã 
retirava-o por sucção ou sopro e conduzia a criança pela estreita abertura, 
trabalhando a barriga com as mãos, a fim de "virar a criança". Ao mesmo 
tempo, ele tinha de afugentar o espírito maléfico e, quando a mãe estava 
muito .filai, tr~zer de volta a sua alma livre. 

Procurar e trazer de volta as almas roubadas tornava-se necessário 
em quase todos os casos de doenças graves. As distâncias a serem 
transpostas eram tão grandes que a alma livre do xamã não podia alcançar 
seu objetivo a pé. Ela montava então o espírito auxiliar de uma libélula 
ou de um cavalo, introduzido pelos espanhóis na América do Sul e 
adotado por alguns Lengua, provavelmente por influência das tribos 
guerreiras dos Guaikuru. Foi curioso o ·caso de um informante que 
possuíra o espírito de um avião juntamente com o piloto, conquistado 
pela ingestão de uma certa quantidade de gasolina por ocasião do jejum . 

. 
No Chaco a falta de chuvas, mesmo no verão, é bastante freqüente, 

prejudicando seriamente a coleta, as pescarias e as lavouras. Por isso, 
uma importante tarefa dos xamãs era providenciar chuvas na "estação 
chuvosa" do verão. Para isto, utilizavam-se dos espíritos de patos. As 
nuvens eram imaginadas tal como apareciam no transe, ou seja, sob a 
forma de aves semelhantes a patos que, por ocasião da seca, dormiam 
num lugar Iongínqüo do céu. 
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Os xamãs despertavam-nas com cantos especiais, propiciadores de 
chuva, ajudados pelos espíritos-auxiliares-patos. 

A maioria dos xamãs esforçava-se para conquistar a cascavel como 
espírito auxiliar. Quem o conseguisse podia curar pessoas mordidas por 
cobra. Sugava da ferida a alma livre da serpente venenosa e a peçonha 
do interior da ferida, resgatando a alma livre da vítima. O especialista 
em cobras mantinha, através da mediação de seu espírito auxiliar, um 
relacionamento amistoso com o senhor das cobras local, que governava e 
protegia todos os ofídios, venenosos ou não. Esse relacionamento permitia 
ao especialista prever mordidas de cobra e, portanto, evitá-las pela fuga, 
ou então, fazer o senhor das cobras propender à clemência. De outro 
lado, xamãs malévolos por vezes convenciam o demônio a matar um 
desafeto através de uma cobra venenosa. É possível que, durante a 
iniciação, o xamã conseguisse uma certa imunidade através de escarificações 
com dentes de serpentes venenosas (cf. Grubb, p. 159). Seja como for, 
os Lengua afirmam que os especialistas de cobras entre os seus xamãs 
são insensíveis a picadas venenosas. 

Os donos do espírito do vampiro ainda tinham outro recurso para 
usar feitiço contra inimigos pessoais ou adversários de guerra. Este 
morcego invisível, ou melhor, o espírito incorporado do vamp~ro, que 
apenas podia ser visto pelo xamã em transe, mordia os desafetos, entrava 
no seu corpo pela ferida, e_xpulsava a alma livre e devorava os órgãos 
internos da vítima. 

Alguns xamãs possuíam um espírito de jaguar. Tornavam-se assim 
amigos dos felinos e capazes de fazer sua alma livre cavalgar um jaguar 
de verdade ou, então, penetrar no seu interior, de modo que o animal 
dilacerava, por vontade do xamã, um ser humano. É verdade que uma 
vítima corajos~ era capaz de enfrentar o jaguar, engan·á-lo ou lutar contra 
ele com lança e borduna. 

Os espíritos auxiliares ajudavam e protegiam seu amo onde pudessem. 
Contavam-lhe onde localizar as almas roubadas dos doentes, os objetos 
perdidos e a caça. 

Em casos de extremo perigo eles apareciam, orientavam em sonhos 
o xamã adormecido e acordavam-no. Durante o transe, informavam-no 
da iminência de visitantes e inimigos. Em determinadas circunstâncias 
eram capazes de desviar projéteis inimigos durante a guerra ou conduzir 
ao alvo as de seu próprio partido, etc. 

Detectavam continuamente espíritos inimigos que, então, em geral 
se afastavam a fim · de não serem mortos. Tratando-se de uma luta das 
almas livres do x·amã com adversários poderosos, porém, os espíritos 
auxiliares batiam-se ao seu lado. Esses inimigos eram seres puramente 
espirituais, demônios como o senhor do mato fechado, o senhor. da 
varíola ou os senhores de outras moléstias; além disso, as almas livres 
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de xamãs inimigos ou as de outras pessoas, assim como os seus · respectivos 
espíritos ·auxiliares, ou seja, os espíritos de animais, plantas e objetos. 
Eram · também muito perigosos os espíritos de pessoas recém~falecidas 
que procuravam levar os parentes para o reino dos mortos e. se alimen- · 
tavam das almas Ilvres dos vivos. ., · 

A atividade dos ·xamãs rião se limitava assim à cura e prevenção de 
doenças, abrangendo, pelo contrário, a vida como um ~odo. Desempenha
vam importantes funções por ocasião do nascimento, das festas que 
marcavam o decurso do ano e da vida, e do sepultamento. Influenciavam 
os fenômenos meteor~lógicos, ·a colheita, a. caça e a . gúerra, evitando ainda 
as catástrofes. Eram imprescindíveis no trato do aspecto sobrenatural de' 
acontecimentos e coisas, e sempre que se tornassem· :né,cessários os talentos 
especiais das almas livres do xamã 'e dos espíritos' auxiliares. As possíveis 
esferas de atuação · eram predeterminadas pelo tipo e número dos espíritos 
auxiliares. Embora certos cuidados no seu trato foss~m aconselháveis, 
uma vez que os xamãs, podiam recorrer ao feitiço, e embora alguns deles 
procurassem marginalizar-sé intencionalmente - não arrancando os pelos 
do rosto, por exemplo, e deixando crescer a barba :- o indivíduo só se 
sentia seguro dentro do seu grupo sob a proteção de um x·aniã ou de um 
chefe. Por vezes, uma .per~onalidade dominante acumulava as duas funções. 
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NOTA: A identificação das duas plantas mencionadas no texto foi feita 
por Raul Martínez Crovetto. 

Tradução de Thekla Hartmann 
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