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0 DUALISMO TER~NA 

por 

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA 

A ocorrencia de estruturas dualistas nas culturas ditas 
primitivas nao pode ser atribuida ao acaso, se entendermos 
por isso uma completa ausencia de determinismo estrutural. 
A afirma~ao de Hertz, segundo a qual o "Dualismo, que e 
a essencia do pensamento primitivo, domina a organiza~ao 
social primitiva" (Robert Hertz, 1960:95), parece encontrar 
fundamento empirico gra~as ao grande nfunero de grupos 
indigenas nos quais se distinguem estruturas duais. Levi
-Strauss ja havia notado isso quando escreveu que "A (iis
tribui~ao das organiza~oes dualistas apresenta, com efeito, 
caracteristicas que as fazem sobressair dentre todas as 
outras: elas nao sao aparentes em todos os povos,. mas sao 
encontradi~as em todas as partes do mundo, geralmente 
associadas aos niveis mais primitivos de cultura. Esta 
distin~ao - assinala ainda o Autor - sugere antes uma 
caracteristica funcional pr6pria das culturas arcaicas do 
que uma origem unica" (Levi-Strauss, 1949:88). Essa "ne
cessidade" funcional-estrutural realiza-se em diferentes 
modalidades de organiza~ao dualista, algumas das quais 
extremamente raras, como a que passarei a examinar. 

Trata-se do sistema de metades inerente a estrutura social 
dos Terena, grupo Aruak do sul de Mato Grosso e procedente 
do Chaco paraguaio, onde habitava ate meados do seculo 
XVIII. Dividida nas metades xumon6 e sukirikion6, a so
ciedade Terena organizava-se, simultaneamente, em cama
das ou estratos (strata)estruturados num sentido hierarqui
co: os naati, ou os 'Capitaes' e suas parentelas; os wahe
re-txane, ou a gente comum, livre; e os kauti, ou os 
individuos de diferente proeedencia etnica, integrados na 
ordem tribal como1 cativos. Cada uma dessas metades e 
dessas camadas se constituia, a rigor, no que Levi-Strauss 
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chamou de "classe matrimonial", exprimindo com isso a 
possibilidade aberta ao matrimonio (Levi-Strauss, 1949:92). 
Ora, essa ideia de "classe matrimonial", pelo menos em 
rela~ao as metades, parece ser contradit6ria com a no~ao 
corrente de metade ou de cla que, segundo o pr6prio Levi
-Strauss, tem um carater exogamico e comporta uma defi
ni~ao puramente negativa,. ao contrario da de "classe" que 
"permite uma determina~ao positiva das modalidades de 
troca" (ibidem). Como ajustar o caso Terena a teoria que 
considera a metade como a in:stitucionaliza~ da troca, 
mediante o conhecido mecanismo da reciprocidade de que 
nos fala Mauss em seu Essai sur le Don? A primeira vista 
a no~ao de metade endogamica se choca com as possibilida
des de troca, intrinsecas ao sistema dual. Contudo um 
estudo ·mais detido mostrara que a reciprodid.ade nao se 
esgota na organiza~ao matrimonial, i.e., ela nao se reduz 
ao intercambio de mulheres. O exame das rela~oes entre 
as metades xumon6 e sukirikion6 indica que a reciprocidade 
ou a interdependencia pode ter lugar no piano cerimonial: 
se as metades nao trocam mulheres, trocam servi~os rituais. 

Uma considera~ao preliminar da mitologia revelara a 
contraparte ideol6gica do dualismo Terena, especlficamente 
naquilo em que ele se relaciona com o sistema de metades. 
Adotarei, como tecnica analitica, um quadro comparativo 
construido para permitir a identifica~ao das unidades mais 
irredutiveis (e as mais essenciais) do mito, ou os "mitemas" 
na conceitua~ao de Levi-Strauss (1958, cap. XI). Quatro 
versoes de um mesmo mito estarao justapostas no quadro 
comparativo e numeradas de 1 a 4, enquanto os mitemas, 
contidos nas colunas,. estarao indicados pelas letras A, B, C, D. 
Devemos as versoes aos seguintes etn6logos: Baldus, a pri
meira (l=Baldus, 1950:218); Oberg, a segunda (2=0berg, 
1949:42); Altenfelder, a terceira (3=Altenfelder Silva, 
1949:349) e a quarta (4=ibidem). 



A 

1 Antigamente, Oreka
juvakai era um s6 

2 No come~o Yurikoyu
vakai era apenas um 

3 No principio havia 
um unico Yurikoyu
vakai 

4 Yurikoyuvakai anda
va por cima dos Te
rena. Yurikoyuvakai 
era uma lacraia que 

QUADRO COMPARATIVO 

B 

e quando mo~o a sua 
mae ficou brava, pois 
Qr,ekajuvakai nao que
ria ir com ela a ro~a, 

~le vivia com sua irma 
Livechechevena. Quan
do ela plantou ro~a, 
Yurikoyuvakai roubou 
os frutos. 

que vivia com sua irma 
Livetchetchevena. Yu
rikoyuvakai cortava 
raio de todo mundo. 
Sua irma plantou uma 
arvore, e quando esta 
frutificou) Yurikoyuva
kai roubou o fruto. 

queria ir com a mae na 
ro~a. Esta nao queria 
que o filho fosse. Yuri
koyuvakai insistiu em 
acompanha-la, 

c 

foi a ro~a, tirou foice e 
cortou com ela Oreka
juvakai em dois pe
da~os. 

LivecheC"hevena ficou 
bem brava e cortou 
Yurikoyuvakai em dois, 

Livetchetchevena zan
gou-se e cortou-o pelo 
meio. 

e a mae zangou-se, 
cortando-o ao meio. 

D 

0 peda~o da cintura
para cima ficou gente, 
e a outra metade 
tambem. 

e das metades cresce
ram gemeos. 

Da parte de cima cres
ceu um Yuriko~vakai; 
da parte de baixo cres
ceu outro. Mas o pri
meiro e que man
dava. 

Ficaram entao dois Yu
rikoyuvakai; eles ja 
eram irmaos. 
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0 mito conta que Yurikoyuvakai - o her6i civilizador 
- era um s6 (mitema A), mas, por infligir certas regras 
(mitema B), e punido com o seu seccionamento (mitema C), 
o que resulta no surgimento de gemeos ou de duplos (mite
ma D), como que fixando a duplicidade do her6i. Essa 
duplicidade fica bem evidente se acrescentarmos a analise 
mais dois mitos, ou duas outras versoes de um mesmo mito: 
uma colhida por mim (5=0liveira, 1959:36),. outra por Bal
dus (6=Baldus, 1937:272). 

5 Yurikoyuvakai tinha um irmao Taipuyuke, 
um pouco inferior a ele; um dia comegaram a 
cortar nuvem para matar todos porque nao 
queriam que n6s vivessemos. Mas quan to 
mais cortavam, mais a nuvem crescia. Entao 
os dois largaram de cortar, porque se can
saram. E cada um tomou seu caminho. 

6 Havia tambem o Pitanoe. ~ste era como 
os Moole, mas andava sempre sozinho, 
e havia um fulico Pitanoe. ~le estava cor
tando nuvens com um machado, porque que
ria derruba-las. Os Moole chegaram e tro
caram com ele o Ihamoya pelo machado born 
de Pitanoe que, entao, bateu com o Ihamoya 
nas nuvens. Ihamoya era tao mole que se 
tomava menor a cada golpe, tornando,. ao 
mesmo tempo, maior a nuvem. Se os Moole 
nao tivessem trocado o Ihamoya pelo ma
chado born de Pitanoe, as nuvens teriam 
caido na terra por causa de Pitanoe. 

, 

As quatro primeiras vers6es falam do aparecimento dos 
gemeos, sendo que a primeira e a terceira indicam que as 
relagoes entre ambos tendem a uma sensivel assimetria, 
como que sugerindo uma ligeira supremacia de um sobre 
outro. Efetivamente, se tomarmos as versoes (1) e (3) , ao 
nivel da coluna D, verificaremos que o corte do her6i, feito 
na linha da cintura, representou a separac;;ao de duas partes 
do corpo, qualitativamente diversas em termos de valor. A 
versao D3 confirma tal valorizagao quando diz que "o pri
meiro (igemeo) era que mandava", e que este primeiro era 
Yurikoyuvakai. As duas ultimas versoes,. (5) e (6), vem 
caracterizar a personalidade do "segundo" gemeo como um 
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ser malicioso e astuto, ora amea~ando a integridade fisica 
dos Terena com o corte e derrubada das nuvens ou com a 
cria~ao dos mosquitos-p6lvora, ora contribuindo para a so
brevivencia da tribo com a doa~ao de sementes de alfarroba, 
leguminosa importante para a dieta indigena. Quanto 
a correspondencia entre Taipuyuke e Pitanoe, gostaria de 
acrescentar que nas duas vers6es a a~ao de cortar nuvens e 
praticada pelo irmao de Yurikoyuvakai ou por ambos, sendo 
que em nenhum lugar de... mitologia Terena consta que o 
her6i civilizador tivesse mais de um irmao e que este nao 
fosse seu gemeo. A este argumento 16gico soma-se um ar
gumento etnografico obtido pelo pr6prio Baldus, em 1947 
numa viagem a aldeia Arariba, de indios Terena e Guarani 
no Estado de Sao Paulo. Na versao acima transcrita (16), 
colhida em 1934 - provavelmente na aldeia Moreira, pr6-
xima a pequena cidade de Miranda no Estado de Mato 
Grosso -, Pitanoe e apresentado como "l'.i.nico" e coma al
guem que "andava sempre sozinho"; mas uma explica~ao 
dada pelo informante de Arariba esclarece que Pitanoe "seria 
outro nome de Orekajuvakai, significando a palavra pitanoe 
"escorpiao" (Baldus, 1950:223). Finalmente,. as caracteris
ticas dos personagens sao as mesmas, o que nos permite 
fundi-los numa unica entidade mitica, e interpretar as 
varia~oes de nome e das circunstancias que cercaram o 
epis6dio da tentativa de derrubada das nuvens (pois o epi
s6dio e um s6) como diferentes formas de contar um l'.i.nico 
mito. Na versao por mim obtida (5) os dois irmaos lan~am
-se, juntos, a tarefa catastr6fica. Na colhida por Baldus 
(6) apenas um deles, Pitanoe ( ou Taipuyuke), a ela se 
propoe. A ambigiiidade fica mais evidente quando verifica
mos que duas das vers6es, a (4) e a (5), tern um mesmo 
seguimento que se relaciona com a descoberta do fogo, a 
inven~ao da linguagem e a cria~ao de bichos e de plantas, 
eventos esses atribuidos direta ou indiretamente a Yurikoyuva
kai, que ora e um dos gemeos, ora representa ambos. ~ste papel 
de her6i civilizador - descrito em partes do mito nao transcri
tas nesta comunica~ao - e cumprido apesar da duplicidade 
de Yurikovakai; tal duplicidade,. entretanto, nao deve ser 
entendida senao como a expressao mitica de um her6i que, 
sabre ser conspicuo e criador, e tambem malicioso e astu
cioso, qualidades, alias, bastante admiradas na cultura 
Terena. Essas ultimas qualidades "humanizam" o her6'i 
(tra~o comum no pensamento mitico), dando a sua figura 
a necessaria consistencia sem a qual o mito nao exerce sua 
fun~ao paradigmatica. 



260 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL XVI 

As caracteristicas dos gemeos mi ticos sao incorporadas 
pelas metades sukirikion6 e xumon6 e atualizadas no com
portamento cerimonial de seus membros. ~sse cerimonial, 
chamado Oheokoti, e constituido por um conjunto de pra
ticas religiosas e profanas, e e realizado na epoca em que a 
constela~ao das 7 estrelas, as Pleiades, alcan~am sua altura 
maxima no ceu. E dedicado ao culto aos mortos (aos seus 
espiritos ou hoipihapati) e a praticas propiciat6rias de boas 
colheitas; a origem telurica dos Terena - conforme esta 
relatada em varios mitos (Baldus, 1937: 194-195; 1950:219) 
-, a par de sua existencia de povo agricultor,. torna extre
mamente intima a rela~ao entre os hoipihapati e o cultivo 
da terra, dando perfeita unidade aos rituais do Oheokoti. 
~stes sao iniciados por praticas xamanistas efetivadas pelo 
koixomuneti ou o medico-feiticeiro, que evoca os espiritos 
e realiza curas. A esses rituais magico-religiosos segue-se 
uma coleta cerimonial de alimentos dirigida pelo Yanakalu, 
um Terena xumon6, todo paramentado e mascarado; acom
panhado por um cortejo vai de maloca a maloca apontando 
com um bastao o que deseja para o banquete. Ninguem lhe 
pode negar nada. Organiza-se o repasto coletivo, ao fim do 
qual passam os membros da metade xumon6 a provocar os da 
metade oposta. A essas provoca~oes, entre as quais se con
tam as mais agressivas brincadeiras, os sukirikion6 devem 
resistir passivamente, numa demonstra~ao de superioridade 
e tolerancia, s6 igualada com a proverbial compreensao de 
Yurikoyuvakai diante do comportamento matreiro de 
Taipuyuke~ Ap6s algum tempo surge a oportunidade de 
rea~ao, devidamente regulamentada pelo moot6, denomina
~ao tribal dada a um verdadeiro pugilato: em filas, os 
sukirikion6, de um lado, e os xumon6, de outro, passam a 
lutar uns contra outros, trocando socos uma metade com a 
outra; nesse jogo entram inclusive mulheres e crian~as, 
circunscrevendo-se as lutas aos respectivos grupos de idade 
e de sexo. 

Afora essas diferen~as no comportamento cerimonial 
das metades - que sumariamente descrevi -, nao se veri
ficam outras que permitam estabelecer uma hierarquia do 
tipo observado na conduta dos naati, wahere-txane e kauti. 
A superioridade que se possa atribuir aos sukirikion6, ao se 
examinar o mito dos gemeos ou o ritualismo do oheokoti 
por exemplo, nao tern sua correspondencia na ordem social, 
onde suas rela~oes sao absolutamente simetricas. Ainda 
que se reconhe~a que um "sistema de metades pode expressar 
nao apenas mecanismos de reciprocidade, mas tambem rela-
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goes de subordinagao" (Levi-Strauss, 1944:267), tal nao se 
observa entre os Terena. A ideia geral que os pr6prios Te
rena fazem dessa superioridade ( quando alegam que os 
sukirikion6 sao melhores - fato que os pr6prios xumon6 
evitam discutir) nao fica expressa na organizagao social, 
onde as metades s6 funcionam coma "classes matrimoniais". 
Essa endogamia e consistente com o destino separado dos 
gemeos, explicitado no mito, que diz que "cada um tomou o 
seu caminho" (versao 5). A sentida mas irrealizada supre
macia de uma metade sabre a outra deve ser entendida coma 
um reflexo da vida cerimonial coma o e tambem o estere6ti
po tribal sabre a natureza briguenta dos xumon6. Briga, astu
cia e malicia, de um !ado, paz, seriedade e paciencia, de 
outro lado, sao alguns dos atributos conferidos as metades 
e por meio dos quais assume a sociedade Terena o seu carater 
dual. Como se ve, o dualismo corta a sociedade em dife
rentes niveis - no mitol6gico, no cerimonial e no social -
conferindo-lhe, nao obstante, a mesma e indiscutivel unida
de inerente ao her6i civilizador, ainda que cortado em dais. 
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