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0 ESTADO DE ROP-KRORE KAM A/BAN
ENTRE OS INDIOS KAY AP6*
por

CARLOS DE ARAUJO MOREIRA NETO.

SUMARIO
El au tor presenta en este articulo las similitudes de forma
y funci6n que aparecen en estados individuales o colectivos de
exaltaci6n emocional que ocurren en ra:lgu~os grupos indigenas
de Brasil .
Estos casos, considerados aislados, pudieran dar impresi6n
de a!lormalidad psicol6gic~, principalmente por la condu~_!-a
agresiva que adoptran los su1etos pac1entes. P ero la comprens1on
de los procesos socioculturales que les dan origen, el reconocimiento social del grupo y la institucionalizaci6n y aceptaci6n de la conducta, indican que se trata de procesos normales
de liberaci6n ante situaciones individurales o colectivas generadas por frustraci6n o angustia.
Fundado en esto, el autor presta una atenci6n mayor a los
procesos socioculturales que pueden dar una explicaci6n basica a los oasos particulares de que fue testigo presencial.
Ambos casos fueron presenciados en aldeas kayap6, a las
margenes del rio Fresco, tributario del Xingli, entre los grupos
gorotire y kubenkrankegn. En la aldea gorotire el indio temporalmente enajenado arremeti6 arma'do en contra de los po·
bladores, que se alejaron prudentemente de su alcance. Sin
embargo, un gru~ de muchachos provoc6 los ataques, llaman·
do la atenci6n al enajena:do, que lanzaba palos y flechas. Pos·
teriormente algunos adultos de la aldea lo dominaron y le
ataron las manos; fue conducido por ellos ante el brujo de la
aldea. Este, como si nada de importancia hubiese ocurrido, no
adopto actitud alguna que sugiriera la participaci6n en la cura
del mal. El paciente, ya desatado, repos6, fatigiado por el tremendo esf uerzo emocional.
Estos estados emotivos, ya colectivos, ya individuales, parecen seguir una intenci6n de ataque mas formal que real. Semejan, por la funci6n que desempefian, unra: catarsis que evita
que las tensiones lleguen a provocar una explosion incontrolada
y daiiina para el grupo. Una vez vueltos a la realidad los temporalmente enajenados, siguen llevando el comportamiento habitual dentro de su comunidad, y su conducta no sugiere la
presencia de algun disturbio psiquico.

•

•

0 prop6sito do presente artigo e discutir as similitudes de forma
e fu nc;ao apresentadas pelos estados individuais ou colectivos de exalta~ao emocional que ocorrem em alguns grupos indigenas brasileiros.
A analise de certos casos de institucionaliza~ao da conduta agressiva
de membros <lesses grupos e tentada com o objetivo de acentuar o
carater fundamental de que se revestem tais eventos, aparentemente
isolados e de mero interesse "psico-patol6gico". Parece certo que este
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entendiment9 deva ser buscado menos atraves de uma analise psicologistica de suas causas e efeitos quanto da compreensao dos processos
s6cio-culturais em que tern origem e nos quais encontram sua explica<;ao basica.
Ein seu relato das aventuras de um indios Urubu-Kaap6r que saiu
a procura de Deus, Darcy Ribeiro fornece preciosos elementos para a
analise do estado de exacerba<;ao emocional denominado ifiaron entre
os grupos indigenas Tupi.
Se hem que documentados entre sociedades de diversos continentes, a exemplo do estado de amok na Malasia e na India, a utiliza~ao
de seu conteudo explicativo de fatos culturais tao importantes quanto
a guerra ou o abrandan1ento de tens5es intragrupais tern sido pouco
menos que ignorada pela Etnologia brasileira. A presen<;a desde estado, entretanto, e de formas culturalmente elaboradas de sua expressao
e controle) foi referida entre os grupos Tupinamba do litoral brasileiro ja no seculo XVI. Assim, o ''Vocabulario na Lingua BrasHica",
publicado por Ayrosa, e que Serafim Leite identifica con10 de autoria
do jesuita Leonardo do Vale, morto em 1591, inclui o verbete anharo
que traduz como "Raiuar como animal q. provocao que arremeta ou
faz foscas disso" ( 1938: 364). Nas cronicas do capuchinho Yves d'Evreux sobre a malograda tentativa do estabelecimento de uma 'France
equinoxiale" no litoral do Maranhao, em come<;os do seculo XVII,
ha todo um capitulo dedicado a descri<sao dos "humeurs incompatibles auec les Sauuages" (1864:99-103). Baseando-se fundamentalmente
no missionario seiscentista, Florestan Fernandes define esse aspecto da
cultura Tupinamba como 'um estado de permissao" que facilita a
livre explosao de emo<;oes recalcadas, desempenhando importante fun~ao na conserva~ao do equilibrio psiquico dos Tupinamba ( 1949: 254) .
Durante minha permanencia nas aldeias Kayap6 1 do rio Fresco,
tributario do Xingu, em 1957, pude observar entre os Gorotire e KuOs indios Kayap6 habitam areas, preferentemente de savanas, das bacias dos rios Tocantins, Xingu e Tapaj6s, tributarios do Amazonas, e constituem uma das maiores e mais agressivas tribos de cultura Je. Apesar da
resistencia que tern oposto a ocupa~ao de seus territ6rios por segmentos pioneiros da sociedade nacional, os Kayap6 atuais sao sobreviventes de um largo
processo de des.integra~ao cultural e biol6gica que ha mais de um seculo vem
suportando e pelo qual f oram profundamente afetados. Os Kayap6 dividem-se
em varios grupos ou bandos, nao raro hostis entre si, entre os quais se destacam os Gorotire, Kubenkrankegn, M·e ntuktire, Menkragnoti e Suya. Todos
estes grupos nao atingirao talvez hoje a um total de 3;000 pess0as, 0 que
representa nao mais de un ter~o do total que apresentavam ao· inicio do presente seculo. Alguns grupos Kayap6 mantem-se ainda em luta esporadica con-
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benkrankegn a eclosao de ul?l estado de exalt~ao emocional muito
semelhante ao descrito nas fontes citadas. Os indios Kayap6 designam os individuos afetados como R op-kr6re kam aiban, expressao
que se poderia traduzir por "louco ou violento como uma onc;a" .2

0 caso de Pidjo na aldeia Gorotire

•

•

•
I

Um dos casos observados deu-se na aldeia Gorotire. Era de tarde
e uma agita~ao subita atraiu a atenc;ao de todos para a prac;a central.
Os indios adultos, as mulheres e crian~as recolheram-se as casas e
apressaram-se em fechar as portas. Alguns rapazes, da categoria etaria
men-roronure, deixaram-se entretanto ficar de fora, resguardando-se
prudenten1ente atras <las casas ou nos vaos entre elas.
tra grupamentos de coletores de borracha e castanha que invadem seus
territ6rios tradicionais, utilizando habitualmente ncstes conflitos armas de fogo
que tomam de seus opositores.
'2
Sociedades tribais de varias regioes do mundo utilizam, a semelhan~a
dos Kayap6, o simile dos animais de presa, especialmente felinos, na explica~ao do comportamento agressivo de seus membros. Para os Apapocuva-Guarani, por exemplo, segundo Nimuendaju, a alqia humana compoe-se de dois
elementos, o ayvucue, que tern origem em um dos her6is criadores ou transformadores, e o acyigua, componente animal que se associa ao anterior logo
ap6s o nascimento da crian<;a. 0 comportamento belicoso dos Kaingang, inimigos tradicionais dos Guarani, e explicado por terem aqueles o acyigua de
onc;a. Como explica Nimuendaju, bs Kaingang, nao sao considerados como
semelhantes a onc;a ou por ela simbolizados ; "eles sao on~as na realidade,
com a diferen~a que tern forma humana" (Nimuendaju, 19'14: 36). Sohre o
tema tern interesse os estudos de Eisler sobre licantropia e os documentos
divulgados por Joset sobre as sociedades secretas de homens-leopardos na
Africa Negra. Kroeber faz men<;-ao ao mesmo fenomeno registrado entre grupos norte-americanos em seu artigo "Psychosis or Social Sanction" ( 1952: 310).
Ainda sobre indios brasileiros, von Martius publicou em 1844 o resultado de
observac;oes suas sobre afe~oes mentais entre varios grupos · do pais:
"A (mica doen~a mental de que ouvi falar deveria ser antes comparada
com a licantropia, isto e, com a alien~ao na qual o individuo, fora de
si de raiva, corre para os campos, imita a voz e os modos do cao ou do
lobo, transformando-se em lobishomem . . . 0 indio palido, taciturno, interiorizado, vagueia e se isola de todo o convivio. U ma tarde, depois do
sol posto, repentinamente irrompe nele uma sede insaciavel de sangue
humano. . . uivando se dirige para os logares onde ha pessoa enterradas,
revolve a terra, deita-se no chao ou involuntariamente vagueia pelos ermos. Este mal se repete durante 8 a 14 dias e termina por completo abatimento, ou se transforma em febre."
(Piraja da Silva, 1937:67.)

.____
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Tendo na. mao um arco e flechas um indio encaminhou-se lentamente para o meio da prru;a, em torno da qual se disp0em as casas
da aldeia. Era Pidjo-kundjo-ti, jovem Kubenkrankegn de pouco mais
de vintt: anos, que vive entre os Gorotfre. Pidjo a principio caminha
simplesmente pela pra<;a, olhando para o alto, com ar vago. Os rapazes que haviam ficado fora das casas come~am a incita-lo 'e o
indio como que desperta de seu estado de alheiamento e passa a
atirar pedras nas portas das casas. Em seguida os men-roronure for<;am-no a uma especie de jogo de "cabra-cega", chamando-o ou o
desafiando, para se esconderem ap6s entre as casas.
Pidjo-kudjo-ti lan<;a sobre eles pails e, a seguir, flechas. Estas sao
atiradas para o alto vindo a atingir o chao em parabola, perigosamente
pr6ximas ao alvo. Algumas sao dirigidas contra as casas e ficam presas nas coberturas de pa.Iha. Repentinamente Pidjo corre em dir~ao
aos desafiantes que se refugiam em casa de Tuto, um dos dois chefes
de metade ( benhadjuoru) dos Gorotire. Uma flecha c atirada contra
a casa. Os men-roronure riem e pedem outras, com o aparente intuito
de prolongar a "brincadeira" e de desarmar o atacante. E o chamam
pelo nome, repetidamente: - Pidjooo! 0 Kubenkrankegn, palido e
suarento, responde sem fita-los, com ar vago e voz sumida: - Moina?
(Que e?).
Retomando o passo descansado Pidjo-kudjo-ti atravessa a pra<;a
e segue por uma rua que se estende entre o barracao do p0sto do
Servi<;o de Prot~ao aos Indios e a casa do missionario Horace Banner. Ai encontra duas mulheres que voltavam da ro<;a com o paneiro
as costas, acompanhadas de uma menina. Estas, ao compreenderem a
situa<;ao, correm desabaladamente e abrigam-se em uma casa. Pidjo
poderia alcan<;a-las facilmente, correndo um pouco ou visando-as com
o arco. Nada faz entretanto e penetra, em vez disso, em um aglomerado de arbustos. t cercado pelos perseguidores mas escapa e volta a
pr~a central da aldeia. Atira outras flechas. Aproveito sua proximidade para sair <la casa do chefe Tuto, onde me encontrava, para
tentar fotografa-lo. Pidjo caminha lentamente em dire~ao a casa e
urna india, depois de chamar angustiadamente, sai e me arrasta, visivelmente nervosa e amedrontada, para dentro. Posso observar, atraves
de uma janela fechada com paus, a face do indio aiban que passa,
depois de golpear a porta. Sua fisionomia e extremamente palida e
suarenta, as pupilas aparentemente dilatadas.
Pidjo-kudjo-ti volta inda uma vez ao centro da pra~a. Um dos
men-roronure, Kokrere, que reside em casa de TU.to, corre e tenta
agarra-lo pelas costas mas cai. Pidjo reage e o agride com uma peque-
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na borduna que levava, mas sem qualquer furor ou violencia. 0 gesto
parece mais "representado" que real, de inten~ao mais formal que
efetiva. Acorrem um ou dois outros indios e ajudam a domina-lo.
Tuto aproxima-se com uma embira e amarra-lhe as maos. 0 indio
mantem-se imovel, a cabec;a baixa, e estenuado como depois de 'l:lffi
esfor~o extrema. Nao esb0<;a qualquer reac;~o e nada diz.
0 benhadjuoru entrega Pidjo-kudjo-ti a outro indio, Yayo, que
o conduz a casa do medico-feiticeiro {oaianga) da aldeia. Na porta
desta casa encontro Ngrek6re, o oaianga_, sentado e comendo tranquiIamente como se nada houvesse ocorrido. A uma pergunta diz, com
displic.encia evidente, que o indio esta aiban (louco). Em nenhum
momento o oaianga se aproxima do paciente ou adopta qualquer outra
atitude que pudesse sugerir sua participa<;ao no controle ou cura do
mal. Dentro da c:isa, em uma especie de sala, duas mulheres· e uma
menina ralam mandioca com tranquilidade nao menor. No quarto ao
lado, separado da sala por um umbral sem porta, esta deitado Pidjokudjo-ti em uma esteira, com as maos ja desamarradas. Com a face
ainda paIida tern os olhos fechados, como que repousando. De mom ento a momento inspira profundamente .
Logo a seguir chega o benhadjuoru Tuto, com as maos cheias de
pimentas madu.ras, que esmaga, esfregando-as eritre as maos. 0 emplastro assim obtido e aplicado vigorosamente ao tronco, axilas, testa,
olhos, nariz e boca do paciente. Por Ultimo Tuto o faz aspirar profundamente a pasta de pimenta pelas narinas. Alguns segundos depois
Pidjo-kudjo-ti procura lavar sofregamente o rosto com a agua de
uma cuia que fora posta a seu lado e sai, a seguir, angustiadamente,
para o quintal da casa. Outro indio aproxima-se com uma cuia cheia
de pimentas imersas em agua. Nao foi necessario utiliza-las, entretanto. Os informantes co.n sideram o indio curado.
0 caso do velho Moipa na aldeia dos Kubenkrankegn

•

Em outro caso observado, desta vez na aldeia dos Kubenkrankegn,
o paciente era um velho. Nao parece ter havido aqui qualquer interferenda da parte de outros elementos do grupo. 0 velho Moipi percorreu por algum tempo a aldeia, durante a noite, armado de uma
borduna e gritando ameac;adoramente. Aparentemente os outros indios
deixaram-lhe o campo livre, afastando-se para suas casas. Mais tarde,
esgotado e deprimido como Pidjo-kudjo-ti ap6s o estado de exaltac;ao,
Moipa dirigiu-se voluntariamente a casa de um funcionario do S.P.I.,
iridividuo benquisto e de grande prestigio entre os indios, onde final-
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n1ente dormiu sobre um banco. Neste caso nenhuma medida de controle ou terapeutica foi adotada pelos chefes de grupo ou por parentes
do indio aibii.n. Parece que, por algum motivo, a iniciativa foi deixada ao referido funcionario do Servic;o de Prote<_;ao aos Indios. Ainda
neste caso o estado emotivo do paciente foi classificado como ropkr6re kam aib an.
1

Carater da

exalta~ao

emotiva

Ha observac;oes adicionais que tern certa pertinencia. Primeiramente, o estado nao parece incapacitar o paciente para o exercicio de
fu~oes na vida da aldeia a que o consenso tribal confere status
elevado. Assim, o pr6prio chefe de metade que dirigiu o controle e
tratamento do caso de Pidjo-kudjo-ti e apontado como acometido de
tempos em tempos pela mesma forma de perturbac;ao emotiva. Por
outro lado, o carater recidivo do estado, que aqui se acentua, nao
permite, por si s6, entende-lo como originario de condi~oes psico-patol6gicas apresentadas pelo paciente. 0 comportamento habitual dos
indiv\duos que eventualmente se deixam tomar por este estado de
exaltac;ao emotiva e absolutamente normal e nao sugere a presen<;a
de qualquer disturbio psiquico que · possibilitasse a sua previsao. 0
estado de rop-kr6re kam aib·a n parece ser uma resposta culturalmente
condicionada a situac;oes individuais geradoras de frustra~o ou ang(istia. Se tais situac;oes sao de carater mais permanente ou reiterativo o
individuo afetado tendera, nos momentos crlticos, a resolve-las repetidamente atraves da extroversao emocional.
Nao foi essa a primeira vez que Pidjo-kudjo-ti tornou-se aibii.n. E
sao relatadas crises posteriores. Meses ap6s um informante Kayap6
narrava, em Belem do Para, uma das novas crises de Pidj.8-kudjo-ti,
cm que este rolava pelo chao da pra~a da aldeia. Nao foi possivel
averiguar se esta forrna variante e usual entre os Kayap6.
Condicionantes historicos e sociais
Alguns dados da hist6ria de vida de Pidj-0-kudjo-ti permitirao talvez entender a reiteratividade do processo de extravasamento emocional que o acqmete. Ha, inicialmerite, razoes de ordem mais geral, que
afetam todo o grupo, como as dramaticas experiencias vividas pelos
Gorotire ap6s a atra<;ao e pacificac;ao do grupo, em 1937, a exemplo
.. do processo depopulativo rapido e violento que, em pouco tempo, exter~inou cerca de 90% dos componentes da ·sub-tribo. Segue-se a perda gradativa da autonomia cultural, a hostilidade e a expolia<_;ao
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da popula<;ao neo-brasileira, e a coer<;ao da atividade protecionista e missionaria, fazend.o desaparecer, entre os Gorotire, institui<;oes sociais tao importantes para a cultura Kayap6 como a Casados-Homens. Finalmente, como corolario dessa situa<;ao de opressao e
1njseria, a invalida<;ao dos esquemas tradicionais de controle do grupo
e dos modos de transmissao de chefia, com as consequentes cis5es e
conflitos violentos que determinaram, por vezes, o assassinato de chefes por outros indios que aspiravam a lideran<;a do grupo.
tsta experiencia dramatica afeta todos os individuos que vivem na
aldeia Gorotire e explicam, em larga medida, as profundas tensoes
dissociativas ai observadas. Chefes, como ·ruto, estao continuamente
amea<;ados na efetividade de seu controle sobre o grupo por elementos
dissidentes que contam com seguidores e que aspiram, de acordo com
funcionarios do Servi<;o de Prote<;ao aos Indios OU contra eles, atingir a chefia da aldeia. As rela<;-oes entre OS dois chefes Gorotire, TU.to
e Kanhok, que eram fraternais e s6lidas em 1957, tenderam posteriormente a entrar em crise. Atribui-se o fato as maquina<;oes do encarregado do Posto Indlgena que, motivado por uma visao falha e destorcida da realidade tribal, mas nem por isto menos frequente entre
os funcionararios do S.P.I., impos a si a tarefa de tornar os Indios
mais "d6ceis", "cooperantes" e "produtivos". Toda sua atua<;ao e
orientada no sentido de substituir os chefes que guardam ainda alguma lealdade aos padroes culturais tribais por "capitaes" de livre escolha do S.P .I. e a ele totalmente subordinados. Outras agencias
intervencionistas, como as missoes religiosas, utilizam-se tambem largamente dessas tecnicas de controle sobre o grupo. Em 1957 encontrei
entre os Kubenkrankegn um "candidato" a chefe de metade, que
deveria suceder ao vellJ_o benhadjuoru Oket, falecido pouco antes, e
que extraia parte de seu prestigio dos continuos presentes recebidos de
um missionario cat6lico que nao cessava de promover sua candidatura
por este e outros n1ais diretos metodos.
Entre os Gorotire a cisao entre os chefes f oi provocada diretamente
pelo encarregado do Posto lndigena, atraves de artiflcios os mais diversos, que visavam o enfraquecimento da confian<;a do grupo ou de
certos setores deste em seus lideres e que, por outro lado, capitalizavam a rivalidade nascente entre os mesmos. Outro elemento que
colaborou de moc;:lo muito efetivo para a debilita~ao da solidariedade
tribal foi a organiza<;ao da produ~ao dos indios "assistidos" pelo
S.P.I. em bases individuais e competitivas. 0 Indio e compelido por
este sistema a transformar-se em um cole tor de borracha ou castanhas, sendo remunerado da mesma forma que os trabalhadores neo-
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brasileiros da regiao, isto e, muito parcamente, mas sempe em rela~ao direta ao volume dos bens que produza individualmente. Compreende-se que tais tecnicas de mercantiliza~ao dos processos produtivos tendem a subverter totalmente os esquemas tribais de organiza<;ao
do trabalho tendo efeitos igualmente danosos sobre os modos tradicionais de atribui<;ao de status e papeis, de responsabilidades, privilegios e direitos.
Voltando ao tema central deste artigo, importa reconhecer de imediato que, ao lado das tensoes que sobrecarregam emocionalmente todos os habitantes da aldeia Gorotire, Pidjo-kudjo-ti tern a acrescentar
outras causas geradoras de ang(tstia. 0 simples fato de ser um indio
Kubenkrankegn, transferido ao Posto Gorotire ap6s a pacifica~ao de
seu grupo, em 1952, e condi~ao desfavoravel a uma integra<;ao tranquHa e satisfat6ria na vida da aldeia. Desde 1936, data em que se
separaram, os dois grupos Kayap6 tern mantidos rela<;oes de hostilidade. A pacifica<;ao dos Kubenkrankegn e os eventos que a ela se
seguiram mascararam de modo unicamente superficial as tensoes e
os conflitos. Outro dado de carater pessoal e infortunado vem completar o conjunto de circunstancias que certamente contribuiram para
levar Pidjo-kudjo-ti ao estado de aiban. Pouco antes morrera seu irmao, ja adulto, referido como 0 unico parente pr6ximo que tinha na
aldeia Gorotire.
Distin~oes

entre os estados de exalta~ao e de possessao

A exclusao do oaianga do processo de tratamento do estado de
rop-kr6re kam aiban indica, com alguma probabilidade, que este se
inclw na categoria dos fenomenos profanos, controlados por autoridade ''laica'' segundo procedimentos de carater naturalistico e objetivo. Como tal, deve ser formalmente distinguido dos estados de possessao, quer xamanisticos, quer motivados pela intrusao involuntatia
de espfritos.
Dos textos de Darcy Ribeiro e de d'Evreux sobre o estado de ifiaron decorre a evidencia de que tambem este deve ser dissociado das
formas de exalt~ao emotiva originarias da possessao por seres sobrenaturais. Lery, o cronista frances do seculo XVI, exemplifica com
riqueza de detalhe os dois referidos tipos de possessao de carater supernaturalistico. Em sua primeira forma, a xamanistica, o estado e
provocado em todos os membros de um grupo Tupinamba de quinhentas pessoas pelo esfor~o conjunto de dez ou doze caraibas ou xamans
de grande poder. Homehs, mulheres e crian~as, reunidos em casas
~eparadas, sao igualmente possuidos:
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" ... nom seulement elles hurloyent ainsi, mais qu'aussi av~c cela
sautaps en l'air de grande violence faisoyent branler leurs mammelles· & escumoyent par la bouche, voire aucunes ( comme ceux
qui on tle haut mal par d~a) tomboyent toutes esvanouyes, ie ne
croy pas autrement que le <liable ne leur entrait dans le corps, &
qu'elles ne devinssent soudain enragees. De fa~on que nous oyans
semblablement les enfans branler & se tourmenter de mesme au
logis ou ils estoyent separez, qui estoit aupres de nous ... " (Lery,
1880-II: 68-69).
A possessao nao provocada por xamans e geralmente atribuida ao
ataque de Aygnan entre OS 1'upinamba. As reac;oes do paciente sao
aqui bastante semelhantes as do estado de iiiaron, segundo a descri~o do cronista:

•

•

"Sur quoy faut noter que ces pauvres gens durant leur vie sont
aussi tellement affligez de ce malin esprit (lequel autrement ils
nomment Kaagere) que .co:mme i'ay, veu p1usie':1rs fois, mesme ainsi qu'ils parloyent a nous, se sentans tormentez & crians tout soudain comme enragez, ils disoyent, helas defendez-nous d'Aygnan
qui nous bat: voire disoyent qu'ils le voyoyent visiblement, tantost
en guise de beste ou d'oiseau, ou d'autre forme estrange ... ie leur
ay souvent veu tellemnt apprehender ceste furie infernale, que
quand ils se ressouviennent de ce qu'ils avoyent souffert le passe,
frapans des mains sur leurs cuisses, voire de detresse la sueur leur
venant au front". . . (Lery, 1880-II: 62-63).
0 ingles Knivet, que passou, tambem no secculo XVI, largo tempo entre os Tupinamba, refere-se a possessao por outro espirito maligno, Abafai:

· " ... os atormentados por ·este espirito queriam que os amarrassem
de maos e pes com o cordel de seus arcos e pecliam aos seus amigos
que lhes batessem com as cordas de pendurar suas redes" ...
( 1947 : 68-69) .

'

A informac;ao de Knivet nos leva inda uma vez a similitude com
o estado de iiiaron no que se refere a maneira como este se exprimia
entre os Tupinamba do Maranhao, segundo d'Evreux. 0 capuchinho
£ranees establece uma sequencia de formas do estad0 de ifiaron, que
se sucedem da violencia meramente verbal do individuo isolado ate
situac;oes ma:is complexas, entre as quais o cronista documenta:
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"Si le debat des paroles, & la colere leur est facheuse, beaucoup
plus le sont les debats en effect, quand quelques vns d'entr'eux
tombent en querelle, ce qui est fort rare, & viennent a s'entrebattre, qu'ils appellent lonoupan, entre-battre, & encore dauantage quand ils s'entre-blessent, ce qu'ils signifient par ce mot louapichap, entre-blesser, & le pis est, quand apres s'estre bien entrebattus, ils viennent en despit l'vn de l'autre, a brusler leurs loges:
ce qu'ils signifient par ce mot I ouapic, entre-brusler". . . ( d'Evreux, 1864: 101 ) .

A rea~ao do grupo aos excessos de um individuo ifiaron
rater fundamentalmente evitativo entre os Tupinamb~:

e de

ca-

". . . quand ils sont en colere, disans, Cheporomatare-vim, ie suis
encolere, & lors personne ne dit mot; ains on l'addoucit tant que
l'on peut: ce qu'ils appellent Mogerecoap, c'est a dire, adoucir vn
autre. . . quand ils tro!luent de semblables humeurs, ils les fuyent,
& ce gardent les plus qu'ils peuuvent, de tomber en debat auec
iceux". . . ( d'Evreux, 1864: 101 e 99).
Como se viu, as rel~0es do grupo face a um indio aiban entre os
Kayap6 representa tendencia inversa as adotadas entre OS Tupinamba. Em um e outro casos, entretanto, o estado e essencialmente profano em carater. Em ne~nhum momento, seja em suas causas e em
sua forma de expressao ou nos processos adotados para seu controle
e tratamento, aparecem elementos de nature~a supernaturali$tica. Esgotadas entretanto, entre os Urubus-Kaap6r, todas as gradac;Oes ·atraves das quais se exprime 0 estado de ifiaron, que vao da destruic;ao
de hens pessoais a formac;ao de partidas guerreiras em companhia de
outros desesperados, sem que os elementos de tensao emocional tenham-se resolvido em catarsis, ha ainda uma soluc;ao a buscar a esta
e de carater sobrenatural. 0 texto de Darcy Ribeiro esclarece a natureza deste passo extremo:
"Haviam-se esgotado para Uira as fontes do gosto de viver e nenhum consolo ou alivio lhe trouxeram as f ormas tradicionais de
reconquistar o controle emotivo-- o isolamento e a guerra. Mas
tinha ainda energia para uma ultima empreitada, aquela de que
dao noticia a tradic;ao oral e os mitos tribais: a lenda dos her6is
que foram vivos ao encontro de Maira, o criador. Esta e a empreza mais terrivel que um indio Urubu pode· propor-se." ( 1957:
26.)

•
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A frase final marca hem a transposi~ao brusca do fenomeno de
um nivel profano para a categoria do sobrenatural, onde se explicam
e reso}vem todos OS problemas impenetraveis ao conhecimento, as
tecnicas e aos modos de comportamento tribal de carater objetivo. 0
pr6prio conteudo supernaturalistico desta solu~ao ultima, ao contrario de invalida-lo, torna explicito o carater profano e objetivo do
estado de inaron.

F ormas individuais e f ormas coletivas

'

·-

•

lu

Tanto em d'Evreux como em Darcy Ribeiro e perceptive! a passagem do estado de inaron das formas meramente individuais de
extroversao da tensao emocional para niveis de participa~ao coletiva,
quer atraves da guerra, quer nos modos descritos da queima de casas
e dos espancamentos reciprocos a que se refere o missionario £ranees.
Os Tupinamba e Urubus-Kaap6r desenvolveram nestes mecanismos
de canaliza~ao da tensao emocional modos de institucionaliza~ao da
conduta agressiva que, de outra sorte, poderiam conduzir o grupo tribal a violentos processos dissociativos. 0 encaminhamento das tensoes
emocionais a objetivos especificos e inmediatos como a queima de
casas e os espancamentos sao formas socialmente sancionadas de comportamento:
" ... car alors chacun s'en sent, & pas vn n'oseroit se mettre en
deuoir de les empescher: car voicy comment ils font; Ils se retirent
chacun :a leur coste, & prenant vne poignee de branches de palme
seiche, l'allument, la portent ,a. la couuerture de leur mesme coste,
disant .a vn chacun, sauue qui pourra son coste, pour moy i'ay
mis le feu au mien, personne ne m'en pouuoit empescher, & ainsi
en peu d'heure, tout le village est brusle, & si personne ne luy en
diet rien". . . ( d'Evreux, 1864: 101-102).
A aceita~ao de um comportamento de tipo tao discrepante quanto
esse pelos Tupinamba avulta em significado quando o mesmo e comparado com os serios conflitos intragrupais originarios de excessos, as
vezes de menor monta, praticados durante periodos de embriaguez
coletiva, as cauinagens. Cronistas como Gabriel Soares de Souza, entre
outros, referem-se a fenomenos de desintegra<;ao da solidariedade tribal que conduziram a cisoes irreparaveis em aldeias Tupinamba por
efeito de conflitos entre indios em estado de embriaguez. Os colonos
portugueses, segundo N6brega, chegaram mesmo a promover cauinagens com o prop6sito explicito de inimizar reciprocamente grupos tribais da Bahia.
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A aceit~<;ao do ·estado de inaron ~ de suas -c0nsequencias implica,
para o grupo triba~, no reconhecin1ento social da existeneia de um
"estado de permissao;', atrav6s do qual a conduta discrepante e institucionalizada e aceita. Ogburn fornece. um born exemplo de com.o a
rl\ltura atribu! criterios de valor absolutamente diversos a modos. de
comportamento q4e, em t-©rmos meramente psicol6gicos, seria:m classificados na mesma categoria:
"~Son

paranoicos los. indios kwakiutl del noroeste del Pacifico,
como pretende Benedict? .!Ha institucion(:liizadp su CJJ.ltura la paranoia hasta el punto de legith11arla y excluir toda posibilidad de
que un paranoico sea un tipo anormal en ·la sociedad? Cuando el
jefe siente injuriado su· amor propio, ordena la celebx:aci6n de una
ceremonia potl,atch ..... Es l:lna paranoia de fipo moclerado, epis6dico. Una conducta paranoica, aunque no .considerada anorma)
por la cultura ... La institucionalizaei6n de u:na ,culttl·r a paranoica
en el potlatch .no excluye la posibilidad de que el grupo considere
como anormales e. indeseables otras f ormas de paran9ia. Si uno de
los subditos clel jefe pret~ndiera hacer creer que el jefe era un
imp0stor y que el era el verdadero jefe) la tribu le tomar1a difioilmente por normal" ( 1958: 348-349) .
Abrandamento das tensoes inter-grupais
Foram anteriormente irrdicadas algumas semelhan~as entre os estados de inaron e rop-kr6re ka.m aiban. £ igualmente possivel encontrar
UIJla correspondencia Kayap6 para qs espancamentos rec!procos.
(Ionoupa.n) a que se refere d'Evreux. A primeira informa~ao fragment'iria foi colhida de um informante do rio Xingu que se referia
a. um conflito havido entre duas fac~6es rivais Gorotire, etn que os
contendores se batiam cow bordunas, obedecendo a certas regras.
Como dado adicional informava que o termo q..ben-tak. era utilizado
pelos Kayap6 para caracterizar tal tipo de luta coletiva.
Nimuendaju fornece uma v!vida descri<a,o das f ormas institucionalizadas de que se reveste tal modalidade de conflito atraves de
dados de ob.serva~ao direta recolhidos. entre .os Gorotfre em 19.39. Esta
sub-tribo Kayap6, ap6s a separa~ao do grupo que 'passou a chamar-se
Kuhenkrankegn,. apresentou-se pacificamerite junto ao povoado · de
Nova Olinda, no Rio Fresco,. em 1937. Submetidos aos processos de-·
populativos ja referidos e violentamente hostilizados pela popula<_;ao
neo-brasileira da regiao, os sohreviventes ,Gorot!re acabaram pt>r loca-
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lizar-se junto a missao fundada por Horace Banner em local pr6ximo
a foz do Riozinho. Ai OS foi encontrar Nimuendaju, ainda profundamente traumatizados pelo resultado dos contatos que haviam mantido
com a popula<;ao nacional da area. Alguns outros bandos da sub-tribo
andavam ainda por ai dispersos, guardando rela<;oes de hostilidade
face ao grupo da missao. Correu a noticia de que um <lesses bandos
aproximava-se do aldeamento:

..

"As 7 horas da manha o grupo de Adyuremi se aproximou a uns
200 metros da missao pelo lado do Sul, fazendo alto na ro<;a, na
beira da mata.
Os da missao estavam sentados na Casa-dos Homens, os seus arcos
e feixes de flechas encostados na coberta das casas, do lado de
fora. . . Quando se levantaram e sairam, formaram, de armas em
punho, um '·' front" com as costas viradas para a Casa-dos-Homens
e a frente para o patio de dan<;a que entao existia. Em seguida,
pares de ambos os partidos come~aram a correr, alternativamente,
para la e para ca entre eles, apresentando-se assirn todos reciP.rocamente a aos pares, debaixo de tiros ao ar, altos gritos de guerra e
violentos discursos de recep<;ao. . . De repente, uma fileita de 23
homens e menihos maiores do grupo de Adyuremi saiu da ro<;a e,
atravessando a pra<;a, dirigiu-se a Casa-dos-Homens. 0 chefe nao
estava com eles. Estavam pintados de preto e traziam arcos e feixes
de flechas, no meio dos quais alguns haviam escondido um cacete. Rodearam o patio de dan<;a virando. por um instante as costas
aos que estavam diante da casa e depois tomaram posi~ao em
frente deies. Logo os da missao correram a eles armados de cacetes
e ja se ouviam os estalos surdos das cacetadas nos corpos nus. Uma
cena estranha a que eu assisti de uns 15 passes. Nao se tratava
absolutamente de pancadaria geral ou de uma briga propriamente
dita. A agressao se dirigia apenas contra 5 pessoas determinadas
das 23 recem-vindas. Os meninos imediatamente se afastaram para
um lado e ninguem fez caso deles, mas tambem a maioria dos
homens adultos ficou em pe, im6vel, com as suas armas nas maos.
Os que foram agredidos nao tentaram parar os golpes nem se
desviaram deles, mas trataram de dar, por sua vez tambem, com
o cacete nos seus agressores. Os golpes porem nao se dirigiam propositadamente contra a cabe~a, mas contra as partes musculosas do
corpo e dos membros. A inten~o de nao matar ninguem era manifesta ... A agitac;ao passou. Os meninos que tinham vindo foram
os primeiros que calmamente se sentaram junto com seus colegas
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de class.e e idade. Os f~gitivos voltaram. . . De repente- apaFeceu o
chefe Adyuremi. Nao apresenta<Va pintura nem enfeite de especie
alguma. Sero constrangimento mas modestamente e calado entrou
na casa de Horace para cumprimenta-lo. Levou ainda alguns dias
antes de se apresentar n<;t Ca;sa-dos-Hor:nens" (Nimuendaju, 1952:
447-449).

0 estado de lon.qupan, segundo d'Evreux, seria caracterizado por
uma sequencia mais grave e coletivamente participada por indiv!duos . iiiaron que atingirao 0 climax de exalta~ao emocional com
queirna das casas (I ouap·i c). Tanto na ~erim&nia belicosa. destrita
acima por Nimuendaju quanto nas referencias de d'Evreux a I onoupan e facil depreender 0 c::µ-ater fundamental <lesses eventos, qu,e se
exprimem em formas culturalmente de.terminadas de ahrandamento
das tehsoes no interior do grupo.
Entre os indios Kayap6, cuja organiza~ao social' dual tende a conduzir, mesmo em situa<;oes normais de estabili.dade tribal, a um estado
permanente de tensao nao s.6 e.ntre as metad~s que integram .cada
aldeia mas tambem entre os diversos bandos ou grupos de guerr,eiros
que tern assento na Casa~dos-Homens, o aben-tak e uma form~ valida
de solugao ou alivio das friogoes intra-grupais. Os dados de que dispomos nao indicam qu,aJguer associa<;ao perceptive} ebtre OS espancamentos redprocos entre os Kayap6 e o estado de rop-kr6re kam aiban.
Assemelham-se, .entretanto, pela fun~'ao que desempenham: a ;catarsis
operada evita que as tensoes atinjarri um nivel de explosao incontrolada e danosa ao grupo.
A capitaliza~ao do estado de iiiaroti para a <;onstituigao de e_?Cpedi<;oes gue.rreiras entre os Urubus-Kaap6r foi indicada de modo suficientemente claro por Darcy Ribeiro. Certas manifesta~oes do estado
de amok parecem ser orientadas para fins bastante semelhantes:

a

"In Malabar there were certain professional assassins known to old
travellers as Amouchi or Am.uc. The nearest modern equivalent to
these words would, seem to be the Malayalim term amarkhan) a
'\varrior" (from a.mar) "fight"). The. Malayalim term c.h(lver, applied to these ruffians means. literally those uwh0 d~vote themselves
to death" (Britannica, I :'853)..
Entre OS Kayap6 nao foi colhida evidenci;;t direta de que OS .individuos aibij,n busquem, a semelhan<;a dos indios Urubus-Kaap6r, reencontrat o equil!brio emocional na organiza<_;ao de partidas guerreira,s~ Entretanto, foi dito anteriortnente que uma das causas basicas das
tensoes sociais que se observa:m na aldeia Gorotire e em .outro~ grupos
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Kayap6 deve-se ao fato de que ai se processa uma competi~ao continua pela lideran~a do grupo, nao hesitando certos aspirantes a chefia
em utilizar tecnicas tao violentas quanto a morte de chefes rivais.
0 dado foi utilizado como uma explicac;ao possivel para o fato de
ser um dos chefes Gorotire acometido, com certa frequencia, pelo
estado de rop-kr6re kam aiban. Em 1957 contrapunha-se a este benhadjuoru Gorotire, disputando-lhe a chefia, um J.ndio semi marginalizado, criado na infancia por missionarios de Conceit;ao do Araguaia,
e que mais tarde seria o responsavel pelo assassinato de dois antigos
chefes do grupo, Beb-pront e Tokokto. A epoca dos acontecimentos
narrados este indio dissidente localizara-se com alguns seguidores no
Cip6, local a margem do rio Fresco, pouco abaixo do Posto Gorotfre.
De tempos em tempos aparecia na aldeia para f azeT exigencias aos
funcionarios do Servi~o de Prote~ao aos Indios, procurando ao mesmo
Lempo exercer coa~ao s0bre os indigenas aldeados. Gerta vez chegou
mesmo a cercar a cercar o barracao do Posto Indigena, acompanhado
por alguns indios armadas de rifles, arcos e flechas. Os indios do
Cip6 andavam permanentemente pintados para a guerra e n~o sera
talvez sem significa~ao o fato de que foram descritos por informantes
Gorotire como sujeitos, em sua quase totalidade, ao estado ~e ropkr6re katn aiban.
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