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Resumo 
Este texto parte de um estudo sobre ritual e esportivização da cultura de movimento 
indígena, que aborda entre outros aspectos, os Jogos dos Povos Indígenas como um 
espaço de sociabilidade e emoções, conforme o olhar eliasiano. Tem como objetivo 
apresentar indicativos do processo civilizador nas sociedades indígenas a partir das 
mudanças no trato com as emoções e na sociabilidade das relações estabelecidas entre os 
diferentes povos participantes. Verificou-se que tanto as emoções como a sociabilidade, 
sofrem significativas mudanças, conforme são ampliadas as redes de relações e funções 
sociais nos contextos interétnicos. 
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Abstract 
This text comes from a study about ritual and sport activies of Indian Movement Culture, 
which shows several aspects like the Indian Peoples Games as a space of sociability and 
emotions, in accordance with an Elasian view. Its purpose is to introduce indicatives of the 
civilizator process in the Indian societies from the changes in the emotions treatment and 
in the sociability of the stablished relations among the different participating peoples. It 
has verified as so emotions as sociability have got significant changes, in accordance, with 
the relations net are enlarged and social functions in the interetnic contexts. 

 
Key Words: Indian Peoples Games, sociability, emotions. 
 
 
Introdução 

Estudos realizados por Arruda (2001), Grupioni (2001), Silva (2001) e Albert; 
Ramos (2002), entre outros, revelam que, historicamente, a sociedade brasileira tem 
cometido inúmeros equívocos ao tentar compreender os povos indígenas. Visões 
contraditórias como a do índio como metáfora de liberdade natural e a do índio como 
imagem de “atraso” a ser superado são comumente propagadas. Mesmo sendo opostas, tais 
perspectivas, compartilham da convicção sobre a fatalidade de extinção dessas sociedades 
e/ou de um irremediável processo de aculturação, concebido, segundo as interpretações da 
antropologia clássica. 

No entanto, como afirma Arruda (2001, p.45), embora sejam constantes e 
recorrentes os processos genocidas e etnocidas que marcam as relações da sociedade 
brasileira com as sociedades nativas, esse vaticínio parece jamais se completar. E, nesse 
sentido, não se pode deixar de considerar que num espaço sociocultural ampliado, 
constituído pela situação de contato, esses povos reconstroem sua auto-imagem como 
sujeitos coletivos definido por suas tradições, que, entretanto, se interpretam no campo 
sócio-político da formação da identidade étnica, acompanhando e orientando os processos 
de reordenação social desencadeados no referido espaço. 
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Comungar das idéias dos autores supracitados, e ainda, discordar de uma postura 

que leva a visualizar a cultura indígena como que constituída por uma essência cristalizada 
em certos padrões de comportamento e lógicas estáticas, dos quais derivariam, ou às quais 
corresponderiam, padrões de organização social fixados nas instituições do parentesco, da 
chefia e outras, cujo conjunto rubricaria o rótulo de “cultura tradicional”, sem nenhuma 
profundidade histórica e sem dinamismo interno a não ser o tendente ao equilíbrio (Idem), 
nos coloca o desafio em refletir sobre o decurso do processo de civilização, entendido aqui 
numa visão eliasiana, no qual estão submetidos os povos indígenas no Brasil. 

Há de se considerar que a partir dos processos de colonização, pacificação e 
resistência indígena, que se estabeleceram pelo contato entre índios e não-índios, as 
relações inter-grupais e inter-povos, políticas, econômicas e socioculturais, já não são as 
mesmas, particularmente, tratando-se dos primeiros povos. Novas estratégias de 
sobrevivência são constituídas e a própria “cultura tradicional indígena” é (re)significada, 
tanto na forma de vive-la como no modo de apresenta-la em público. 

Sabendo-se não ser possível neste momento tratar dos diferentes aspectos que 
envolvem esses processos de mudanças, a opção de abordagem dentre os significativos 
aspectos que compõem a teoria do processo de civilização de Norbert Elias, recai sobre as 
emoções e a sociabilidade. Portanto, as reflexões que se seguirão objetivam apresentar, 
através das investigações realizadas nos Jogos dos Povos Indígenas, como os aspectos 
emoções e sociabilidade apresentam-se nos mesmos. 

 
Os Jogos dos Povos Indígenas 

No século XX inaugura-se um processo de resistência indígena com novas 
características à "dominação" das políticas de colonização, assim como, um movimento em 
prol do aumento da visibilidade social desses grupos, que começam a emergir a partir de 
1974, com a realização das assembléias de líderes de várias etnias, apoiadas pelo Conselho 
Indigenista Missionário-CIMI (PREZIA, 2000, p.162). Vale ressaltar que o fortalecimento 
desse movimento em 1974, foi impulsionado por essas assembléias que colaboraram para a 
criação de várias organizações regionais e nacionais, e no surgimento, em 1980, da União 
das Nações Indígenas-UNI, que exerceu papel importante na articulação política entre as 
populações indígenas do Brasil. A partir dessas articulações as lideranças indígenas se 
organizaram e expandiram suas ações para várias dimensões da sociedade como para a 
política, a educacional e a esportiva. 

Nesse movimento crescem as organizações em prol da educação como fator de 
autodeterminação e respeito aos direitos indígenas (FERREIRA, 2001). Lideranças e 
representantes indígenas de todo o Brasil passaram a se articular, procurando soluções 
coletivas para problemas comuns, basicamente, a defesa de territórios, o respeito à 
diversidade lingüística e cultural, o direito à assistência médica adequada e a processos 
educacionais específicos e diferenciados. Dessa intensa articulação indígena, nas diversas 
regiões do país foram realizados encontros, congressos e assembléias que permitiram o 
estabelecimento de uma comunicação permanente entre inúmeros povos, cujo objetivo 
principal era a reestruturação da política indigenista no Brasil. 

Nesse novo projeto indigenista os Jogos dos Povos Indígenas surgem, também, 
como um mecanismo de mobilização e de lutas. Na primeira versão desses Jogos, em 
1996, entre os dias 16 e 20 de outubro, na cidade de Goiânia-GO, os objetivos dos mesmos 
já indicavam para a integração entre as diferentes etnias, no sentido de composição da 
"grande família'', estabelecendo um novo conceito de se fazer e reconhecer uma relação de 



 

                                                

igualdade com a sociedade envolvente1, através do respeito às diferenças e da promoção da 
diversidade étnica, mas, sem perder de vista o fortalecimento da identidade cultural e a 
recuperação da auto-estima do Homem Índio2. Norteados por esses objetivos, os Jogos já 
foram realizados em oito versões, nas cidades de Goiânia-GO (1996), Guaíra-PR (1997), 
Marabá-PA (2000), Campo Grande-MS (2001), Marapanim-PA(2002), Palmas-TO (2003), 
Porto Seguro- BA (2004) e Fortaleza-CE (2005), respectivamente. 

O sentimento de resistência às transformações culturais, que por muito tempo fez 
com que os índios se fechassem em seus conhecimentos e tradições, passa a ser 
compartilhado com o sentimento de pertencimento nacional, que impulsiona a busca pelo 
espaço para o mostrar de sua cultura nas mesmas condições e capacidades que os não-
índios. Dessa maneira, esses Jogos, também, segundo os seus idealizadores, se estabelecem 
como uma nova concepção indígena de fortalecimento de sua identidade individual e 
coletiva. 

Na verdade quando nós pensamos em realizar este evento foi buscando 
fortalecer primeiramente a nossa identidade cultural, de um povo 
diferente um do outro. E eu vejo sim como resultado imediato o 
fortalecimento da nossa identidade cultural, o reconhecimento de cada 
indígena de ser realmente o que ele é. E nós conseguimos isso através da 
prática e não da teoria. Foi difícil essa caminhada pra chegar onde 
estamos chegando e a gente vai atingindo objetivos altamente positivos 
(informação verbal)3. 
 
A idéia dos Jogos dos Povos Indígenas nasce, assim, com a idéia de 
consagramento, confraternização dos povos diferentes. Cada povo 
trazendo sua modalidade tradicional, trazendo a sua forma de se 
manifestar. Na verdade, o que aqui nós chamamos de jogos ou esporte, na 
verdade são mecanismos de sobrevivência das comunidades (informação 
verbal)4. 

Os objetivos dos Jogos parecem refletir uma perspectiva de mudanças específicas 
dentro do cenário histórico advindo do processo de colonização, que desencadeou o 
preconceito e a discriminação da sociedade envolvente para com os povos indígenas. 
Nesse sentido, comenta Carlos Terena: 

Temos é que conquistar o coração e a mente das pessoas. É isso que nós 
estamos tentando fazer aqui, quebrar essa barreira do preconceito. A gente 
quer conquistar o reconhecimento de ser o que somos, nós podemos 
colocar roupa, posso falar português e inglês, mas não deixar de ser o que 
somos, eu Terena, Bakairi, Xavante, Wai-Wai, cada um na sua maneira de 
ser e de se respeitar. As pessoas não precisam gostar da gente, mas elas 
tem que aprender a nos respeitar. Talvez, a minha geração não veja mais 
isso, mas as gerações futuras talvez, a gente trabalha pensando nas 
gerações futuras, as nossas crianças aprendam a conviver desde hoje sem 
discriminação. 

O cenário dos Jogos começa a se formar com o ritual de abertura, que tem o 
propósito de apresentar através de um ''desfile'' os representantes de cada etnia. A arena na 
qual acontece a maior parte da programação é ocupada com a presença do público que se 
aperta nas arquibancadas e no palanque oficial. No espaço destinado ao desfile repórteres, 

 
1 Termo utilizado pelos índios quando se referem à sociedade não-indígena. 
2 Pronunciamento de Marcos Terena,  no III Jogos dos Povos Indígenas. 
3 Entrevista com Carlos Justino Terena, liderança indígena e um dos principais idealizadores e coordenadores 

dos Jogos dos Povos Indígenas. 
4 Idem. 



 
cinegrafistas e fotógrafos de diversos lugares do mundo se posicionam para as melhores 
tomadas. O locutor através do microfone incentiva a participação de todos com muita 
emoção, explicando os objetivos dos Jogos e falando sobre a sua importância para os 
povos indígenas. Com um grande entusiasmo ele consegue criar um clima no qual o 
público, principalmente, aqueles que estão ali pela primeira vez, parecem esperar com 
grande ansiedade e expectativa o início das apresentações. Chegado o momento, o locutor 
no auge de seu entusiasmo anuncia a entrada na arena e apresenta cada um dos povos 
participantes.  

Se de um lado, é praticamente total a reação do público de modo vibrante, por 
outro lado, a reação dos participantes indígenas se diferencia conforme os seus níveis de 
contato com a sociedade envolvente e de participação no evento. Ao se observar aqueles 
que já estão acostumados com a proximidade do não-índio, os iniciados nos Jogos, nota-se 
o quanto se sentem a vontade durante o desfile, eles acenam, dançam, chegam mais perto e 
jogam seus ornamentos para o público, numa troca simbólica de comunicação. Já os que 
participam pela primeira vez, os iniciantes, apesar de não deixarem de demonstrar certo 
entusiasmo com a situação, suas expressões são mais contidas. Acompanhando e 
participando desses Jogos, percebe-se o quanto esses iniciantes, conforme aumentam o 
número de vezes que participam desse evento, avançam para um maior nível de excitação 
característica que esse momento evoca. 

Geralmente, após o desfile de abertura dos Jogos, na seqüência, autoridades não-
indígenas e representantes indígenas fazem os seus pronunciamentos. Os representantes 
indígenas aproveitando esse momento relembram os conflitos vivenciados por seus povos 
durante o processo de colonização, assim como, solicitam providencias e mais dedicação 
na resolução de seus problemas, que geralmente envolvem temas sobre as lutas por terra, 
saúde e educação. 

Depois desse momento observamos o acendimento do fogo. Os procedimentos 
começam com um representante indígena da etnia escolhida para efetuá-lo, podendo ser 
um homem ou uma mulher, que acende uma tocha e seguido por seus companheiros, inicia 
uma corrida por toda a arena mostrando-a para o público presente que retribui através de 
aplausos e gritos, até que chegue na pira para acendê-la. 

Durante os seis dias destinados aos Jogos são desenvolvidas práticas corporais 
não-tradicionais indígenas como o futebol, a corrida de velocidade, a natação, a canoagem 
e o cabo de guerra, assim como, práticas corporais tradicionais indígenas, das quais 
destacamos a corrida de toras, o arco e flecha, o arremesso de lança, a zarabatana e as lutas 
corporais. 
 
Os jogos como espaço de sociabilidade e emoções 

As características dos Jogos dos Povos Indígenas constituem-se num exemplo de 
um espaço social pacificado. Neste, observamos um diferente tipo de autocontrole e 
autolimitação corporal. Por exemplo, em termos de espaço e tempo as práticas corporais 
que antes eram orientadas pelos fenômenos naturais ficam restritas aos aspectos 
cronológicos da sociedade envolvente. Nos Jogos, o sentido da ação se amplia, criando 
certa atenção para si, mas também atitudes voltadas para o outro, como fruto de uma 
crescente diferenciação de funções e das relações de interdependência que se alargam cada 
vez mais sob a forma de configurações diversas através dos contatos interétnicos, e que 
como síntese são corporificadas nas novas maneiras de se comportar e de se vestir. Pode-se 
observar uma preocupação com a presença do ''outro'', figurado pelo não-índio tanto nos 
detalhes da estrutura física, já que se reserva um local para o público, no caso as 



 

                                                

arquibancadas, assim como, nos discursos dos participantes. No trecho de uma conversa 
com Carlos Terena, percebe-se o seguinte: 

A participação dos branco nos Jogos seria e não seria importante. 
Primeiro porque seria? Seria porque se a gente não tivesse muita 
preocupação de se aproximar do branco, do não-índio, a gente não faria 
esse evento esportivo em Palmas, em Marapanim, em Campo Grande, em 
Marabá. A gente faria no Xingu, sei lá, mas como a gente quer tentar se 
aproximar do homem branco, principalmente, no sentido de fazer essa 
quebra do preconceito, como eu já falei, reconhecer pra respeitar, não é 
pra gostar, eu não estou preocupado se vai gostar ou não, é conseqüência, 
a gente tem preocupação com o público sim. Não chega a ser assim um 
fator primordial, o papel principal, alguns Jogos, dizem não vai gente, eu 
não estou preocupado, estou preocupado da gente se encontrar e bater 
nossa energia e quem tiver sensibilidade capta né? 

Nesse contexto, também, é novo que os índios durante a realização de suas 
práticas corporais tradicionais, tão discriminadas pelo ''branco'', durante o processo de 
colonização, sejam por ele saudados com grande entusiasmo e admiração. Isso se torna 
característico de um processo de civilização que envolve índios e não-índios, no qual, os 
primeiros são, fortemente, submetidos progressivamente a um rigoroso controle, mais 
acentuado do que havia sucedido no passado (ELIAS, 1992, p.101). Aqui, destacam-se as 
explosões incontroladas ou incontroláveis de forte excitação coletiva, principalmente, 
aquelas que envolvem os rituais de sacrifício. Uma situação que revela muito bem esse 
processo é a opção de alguns povos em não realizar certos procedimentos rituais que 
poderiam gerar sentimentos de nojo ao público, como foi observado na fala de um 
participante do povo Gavião Kiykatejê-PA: 

O porco quexada é uma dança que simboliza a criação de porco, que se 
alguém da nossa comunidade tem alguém que cria um porco quexada no 
chiqueiro desde pequeno, vai até a fase adulta. Aí por ele começar a ficar 
muito perigoso, muito valente, aí vai alguém que não é da família, mata e 
faz distribuição pra outras famílias. Aí toda a família, que criou o porco 
vai chorar, eu não sei se é por pena, porque criaram desde pequeno, como 
se aquele porco fosse alguém da família e foi assassinado. Aí vai 
distribuindo carne pra toda a comunidade, onde todo mundo chora em 
cima daquele porco e depois alguém vai lá consolar a família, conversar 
que somos amigos. Nos Jogos a gente fez a apresentação só da música. A 
gente queria fazer ao vivo, mas a gente achou que o pessoal poderia até se 
assustar, porque a gente ia utilizar o porco mesmo. A gente ia fazer isso 
também em São Paulo, mas agente achou que não podia, porque lá é uma 
cidade grande e as pessoas quase não gostam de ver essas coisas. Então, 
isso é da nossa criação, feito desde nossos avós, durante muito tempo 
(Informação Verbal).5

Esses comportamentos, sem dúvidas, simbolizam primeiramente sentimentos 
compartilhados coletivamente, e, posteriormente, sentimentos que são percebidos 
individualmente sejam em relação a outros segmentos ou a outras pessoas. Ou seja, o 
constrangimento dos Gavião Kiykatejê, na plena realização do ''porco quexada'', com todos 
os seus procedimentos de sacrifício, é um dos exemplos que podemos representar de como 
a emergência de uma parede invisível de controle de emoções, ergue-se entre um ser 
humano e outro (ELIAS, 1994). Numa perspectiva eliasiana, o importante de se entender 
essas mudanças, que à primeira vista talvez pareçam acidentais, é que com o passar do 

 
5 Entrevista com Gavião Kiykatejê-PA, nos VI Jogos dos Povos Indígenas. 



 
tempo emergem certas direções ou linhas de desenvolvimento, incluindo, por exemplo, o 
que pode ser descrito como o avanço do patamar do embaraço e da vergonha sob a forma 
de “refinamento” ou como “civilização”. 

Então, alcançar os objetivos dos Jogos parecem refletir uma perspectiva de 
mudanças específicas dentro do cenário histórico advindo do processo de colonização, que 
desencadeou o preconceito e a discriminação da sociedade envolvente para com os povos 
indígenas. Nesse sentido, comenta Carlos Terena: 

Temos é que conquistar o coração e a mente das pessoas. É isso que nós 
estamos tentando fazer aqui, quebrar essa barreira do preconceito. A 
gente quer conquistar o reconhecimento de ser o que somos, nós podemos 
colocar roupa, posso falar português e inglês, mas não deixar de ser o que 
somos, eu Terena, Bakairi, Xavante, Wai-Wai, cada um na sua maneira 
de ser e de se respeitar. As pessoas não precisam gostar da gente, mas 
elas tem que aprender a nos respeitar. Talvez, a minha geração não veja 
mais isso, mas as gerações futuras talvez, a gente trabalha pensando nas 
gerações futuras, as nossas crianças aprendam a conviver desde hoje sem 
discriminação. 

Essas pretendidas mudanças na estrutura individual das futuras gerações, por mais 
intencionais e racionais que possam parecer mostram como de uma maneira geral, o 
processo de civilização dos povos indígenas não pode ser compreendido como fruto de um 
planejamento de pessoas isoladas ou de grupos (ELIAS, 1993). Elas caminham pari passu 
com os processos de desconstrução e reconstrução histórico-cultural indígena da própria 
sociedade na qual o indivíduo encontra-se inserido. Aliás, em se tratando das 
conseqüências ao nível individual e coletivo advindas do processo de colonização 
portuguesa, como por exemplo, a progressiva exclusão das atividades humanas 
consideradas “animalescas” da vida comunal indígena que investidas de sentimentos de 
vergonha passam a regular toda a vida instintiva e afetiva por um firme autocontrole, 
tornando-a cada vez mais estável, uniforme e generalizada, certamente, não pode-se 
afirmar que isso é resultado de uma idéia central das lideranças indígenas que depois de 
séculos começa a ser implantada “em sucessivas gerações como finalidade da ação e do 
estado desejados, até se concretizar por inteiro nos "séculos do progresso". Apesar de que, 
embora não fosse intencional, essa transformação não constitui uma mera seqüência de 
mudanças caóticas e não-estruturadas nas sociedades indígenas. Antes de tudo, ela se 
justifica porque: 

Planos e ações, impulsos emocionais e racionais de pessoas isoladas 
constantemente se entrelaçam de modo amistoso ou hostil. Esse tecido 
básico, resultante de muitos planos e ações isolados, pode dar origem a 
mudanças e modelos que nenhuma pessoa isolada planejou ou criou. 
Dessa interdependência de pessoas surge uma ordem sui generis, uma 
ordem mais irresistível e mais forte do que a vontade e a razão das 
pessoas isoladas que a compõem. É essa ordem de impulsos e anelos 
humanos entrelaçados, essa ordem social, que determina o curso da 
mudança histórica, e que subjaz ao processo civilizador (ELIAS, 1993, p, 
194). 

Em se tratando das próprias lideranças indígenas houve uma reorganização dos 
seus relacionamentos humanos, principalmente, a partir do contato com os europeus, que 
se fez acompanhar de correspondentes mudanças nas maneiras, na estrutura da sua 
personalidade, cujo resultado provisório percebe-se na sua conduta e nos seus sentimentos 
''civilizados''.  

Desde o período colonial até os nossos dias, sob pressão de uma competição, 
particularmente pela sobrevivência enquanto indígenas, estas lideranças, foram envolvidas 



 
por funções sociais cada vez mais diferenciadas, pelas quais, ''o controle mais complexo e 
estável da conduta passou a ser cada vez mais instilado no indivíduo desde seus primeiros 
anos, como uma espécie de automatismo, uma autocompulsão à qual ele não poderia 
resistir, mesmo que desejasse'' (Idem, p. 196).  

O envolvimento das lideranças indígenas nos movimentos de luta pela garantia 
dos direitos de seus povos fez com que vários índios ocupassem lugar na política partidária 
como foi o caso de Ângelo Kretã, um Kaigang que foi eleito vereador e do Xavante Butsé 
Dzuruna, mais conhecido como Mário Juruna, eleito deputado federal. Além da 
participação em cargos de instituições oficiais, como é o caso dos Irmãos Carlos e Marcos 
Terena na FUNAI, com o surgimento das organizações e associações regionais outros 
índios também começaram a ocupar cargos administrativos.  

A teia de ações tornou-se tão complexa e extensa, o esforço necessário 
para comportar-se “corretamente” dentro dela ficou tão grande que, além 
do autocontrole consciente do indivíduo, um cego aparelho automático de 
autocontrole foi firmemente estabelecido. Esse mecanismo visava a 
prevenir transgressões do comportamento socialmente aceitável mediante 
uma muralha de medos profundamente arraigados, mas, precisamente 
porque operava cegamente e pelo hábito, ele, com freqüência, 
indiretamente produzia colisões com a realidade social (Idem). 

Não é difícil perceber que ao longo do processo de colonização, principalmente, a 
partir dos programas de pacificação dos povos hostis, lado a lado com essa ''estabilidade 
sociogênica de autocontrole individual'' foi estabelecida uma monopolização da força física 
pelo estado. Ao ser formado, esse monopólio impulsionou a criação de espaços sociais 
pacificados, que normalmente estão livres de atos de violência. Assim, as pressões que 
começaram a atuar sobre os índios nesses espaços passaram a ser diferentes das que 
existiam antes.  

Nesse entendimento, em estruturas sociais como as dos povos indígenas podemos 
pensar que a divisão de funções era relativamente pequena, assim como, eram 
relativamente curtas as cadeias de ações que ligavam os indivíduos entre si. A posição de 
um guerreiro num ritual antropofágico que era realizado por povos Tupi, exemplifica esse 
entendimento, uma vez que, o vitorioso, juntamente com toda a sua aldeia, tinha maior 
possibilidade de dar livre rédea a suas pulsões e sentimentos, embora também fosse maior 
a ameaça direta a um homem por parte dos sentimentos do outro que vingaria a morte de 
um dos seus, e mais presente a possibilidade de ilimitada subjugação e humilhação se um 
caísse em poder do outro.  

Geralmente, era o presente imediato que impulsionava as emoções. Ou seja, 
mudando a situação do momento, mudava também a expressão dos sentimentos: se ela 
trazia prazer, este era saboreado sem ressalvas, sem cálculo ou reflexão sobre suas 
possíveis conseqüências no futuro. Desse modo, ''se trazia perigo, prisão, derrota, estes 
também deviam ser suportados plenamente'' (ELIAS, 1992, p. 200). E, ''a personalidade, se 
pode dizer isso estava mais pronta e acostumada a saltar com intensidade sem limites de 
um extremo para outro; as mais leves impressões, as associações de idéias incontroláveis'' 
(Idem) eram o suficiente para induzir essas enormes oscilações. 

Na medida em que são envolvidos nas teias de interdependências das sociedades 
colonizadoras, as estruturas sociais indígenas começam a servir-se de monopólios mais 
estáveis de força, em que a divisão de funções são mais ou menos avançadas e nas quais as 
cadeias de ações que ligam os indivíduos são mais longas aumentando a dependência 
funcional entre as pessoas. Nesse âmbito, o índio é protegido principalmente contra 
ataques súbitos, contra a irrupção de violência física em sua vida. Mas, ao mesmo tempo, é 



 
forçado a reprimir em si mesmo qualquer impulso emocional para atacar fisicamente outra 
pessoa. 

As práticas corporais vivenciadas nos Jogos dos Povos Indígenas reforçam essa 
idéia de controle descontrolado das emoções. O cabo de Guerra é um exemplo disso. 
Acredita-se que a inserção dessa prática significa mais uma maneira de marcar identidades 
e compartilhar de fortes emoções. Pelas regras da organização, cada povo pode inscrever 
no máximo dois grupos, um masculino e outro feminino, com dez representantes e dois 
reservas. A escolha dos povos que competem entre si é realizada por sorteio de acordo com 
o número de grupos inscritos. É utilizado o sistema de eliminatória simples, isto é, quem 
perde sai da disputa, na primeira e em todas as fases subseqüentes, até se chegar a um 
grupo ganhador. 

Ao tencionar o cabo se criam tensões que dinamizam os sentimentos dos 
puxadores sob a forma de uma guerra simbólica, em que já não se utilizam confrontos 
corporais diretos, nem ferimentos físicos aos outros, como fora observado em outros 
tempos pelos primeiros colonizadores nas guerras entre “tribos” hostis. Também, nessa 
guerra a vitória já não depende de um herói, ela é fruto de um esforço do grupo como um 
todo que tenta sincronizar da melhor forma as ações dos dois reservas, que por sua vez, 
percebem pelos sinais corporais de seus companheiros o melhor momento de substituí-los. 
A cada deslocamento da faixa pendurada no meio do cabo, para indicar o momento que um 
grupo foi arrastado até a área que determina a vitória, os puxadores vivem sentimentos que 
oscilam entre a esperança de sucesso e o medo da derrota. 

Desses mesmos sentimentos compartilha o público presente, que ao optar por um 
dos grupos, incentiva-o à vitória. Para ilustrar essa interação, lembra-se que certa vez, um 
grupo favorito do público, depois de ser incentivado pelo mesmo, já havia conseguido 
deslocar o outro grupo até o limite da faixa que determinava a área de vitória. Entretanto, o 
grupo quase derrotado conseguiu restabelecer sua força e equilibrar o cabo, de modo que 
ele ficou praticamente estático, sem ser movido para nenhum dos lados durante muito 
tempo. Aliás, tempo o suficiente para que declinasse o nível de excitação do público. Ao 
perceber essa situação, o locutor dirigindo-se ao público falou: ''vocês pararam de torcer e 
eles ficaram sem força, vamos lá!''. O público correspondendo ao locutor novamente 
começou a torcer com muito mais entusiasmo. Os seus favoritos guiados por toda aquela 
euforia, conseguiram a vitória. 
 
Considerações Finais 

Contata-se que as investigações de Norbert Elias, em particular, no que se referem 
aos aspectos das emoções e da sociabilidade ajudaram a compreender as configurações 
constituídas nos Jogos dos Povos Indígenas. Estudos comparativos sistemáticos desse autor 
mostram que com a progressiva diferenciação das sociedades a organização social do 
controle da excitação individual, no sentido de conter excitações apaixonadas em público, 
e até em privado, tornou-se mais forte e mais efetiva. Nesse âmbito, as oscilações de 
sentimento, as tristezas e as alegrias observadas nas sociedades num estágio de 
desenvolvimento anterior são diferentes. Nas sociedades com progressiva diferenciação 
das emoções, as práticas esportivas, que para o autor, fazem parte do grupo das atividades 
de lazer, constituem um enclave para o desencadear, aprovado no quadro social, do 
comportamento moderadamente excitado em público.  

Portanto, se em todas as sociedades é possível encontrarmos certos tipos de 
restrições sociais e individuais, do mesmo modo, as restrições relativamente fortes e 
dominadas de forma equilibrada, característica dos indivíduos nas sociedades mais 



 
diferenciadas e complexas, emergirão no decurso de uma transformação das estruturas 
sociais e individuais, atribuindo-lhes um caráter mimético. 

A maior parte das atividades de lazer, embora não todas, pertencem a esta 
categoria, do desporto à música, da caça e pesca à corrida e a pintura, dos 
jogos de azar ao xadrez, da natação à dança rock e muitas outras. Aqui, 
como noutras situações, a busca de excitação, o ‘entusiasmo’ de 
Aristóteles, é, nas nossas atividades de lazer complementar relativamente 
ao controle e restrição da emotividade manifesta na nossa vida ordinária. 
Uma não se pode compreender sem a outra (ELIAS, 1992, p. 105). 

Nas atividades de lazer, os aspectos sócio-cultural, psicológico e biológico 
encontram-se envolvidos. Uma comparação entre a criança e o adulto é para Elias o 
essencial para fundamentar tal relação. De modo elementar, “verifica-se nas crianças muito 
novas que as relações emocionais parecem possuir o caráter de uma resposta a uma 
excitação indiferenciada” (Idem, p. 165) talvez relacionada, “de acordo com as 
circunstâncias, com sentimentos agradáveis ou desagradáveis, sem qualquer distinção 
emocional específica” (Idem), bem diferente do que ocorre com o adulto. O que se percebe 
é que “nas nossas sociedades, de uma maneira geral, os adultos não revelam as suas 
emoções. As crianças de todas as sociedades fazem-no” (Idem). 

Nas nossas sociedades apesar de sentir tais emoções, os adultos já não expressam 
as suas emoções como as crianças. Em nossas sociedades, “os adultos tornaram-se, em 
regra, tão habituados a não agirem de acordo com os seus sentimentos que esta restrição, 
com freqüência, lhes parece ser o normal, o estado natural dos seres humanos, em especial 
se, em larga medida, a auto-restrição se torna automática” (Idem, p. 166) e se reflete em 
todas as esferas da vida. Daí, a importância das atividades de lazer para o aliviar das 
tensões provocadas por esse controle de si e pelos outros. 

Os argumentos do autor em favor dessa abordagem constroem-se entrelaçados à 
tese aristotélica que o leva a acreditar que não seja possível tratar do lazer sem a devida 
atenção aos aspectos agradáveis inerentes as suas práticas. Um desses aspectos é 
justamente a sua capacidade mimética de despertar emoções, de uma maneira, que não são 
seriamente perturbantes e perigosas, como aquelas provocadas por outras situações da vida 
real. Nessa esfera mimética, as emoções como medo e ódio, encontram-se transpostas 
numa combinação diferente, “perdem o seu ferrão” e confundem-se com uma “espécie de 
prazer” (Idem, p. 124). Por isso, seu sentido vai muito além do literal que o compreende 
estritamente como imitativo. 

Também, devemos levar em conta que o padrão e o caráter dos fatos de 
representação dos sentimentos miméticos não são os mesmos em todas as sociedades 
(Idem, p. 126). Eles diferem de acordo com o estágio que a sociedade atingiu num 
processo de civilização, no qual os fatos miméticos que servem às suas necessidades 
emocionais diferem de acordo com eles. Já o percurso gradual para se atingir a tensão e a 
excitação, é um ingrediente essencial em todas as sociedades que apresentam práticas de 
lazer integrado na esfera mimética. Em todas essas práticas há um gradual aumento de 
tensões que conduz através de um clímax, a uma forma de tensão-resolução. A maneira 
como cada sociedade vivencia uma partida de futebol pode ser um indicativo do seu 
estágio no processo civilizador. 

Ao se estabelecer um parâmetro a partir das relações iniciadas historicamente 
entre os povos indígenas e a sociedade envolvente, não será difícil observar que, em geral, 
na sociedade dos segundos já se perceba em nível público e privado um controle emocional 
mais elevado em comparação com as sociedades dos primeiros. Junte-se a essa questão, as 
condições culturais, políticas e econômicas nas quais tais relações foram estabelecidas, e 
que em ambas as sociedades esse controle das emoções foram apreendidas de maneira 



 
bastante diferenciadas. Nesse cenário histórico, o corpo expressou códigos culturais 
específicos de cada uma dessas sociedades, bem como, uma cultura de movimento com 
suas necessidades emocionais significantes a cada contexto que lhes eram próprios. 

Aqui, faz-se necessário pontuarmos que as práticas corporais a que Elias (1992) 
chamou de atividades de lazer, nem sempre apresentam as mesmas características na 
cultura tradicional indígena. Apesar das práticas corporais indígenas possuírem funções 
análogas às atividades de lazer do nosso tempo, elas se diferenciam destas últimas pela 
zona de libertação das restrições sociais, que nas primeiras ocorrem de modo mais 
equilibrado entre as práticas cotidianas e os rituais tradicionais, diferenciando-se do que 
ocorre na sociedade não-indígena. Sob as formas de lazer, a nossa sociedade satisfaz a 
necessidade de experimentar em público a explosão de fortes emoções, com a preocupação 
de não colocar em risco a relativa ordem da vida social, como sucede com as excitações de 
tipo sério (Idem, p. 112). 

Um outro aspecto que se confirma pelas configurações inauguradas pelo conjunto 
de práticas corporais tradicionais apresentadas nos Jogos, e que pode-se compreender, pela 
perspectiva indígena, é como se desvela um amplo espectro de reações às formas de 
subordinação à sociedade envolvente. Não desprezamos a idéia de que a introdução de 
novas maneiras de viver a sua cultura de movimento, possam acarretar certas modificações 
na sua efetivação. Porém, considerar que há outras possibilidades de trocas interétnicas 
ajuda a refutar a questão que faz desses povos personagens passivos em sua própria 
dramaturgia (HOWARD, 2002) e nos elucida que a resistência também pode se dá de 
modo sutil e disfarçado. Na arena dos Jogos os índios desafiam a dominação e procuram 
afirmar suas próprias formas de controle. Depois de metamorfosear e domesticar 
devidamente os bens de troca, como por exemplo os artefatos do esporte não-indígena, 
''redirecionam-nos e captam suas propriedades para satisfazer seus próprios fins. 
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