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Um olhar sobre as “Xavantadas”: ocupações, rituais e política interétnica 

Xavante 

Estevão Rafael Fernandes1 

 

Resumo: O presente artigo busca analisar o fenômeno conhecido como “Xavantadas”, 
nome pelo qual passou a ser conhecida, na etnologia brasileira, as ocupações e 
demonstrações de força em prédios públicos por parte dos índios Xavante (Mato Grosso, 
Brasil). Nossa abordagem buscará privilegiar os aspectos rituais, sociológicos e 
cosmológicos implicados nesta prática, a fim de possibilitar entendê-la como uma das 
facetas da política interétnica Xavante, mais do que um ato de suposta violência causada 
por indivíduos ou pequenos grupos insatisfeitos com as políticas indigenistas.  
 
Palavras-Chave: Índios Jê, Xavante, Políticas Indígenas, Contato Interétnico 
 
Abstract: This article analyzes the phenomenon known as "Xavantadas" name by which 
became known in Brazilian ethnology, the occupations and demonstrations of force in public 
buildings by the Shavante Indians (Mato Grosso, Brazil). Our approach will seek to focus on 
the ritual, sociological and cosmological aspects involved in this practice to allow understand 
it as one facet of the Shavante interethnic politics, more than an act of alleged violence 
caused by individuals or small groups dissatisfied with the indigenous policies 
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Introdução 

Não raras são as notícias de ações levadas a efeito por índios Xavante2 no que diz 

respeito a sua relação com o Estado brasileiro. As notícias de que esses índios invadiram 

prédios públicos da Fundação Nacional do Índio (Funai) e outras renderam-lhes, inclusive, 

um termo pejorativo, único no caso do Brasil: “xavantada”, ou “xavantaço”3 – entre 1979 e 

2004, por exemplo, consegue-se identificar cerca de 120 reportagens em diversos jornais 

impressos do país com notícias sobre esse tipo de iniciativa4. 

O próprio termo “xavantada” é etnocêntrico e deve ser problematizado. Além de 

aspectos de ordem moral e metodológica, a adoção desse termo implica subentender que a 

totalidade dos Xavante participa dessas ações, o que não corresponde à verdade. Ao 

contrário, na maior parte das invasões que testemunhei ou de que tive notícias entre os 

anos de 1999 e 2006, período de trabalho de campo sobre o qual se baseia este trabalho, 

apenas alguns grupos de certas Terras Indígenas Xavante (São Marcos e Parabubure, 

principalmente) tomaram parte. 

                                                           
1
 Professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Rondônia, mestre em Antropologia pela 

Universidade de Brasília e Doutorando em Ciências Sociais no Ceppac/UnB. Contato: estevaofernandes@gmail.com  
2
 Povo de língua Jê, com cerca de 15.000 indivíduos habitando a porção leste do estado do Mato Grosso. 

3
 Cf. por exemplo, Toral, 1986. 

4
 Cf. Fernandes, 2005, p. 143-155 para uma lista das reportagens sobre o tema. 
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Tentarei, ao longo deste artigo, fazer uma apropriação crítico-reflexiva deste termo. 

Apesar de ser pejorativo, denota um tipo de ação específico bem conhecido nos meios 

indigenistas brasileiros. Busco construir, gradativamente, uma análise que nos permita 

responder algumas perguntas tendo como eixo a seguinte questão: o que tal fenômeno nos 

traz de novo para o conhecimento do protagonismo indígena junto a outros atores? 

Vejamos. 

 

Belicosidade 

As incursões Xavante à Funai não ocorrem a esmo: as pessoas visadas são 

escolhidas e a forma de atuar também. Pode-se afirmar que seriam escolhas estratégicas5, 

tanto no que diz respeito ao alcance de seus fins, quanto à visibilidade de suas ações. 

Assim, quando os Xavante que atualizam uma dessas incursões retiram alguém de seu 

gabinete, eles sabem, via de regra, que esta pessoa possui alguma visibilidade dentro do 

órgão e que o exemplo desse servidor serve para que os demais funcionários respeitem 

seus pleitos e sua força. A questão da visibilidade é, neste sentido, essencial para que 

entendamos tal tipo de ação Xavante. 

Tais episódios não possuem origem em algum tipo de malevolência ou belicosidade 

Xavante. Aliás, a suposta belicosidade Xavante é objeto de interesse há décadas, tendo 

sido, inclusive, discutida em um clássico artigo de Baldus (1951). Os argumentos levantados 

pelo autor em favor dos Xavante são relativamente simples: eles somente atacavam aqueles 

que se aventuravam por seu território. Isso não quer dizer, no entanto, que seja uma nação 

sem disposição guerreira.  

Sabe-se que os Jê são temidos por sua coragem e robustez, mas isto não quer dizer 

que procurem a guerra. Indo ao encontro ao que argumenta Baldus, não parece mera 

coincidência que o encontro mais estreito com os Jê, que ocupam o interior do Brasil, tenha 

se dado sobretudo nos séculos XIX e XX, e sua “pacificação”, principalmente, entre as 

décadas de 1930 e 1970. Nesse sentido, os grupos Jê, tidos como belicosos, fizeram os 

primeiros contatos oficiais e/ou pacíficos mais ou menos simultaneamente, entre a época da 

“marcha para o oeste” e do “desenvolvimentismo” dos governos militares: os Parketejê entre 

1937-45, os Xavante em 1946, os Kayapó entre 1940 e 1950, os Xikrin em 1952, os Suyá 

em 1959, os Krenakrore em 1973. Ser belicoso era, dessa maneira, ir contra as fronteiras 

agrícolas e pastoris, a prospecção de ouro e obras como a Transmazônica ou a Estrada de 

Ferro Carajás, por exemplo. 

                                                           
5
 Trataremos da questão da estratégia adiante. 
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Atribuir a eles tal índole guerreira seria justificar sua matança e a ocupação de seu 

território – essas são marcas comuns na história de diferentes grupos Jê: Kayapó, Timbira, 

Xavante, etc.  

Os Jê, por terem feito contatos em momentos específicos da história do país, tiveram 

uma reação com aspectos salientados pela imprensa ou pelo governo da época: era 

interessante para o governo que os índios fossem vistos como beligerantes e belicosos para 

que se justificasse a ocupação de seu território ou mesmo seu extermínio. 

Temos aí uma brevíssima interpretação para o estigma de “belicosos” vinculado aos 

Jê e aos Xavante. Tal imagem, em parte, foi apropriada pelos próprios Xavante para 

ganharem visibilidade. Nas décadas de 1970 e 1980, os Xavante souberam utilizar-se dessa 

visibilidade para garantir seus direitos: 

 
No final dos anos 1970, o líder xavante Mário Juruna ganhou notoriedade 
por suas denúncias de corrupção no governo militar. Juruna astutamente 
percebeu o poder da publicidade na mídia e ganhou a atenção da imprensa 
para os esforços xavante na regularização de suas terras. Usando um 
gravador de fita cassete, ele documentou funcionários do governo fazendo 
promessas. Então, quando o governo não mantinha esses compromissos, 
Juruna convocava a imprensa. Armado com bordunas, arcos, flechas e as 
gravações das promessas não cumpridas, Juruna e dezenas de homens 
Xavante pintados encenavam confrontos dramáticos com altos funcionários 
do governo. A televisão e fotógrafos da imprensa apoderavam-se das 
imagens dos Xavante empunhando a tecnologia ocidental (o gravador) em 
protestos teatrais e divulgavam essas imagens em todo o Brasil. Sendo sem 
rodeios, Juruna tornou-se um símbolo nacional de oposição à ditadura 
militar no país. Sua ascensão sem precedentes a um papel de destaque 
nacional baseava-se em sua capacidade de demonstrar que as frustrações 
Xavante com a ditadura alinhavam-se às frustrações políticas do povo 
brasileiro em geral. (CONKLIN, GRAHAM, 1994, p. 699. Destaquei, 
tradução livre). 
 
 

Como notam as autoras e conforme vem sendo salientado até aqui, não podemos 

tomar o surgimento dos Xavante na cena pública separadamente do contexto histórico em 

que surgiram. Os Xavante tinham o apoio da imprensa nacional na cobertura de suas ações, 

pois apoiá-los em suas ações era, de alguma forma, ir contra o status quo – em um período 

em que havia censura, a luta contra o regime se fazia nas entrelinhas (cf. GARFIELD, 2001, 

p. 113)6. 

 

Visibilidade e estratégia 

Gostaria de enfatizar dois aspectos relacionados ao trecho citado no final do subitem 

anterior.  

                                                           
6
 Recomenda-se fortemente sobre a relação entre o papel desempenhado por Mário Juruna e a imprensa brasileira a leitura de 

Graham, 2011.  
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Primeiramente, o processo de depreciação pelo qual essa forma de ação Xavante 

passou desde então. O trecho citado se encontra em um artigo cujo subtítulo é “Politics: Old 

and New”, onde o velho (Old) é associado ao modo Xavante, enquanto o novo (New) seria a 

forma Kayapó. Segundo as autoras, os Xavante foram os “pioneiros em desenvolver 

estratégias de símbolos indígenas para chamar a atenção da imprensa” enquanto que, no 

caso das performances Kayapó, haveria uma identificação com a luta da preservação 

ambiental (idem, p. 700-1). Interessante notar como isso se verifica: as lutas Xavante são 

frequentemente relatadas pelos waradzu (isto é, os não-índios) com quem eles convivem, 

como uma busca por interesses isolados; enquanto as demandas Kayapó eram cobertas 

pela imprensa como uma luta ecológica e, portanto, vinculadas a interesses supostamente 

mais abrangentes. A partir da segunda metade da década de 1980, observa-se uma 

sensível mudança no regime de visibilidade dos povos indígenas, a partir de um contexto 

marcado pela disseminação da consciência ecológica e pela redemocratização do país. 

Com a mudança no eixo e nos termos das reivindicações, surgem os termos “xavantaço” e 

“xavantada”. Como os Xavante continuaram atuando como faziam anteriormente, passaram 

a ser vistos gradativamente como beligerantes que não tinham consciência ambiental e 

buscavam privilégios junto à Funai.  

Com o processo de falência da Funai, os Xavante deixaram de ter suas demandas 

atendidas; com o fim da ditadura militar, a imprensa deixou de cobrir suas ações; e, com o 

surgimento de uma nova consciência ambiental, os Xavante não se enquadraram na visão 

de selvagens ecologicamente nobres. Aqueles índios que entravam na sede da Funai em 

Brasília, sem grandes cocares, morando em aldeias do cerrado e com demandas locais, 

perderam a visibilidade frente a índios da Amazônia com demandas vistas como globais.  

O segundo aspecto que gostaria de enfatizar no texto de Conklin e Graham diz 

respeito à escolha estratégica do gravador como uma das armas então utilizadas por Mário 

Juruna. Interessante como a apropriação de tecnologias waradzu nos remete, em termos de 

análise, à visão que esses índios têm de si e dos brancos, visão esta que foi se modificando 

ao longo do convívio com os brancos. Dessa forma, à medida que os problemas a serem 

enfrentados por eles vão se modificando, alteram-se também as narrativas sobre o contato.  

Sobre isso, escreve Gordon: 

 
Aos poucos foi ficando claro para os Mebengokre que o que imaginavam 
ser a generosidade do kuben tinha limites muito estreitos. Seja nas mãos 
dos agentes indigenistas ou de missionários que passaram a atuar nas 
áreas indígenas, o fluxo de mercadorias e presentes diminuiu após a 
pacificação, criando a incômoda situação de dependência em relação aos 
brancos. Para os índios era preciso, portanto, readquirir controle sobre os 
mecanismos de aquisição e circulação dos objetos que eles tanto 
desejavam e que já tinham incorporado em seu sistema de reprodução 
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social. Tanto mais quanto o passar das décadas só fazia ressaltar a 
precariedade da situação indigenista governamental. Assim, ao longo dos 
anos, assistimos a transformações gradativas na sociedade mebengokre, 
que podem ser entendidas como um processo de expansão de seu universo 
político e econômico, com objetivo de garantir maior autonomia em suas 
relações com o mundo dos brancos. Evidentemente, isso só foi possível 
graças a determinadas instituições socioculturais mebengokre, à sua 
organização social e a sua grande capacidade de mobilização política 
(GORDON Jr., 2001, p. 127). 
 
 

Permanecendo entre os Jê, Turner7 utiliza-se da noção de estratégia, conquanto ele 

próprio tenha uma visão sobre a obtenção de bens manufaturados. Para ele, 

 
O desejo Kayapó por mercadorias brasileiras se deve apenas em parte à 
sua maior eficiência e utilidade frente aos produtos nativos, e muito pouco à 
uma competição por prestígio fundada no “consumo conspícuo”. O valor 
primordial da posse de mercadorias, para os Kayapó - especialmente 
objetos próprios para serem exibidos, como roupas, casas e gravadores - 
reside na neutralização simbólica da desigualdade entre eles e os 
brasileiros, na medida em que esta é definida em termos da posse dos 
produtos mais complexos e eficazes da indústria ocidental, e da capacidade 
de controlar a tecnologia a eles associada (TURNER, 1993, p. 61; ênfase 
minha). 
 
 

Tal desigualdade simbólica evidentemente transcende a posse de produtos 

industrializados, como salienta o próprio autor, incluindo também a capacidade de produção 

e controle de tecnologia. Com relação aos Xavante, Garfield cita um interessante caso onde 

isso fica claro:  

 
Claro, a adaptação dos Xavante às formas waradzu não significou 
necessariamente que um dado objeto, símbolo ou modo de comportamento 
tivesse o mesmo significado ou importância para os índios. Por exemplo, 
quando os Xavante frequentavam a escola, suas expectativas divergiam 
significativamente das de seus professores. Enquanto os educadores 
ofereciam formação profissional como um prêmio de consolação para a 
subordinação socioeconômica, os indígenas aspiravam posições de poder 
ocupadas por funcionários do governo, técnicos e profissionais 
administrativos que encontraram. Uma professora do SPI registra em seu 
relatório que: 
"Os índios xavantes têm uma ideia equivocada a respeito do conhecimento 
que a escola lhes fornece. Eles acreditam que, em um curto espaço de 
tempo, eles serão capazes de aprender a produzir tratores, carros, aviões 
ou rádios e outros materiais cuja elaboração é difícil e mesmo nós não 
sabemos como são feitos. Ou eles acreditam que vão sair da escola como 
médicos e aprenderão em curto período de tempo como nossa sociedade 
funciona. Essas ideias são compartilhadas às vezes pela liderança da 

                                                           
7
 Ao comparar as perspectivas de Gordon e Turner sobre a ação política Kayapó, é importante deixar claro que enquanto para 

o primeiro a predação ontológica é fundamental como chave interpretativa, para o segundo a explicação passa pela 
neutralização simbólica. Contudo, tanto um como outro têm em comum o fato de trazerem para o p lano da ação política 

aspectos sócio-cosmológicos que podem nos ajudar a entender a ação política xavante. Não se trata, e é o que pretendo 

deixar claro neste texto, de uma ação utilitarista, movida única e exclusivamente por questões materiais ou interesses desta ou 
daquela liderança envolvida.  
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comunidade, que espera firmemente que a escola irá proporcionar tal 
conhecimento

8
” (GARFIELD, 2001, p. 129, tradução livre). 

 
 

Entretanto, os Xavante não formam um todo homogêneo, que compartilha das 

mesmas ideias e atitudes no campo das relações interétnicas. Dentro dessas atitudes, há 

um ponto em comum: os Xavante visam diminuir as diferenças existentes entre eles e os 

waradzu. 

Turner, em trecho citado, se refere ao consumismo Kayapó como uma tentativa de 

neutralização da distância simbólica entre eles e os não-índios. Proponho aqui que seja 

possível para os Xavante, na busca dessa neutralização, “vestir a capa” waradzu, em um 

exercício análogo àquele apontado por Vilaça para os Wari’: 

 
Assim como os xamãs, simultaneamente humanos e animais, os Wari' hoje 
possuem uma dupla identidade: são Brancos e Wari'.  

Um desenho realizado em 1987 por Maxün Hat, a quem eu solicitei que 
representasse um homem wari', é revelador. Nele, a figura de um homem é 
construída por traços duplos, de modo que a roupa em estilo ocidental, 
como aquela com a qual os Wari' se vestem hoje, se sobrepõe ao corpo 
sem, no entanto, escondê-lo. O que se vê, na verdade, são dois corpos 
simultâneos: o do Branco, por cima, e o do Wari', por baixo. Esse desenho 
nos remete a diversos outros contextos etnográficos, e tomo como exemplo 
os Kayapó do Brasil Central, tão evidentes na mídia nos últimos anos: as 
vestimentas ocidentais não cobrem totalmente as pinturas corporais, ou 
estas são explicitamente exibidas nas partes descobertas dos corpos, 
convivendo com shorts e calças compridas. O ex-deputado federal 
brasileiro, o Xavante Mario Juruna, até hoje o único índio a ser eleito para 
um cargo político importante no Brasil, era conhecido por compatibilizar 
cocares de penas com ternos e camisas sociais (VILAÇA, 2000, p. 57; 
ênfase minha). 

 
 

Nesse sentido, também converge uma observação de Gordon, quando escreve sobre 

os Xikrin que: 

 
A aquisição de dinheiro e mercadorias funciona como um mecanismo de 
afirmação étnica. Mas não somente. Sem ter a pretensão de resolver a 
questão, gostaria de sugerir que para entender o consumismo mebengokre 
é preciso inscrevê-lo em uma reflexão sobre o regime sóciocosmológico 
mebengokre, e sobre o lugar da alteridade nesse regime. Quero crer que a 
aquisição de bens pode ser entendida tanto como afirmação étnica, como 
um processo de abertura ao exterior. Com isso, devemos deixar de ver o 
consumismo mebemgokre pelo prisma da necessidade ou da 
inevitabilidade, passando a enxergá-lo como uma questão de escolha. E 
nesse caso, talvez, da boa escolha. Justifico-me. 
Muitos povos ameríndios explicam por intermédio dos mitos aquilo que 
percebem ser uma superioridade material ou tecnológica do homem branco. 
Entre os Mebengokre, as histórias de origem dos brancos estão associadas 
quase sempre ao tema da má escolha, como ocorre entre outros jê, na 

                                                           
8
 O Relatório citado é de autoria de Marta Maria Lopes, de 30 de agosto de 1979, intitulado “Atuação da FUNAI na área 

Xavante”. 
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mitologia do Alto Xingu, nos grupos do rio Negro e entre os Tupi. [...] talvez 
não seja absurdo arriscar que o consumismo mebengokre pode ser lido 
como uma tentativa de reverter a escolha mítica, operando uma nova 
reaproximação a Wakmekaprã (GORDON Jr., 2001, p. 32; ênfases minhas). 
 
 

Esse “processo de abertura ao mundo exterior” ao qual o autor se refere implica em 

uma contínua metamorfose da sociedade e de suas fronteiras, a fim de manter-se enquanto 

tal. Haveria, assim, uma “dupla capa” que os Xavante vestem a fim de buscar reverter o 

sentido das relações de poder tomando para eles as rédeas da situação: eles buscam 

dominar nossas tecnologias, aliando-as a seus conhecimentos mágicos (amhuri), enquanto 

nós pouco sabemos a respeito deles. Pela visão Xavante, portanto, estamos em 

desvantagem perante eles, sendo que o uso por eles de tais tecnologias diminui a 

desigualdade simbólica que nos separa. 

 

Coletividade e conflito 

A incursão à Funai é uma ação coletiva (A’uwẽ norĩ9) e o local onde ocorre é 

significativo. O lugar da coletividade por excelência entre os Xavante é o warã, o conselho 

da aldeia que se reúne todos os dias em seu centro, buscando tomar as decisões mais 

importantes.  

Segundo relatos de alguns Xavante, as viagens devem ser, em primeiro lugar, 

sonhadas. Depois disso, com a aprovação de entidades espirituais como os danhimité e 

tsarewa por meio dos sonhos, a proposta é apreciada no conselho e, se aprovada, a 

expedição sai da aldeia até as cidades próximas. Não conseguindo alcançar êxito nesta 

etapa, seguem para Brasília, onde buscam falar com o presidente da Funai. Pode-se dizer 

que uma ação desse tipo passa por alguns warã, pois são normalmente feitas pequenas 

reuniões para reavaliar estratégias e ações constantemente, nas pensões, ou nas praças – 

como no caso da Praça do Compromisso, na 703 Sul, em Brasília. 

O que caracteriza o warã é, dentre outras coisas10: 1) ser um lugar masculino; 2) a 

oralidade - através de discursos cerimoniais, ou não; e 3) a participação de diferentes 

atores, constituindo-se no fórum deliberativo xavante, por excelência. 

Da mesma maneira, quando chegam a Brasília, estas condições são, de alguma 

forma, reproduzidas. Quem participa das reuniões políticas são os homens - à exceção de 

algumas “cacicas”; a forma como discursam pode ser vista como ritualizada – com a 

participação de intérpretes, ou não, a fala dos caciques é uma fala “dura”, cheia de gestos, 

com os ouvintes se comportando como se estivessem em um warã. Muitas vezes um 

                                                           
9
 Na língua Xavante, “norĩ” é a desinência pronominal e substantiva do dual e do plural. 

10
 Ver Maybury-Lewis, 1984, p. 193-198. 
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cacique discursa longamente e, logo após, outro cacique discursa exatamente a mesma 

coisa, de modo a reforçar a coletividade do grupo, sua coesão e sua força. Conforme 

observa Graham, quanto às práticas discursivas do warã: 

 
As práticas discursivas das reuniões do warã física e acusticamente 
ofuscam o faccionalismo que constantemente ameaça despedaçar a 
comunidade; desse modo tais práticas continuamente reproduzem e 
reforçam as relações igualitárias entre os participantes - anciões do sexo 
masculino -; mantendo a comunidade unida. Entretanto, simultaneamente, 
os limites institucionalizados de acesso às formas discursivas empregadas 
no discurso político recriam relações de dominação em torno das divisões 
de idade e gênero. (GRAHAM, 1993, p.718, tradução livre). 
 

 
Nesse sentido, já ouvi de alguns Xavante que “Xavante não existe sozinho”, se 

referindo aos diferentes clãs, grupos de idade, classes de idade, etc.  

Isso nos chama a atenção para o próprio conceito de “facções”, que devemos 

compreender como grupos políticos em disputa entre si. “Disputa”, aliás, seria o termo 

adequado para sintetizar a ideia de faccionalismo, denotando “competição”, “rivalidade”. 

Assim, a disputa equivaleria a uma rixa, onde dois ou mais oponentes buscariam atingir 

cada qual seus próprios objetivos. Ora, a facção Jê, entendida enquanto classe de pessoas, 

somente faz sentido se tomada por complementariedade, como chamou a atenção Carneiro 

da Cunha em relação ao pensamento Krahò (1978, p. 145). Nesse caso, “disputa” resolve 

apenas parte do problema, enquanto estarem tais grupos competindo entre si. Entretanto, 

tais grupos somente podem ser entendidos quando vistos enquanto existindo em oposição, 

um ao outro – ou em outras palavras, em conflito.  

Poderíamos afirmar que a disputa é a característica mais acentuada e comum da 

relação inter-facções; e da relação interétnica, o conflito11, mas tanto uma quanto outra coisa 

ocorrem em ambos os tipos de relações. 

Segundo Simmel: 

 
Admite-se que o conflito produza ou modifique grupos de interesse, uniões, 
organizações. (...) é um modo de conseguir algum tipo de unidade, ainda 
que através da aniquilação de uma das partes conflitantes. (...) O próprio 
conflito resolve a tensão entre os contrastes. (...) As hostilidades não só 
preservam os limites no interior do grupo, do desaparecimento gradual, 
como são muitas vezes conscientemente cultivadas, para garantir condições 
de sobrevivência (SIMMEL, 1983, p.122-126). 
 

                                                           
11

 Tanto o sentido de “disputa” quanto de “conflito” (bem como a de “equilíbrio”) serão explicitados a seguir. No entanto – e 
agradeço aos pareceristas da Pensata por haverem me chamado a atenção para este ponto, de modo algum proponho que as 

relações dos Xavante entre si, bem como no âmbito das relações interétnicas se resuma a tais dinâmicas. O que proponho é 

que, de certo modo, tais conceitos sejam mais adequados para analisar especificamente as “xavantadas”, não  enquanto uma 
ação “truculenta” e “impulsiva”, mas enquanto reflexo tanto de interesses, disputas e alianças políticas bem como, em certa 

medida, de pressupostos sócio-cosmológicos os quais, por uma questão de espaço, não poderei abordar aqui. Ao leitor mais 

interessado nessa temática, sugiro a leitura de Estevão, 2005, p. 129 e seguintes; para um olhar comparativo entre as ações 
políticas e a cosmologia xavante, suyá, entre de outros povos Jê. 
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É interessante notar como essas hostilidades dão suporte à sociedade Xavante: 

oposição entre os diferentes grupos de idade (Abare’u + Anorowa + Aire’re + Tirowa X 

Nodzo’ u + Tsadaro + Hötorã + Ẽtepá); entre amizade formal e evitação; entre metades; 

entre família da esposa e marido; e, finalmente, entre reciprocidade positiva e negativa. 

Nesse sentido, é possível dizer que o tipo de incursão Xavante que aqui focalizo evidencie 

esse duplo sentido das relações Xavante: a reciprocidade “positiva”, a partir da qual as 

pessoas se unem por laços “afetivos”; e a reciprocidade “negativa”, onde as pessoas 

também se unem, mas por laços de rivalidade. Um grupo, ao se afirmar em relação a outro, 

aumenta suas possibilidades de reprodução como grupo, reforçando sua identidade interna 

e, com isso, aumentando sua coesão e a coesão do grupo oposto, gerando relativo 

equilíbrio. 

Esse equilíbrio garante a existência de uma facção enquanto tal, uma vez que, para 

um chefe de aldeia ou para o cabeça de uma facção, derrota é voltar para a aldeia de mãos 

vazias, sem recursos que possam ser distribuídos aos membros de seu grupo. Outra falha 

grave geradora inclusive de cisões em aldeias é quando a liderança não distribui 

adequadamente os bens obtidos, beneficiando mais uns que outros. Quebrar-se-ia, assim, o 

ciclo de reciprocidade que caracteriza a chefia enquanto atributo básico da liderança (LÉVI-

STRAUSS, 1944, p. 29). 

Como salienta Maybury-Lewis (1984, p. 238), “uma disputa que não chega a se 

tornar uma questão que envolva facções políticas não é, a rigor, uma disputa”. Ora, o que 

ocorre com os Xavantes na Funai é, quase sempre, uma expressão da disputa entre 

facções políticas. Maybury-Lewis, no mesmo parágrafo, assinala que o conselho dos 

homens (warã) é onde se resolvem tais conflitos. Tendo isso em mente, onde entraria a 

Funai nesse esquema? Dito de outra forma: esse tipo de incursão e ação coletiva tem um 

caráter político, por implicar quase sempre em disputas faccionais. Ora, como vimos, 

problemas políticos se resolvem nos conselhos das aldeias. Assim sendo, por quê as tais 

ações vem a ocorrer na sede da Funai? 

 

O lugar da gente 

Sugiro que, no caso das incursões à sede da Funai em Brasília, haja uma 

reconstrução simbólica deste espaço por parte dos Xavante, a partir da qual eles se 

apropriam do mesmo. Como veremos a seguir, para os Xavante, a Funai lhes pertence: a 

Fundação Nacional do Índio teria esse nome por pertencer ao Índio. Para os Xavante, o 

índio por excelência seriam eles próprios.  

 44



REVISTA pensata | V.3 N.2  maio DE 2014 

 

Ora, partindo da clássica dicotomia Jê, em que o espaço privado/doméstico se opõe 

ao espaço público, por este se constituir no locus político por excelência, chegaríamos ao 

seguinte questionamento: a Funai pode ser considerada um warã, simbolicamente falando? 

Tudo indica que sim, na medida em que, como foi dito acima, é um lugar eminentemente 

masculino, político, discursivo, onde as disputas são resolvidas e onde uma série de 

símbolos tidos como tradicionais pelos Xavante são constantemente articulados e utilizados: 

a borduna, a gravata (danhorebdzu’a) e a pintura corporal. O mais interessante disso tudo é 

que tais símbolos dificilmente são utilizados no cotidiano da aldeia, reforçando ainda mais o 

caráter de apropriação e reconstrução daquele espaço pelos Xavante. 

Tal ideia de reapropriação de espaço não é nova na etnologia brasileira. Viveiros de 

Castro, por exemplo, nos traz um interessante exemplo desse processo: 

 
Dá-se então que o espaço coletivo Araweté é, ao mesmo “comunal” (uma 
zona franca, sem restrições de acesso a todas as seções residenciais) e 
dos brancos, que passam assim a exercer um poder eminente sobre toda a 
sociedade Araweté. O “pátio dos brancos” torna-se o “pátio central”, 
que se superimpõe à sociedade, a unifica, sobrecodifica e engloba. É 
assim que se fabrica o poder. Pois se aquilo que os brancos dizem e 
repetem ser “de todos os Araweté” (as canoas, a enfermeira, o tacho de 
torrar milho, etc.) é, antes, no tempo e na ordem das causas, “do chefe do 
P.I.”, “do chefe da Ajudância da FUNAI”, “da FUNAI”, então os Araweté, 
enquanto totalidade, passam a ser determinados-criados, eu quase diria – 
de fora, a partir do mundo dos brancos. A aldeia Araweté torna-se, assim, 
função do Posto. Tudo se passa como se assistíssemos, nesse 
processo, a uma micro-gênese do Estado – sabendo que o que 
realmente se dá é a penetração microscópica do Estado brasileiro na 
sociedade Araweté. (VIVEIROS DE CASTRO, 1986, p. 73-76; itálicos e 
grifos no original, negritos meus). 
 
 

Vamos por partes. Não parece correto afirmar que a centralidade existente nas 

aldeias Jê exclua a possibilidade de haver outros fóruns políticos de discussão em que os 

brancos e os outros estejam incluídos. No caso dos Xavante, se o branco também é, em 

princípio, considerado a’uwẽ, e os Xavante, como veremos a seguir, criaram e são os donos 

da Funai, esta também pode ser classificada como um espaço a’uwẽ. Explico.  

Para os Xavante, A’uwẽ quer dizer “gente”, enquanto os brancos são chamados de 

waradzu, termo tradicionalmente traduzido como “branco”, “estrangeiro”, “estranho”.  

Em 2000, enquanto elaborava um trabalho de fim de curso para a graduação, 

entrevistei o cacique Primo, da aldeia Terra Prometida (TI São Marcos), sobre o mito do 

roubo do fogo da onça (conhecido classicamente, pelas mãos de Lévi-Strauss em seu O Cru 

e o Cozido, como o “mito do desaninhador de aves”). Ele pacientemente tentava me explicar 

as contradições aparentes nessa história. 

Segue uma parte do diálogo: 
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- Me diga uma coisa, onça é gente? 

- É sim, onça é gente. Jaboti, tamanduá, queixada, anta... É tudo gente... 

- São A’uwẽ?... 

- São sim, são A’uwẽ 

- Mas, vocês não comem esses bichos?... Como podem comer se são gente? 

- Comemos, mas é porque já se transformaram em bicho! 

- Mas você não disse que eram A’uwẽ?... 

- Mas são A’uwẽ... Entendeu?... 

Nesse diálogo, nota-se aqui uma importante noção: a de perspectiva12, a partir da 

qual se é ou não, de acordo com um sistema relacional articulado pelos índios.  

Assim, em que “posição” se encontrariam os brancos nos sistemas de classificação 

Xavante? Sugiro aqui que o branco seja classificado de acordo com uma lógica seletiva e 

relacional, na qual algo específico pertence a determinada categoria em um contexto 

específico. Um exemplo disto é a analogia feita na entrevista com Primo.  

Em uma entrevista com outro indígena, Fernando, tive oportunidade de tirar minhas 

dúvidas com relação a isto. Segundo ele, a onça é ligada aos Xavante por origem, logo é 

Xavante; já a baleia - animal escolhido intencionalmente, uma vez que tinha certeza de que 

este cetáceo era estranho ao universo Xavante - está ligada ao branco e ao mar, logo se 

insere na categoria waradzu.  

Segundo eu pensava, operando com categorias dicotômicas, isto não se enquadraria 

na lógica classificatória segundo a qual, por meio de um silogismo simples: se A=B, e B=C, 

logo A=C. 

Entretanto, isso parece não funcionar com as categorias da perspectiva Xavante: 

talvez parte de A, em determinada condição e sob determinado ponto de vista seja parte de 

B, em determinada condição e em determinado ponto de vista. Talvez uma parte desta parte 

de B, sob condições específicas e de alguma perspectiva, possa ser igual a uma parte de C, 

sob determinada condição e perspectiva, etc... Mais que isso, mesmo o conceito “igual à” 

pode ser lido como “deriva de” ou “varia de”, como no caso da baleia - derivada da categoria 

waradzu. De qualquer maneira, fica claro que: (a) a contextualização irá determinar o que se 

é ou não; e (b) tal sistema pressupõe uma heterogeneidade, na qual há categorias 

intermediárias entre um polo “branco” e outro polo “índio”, em uma espécie de gradação.  

Talvez seja correto afirmar que, da mesma maneira que os Xavante classificam os 

animais pela origem, a Funai, por ter sido originada por e/ou para eles - segundo 

                                                           
12

 Tomada aqui em sentido diferente daquele empregado por Viveiros de Castro ao propor o “perspectivismo ameríndio”, 
significando sobretudo uma [re]configuração a partir do ponto de vista (neste caso, político-sociológico), mas do que uma 

visada sobre a noção mesma de ponto de vista (sócio-cosmológico), como faz aquele autor. Digno de nota é, aliás, o claro 

paralelo entre o diálogo que narro aqui, e aquele narrado por Baldus entre os Kaingang de Toldo das Lontras (PR/SC), sobre o 
Sol e a Lua serem/estarem a mesma coisa (cf. BALDUS, 1937, p. 61). 
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depoimento do cacique Emílio, a ser visto nas próximas páginas -, pode ser considerada, 

também, um espaço deles e nosso.  

Diversos trabalhos têm demonstrado cada vez mais que a alteridade para os Jê é 

muito mais uma questão de gradação do que algo dado, pronto e acabado. Parece plausível 

afirmar que, dependendo do contexto, haja categorias intermediárias circulando entre os 

polos branco e Xavante. Basta relembrarmos que, uma vez que as culturas estão em 

permanente transformação, também se vai transformando a visão que se tem do “outro” e, 

consequentemente, de si próprio. A literatura sobre os Jê dá suporte à afirmação de que o 

sistema classificatório destes índios não coloca, necessariamente, os brancos em termos de 

oposição. Vejamos alguns exemplos. Para os Krahó, escreve Melatti que 

 
Ser índio [...] parece constituir questão de gradação. De um modo geral, 
aqueles que, seja qual for seu aspecto físico, habitem nas aldeias 
circulares, tomando parte nas atividades rituais, são considerados índios. 
Os outros, que abandonam as aldeias e vão viver isolados, à maneira dos 
sertanejos da região, já não são vistos do mesmo modo: são índios mas 
também são civilizados. [...] Para os craôs os civilizados não formam um 
bloco monolítico. Dividem-nos em uma série de pares de grupos opostos: 
brancos e negros, ricos e pobres, católicos e "crentes", "distantes" e 
"próximos". [...] 
Se os craôs tentam superar a condição em que foram colocados, utilizando-
se de todas as vantagens que podem obter afirmando-se como índios, 
vêem também a possibilidade de transformar a sua situação, passando a 
viver do mesmo modo que os civilizados, isto é, tentando deixar de ser 
índios. Raros foram, porém, os que efetivamente experimentaram tornar-se 
como os "cristãos". A possibilidade dessa metamorfose faz parte, no 
entanto, dos devaneios de grande parte dos craôs, sendo também 
considerado um objetivo a alcançar por processos mágicos (MELATTI, 
1967, p. 126-145). 
 

 
No que diz respeito aos Timbira Orientais, Souza coloca que o termo “Kupẽ” veio a 

designar, neste século, o branco civilizado, sendo aplicado anteriormente a todo grupo não-

timbira. Designa “incomum”, “estranho”, “não reconhecível”. Tal estranheza é uma questão 

de grau, havendo vários tipos de Kupẽ: os Xerente são Pyxêre (“os que usam fios de 

urucum”); os Guajajara são Pryĩĩ (“fezes de caça”); etc. Somente o civilizado é um Kupẽ sem 

mais. Para Azanha (AZANHA, 1984), isto sugere que, se face ao “Kupẽ descrito” (Xerente, 

Guajajara, etc.) há alguma proximidade, à máxima generalização do termo (como em 

relação ao branco) corresponderia a um “afastamento máximo em relação à forma Timbira”, 

indicando uma impossibilidade de convivência. Nota-se que a impossibilidade de 

convivência não é sinônimo de hostilidade guerreira, como se obtém entre os povos 

designados por (ka) mekra. Isto significa que é preciso distinguir duas modalidades de 

inimizade entre os Timbira: de um lado, a dos estrangeiros/estranhos (Kupẽ) e, de outro, a 
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dos inimigos “próximos” - inimigos mẽhĩĩ13, que podem, todavia, se transformar em aliados 

(SOUZA, 2001, p. 72-3).  

Os Xavante também expressam essa gradação, como se pode notar na bibliografia 

disponível. Aos Bakairí, por exemplo, chamavam de waradzu wat’sa; aos Karajá de 

waradzutóro; e aos brancos de waradzu. Dessa maneira, os brancos seriam os “waradzu” 

por excelência, indicando a mesma impossibilidade de convivência que os Jê setentrional 

demonstrariam em relação aos Kupẽ. No entanto, esta fórmula é demasiado simples se a 

transpusermos nesses termos para os Xavante. Isso porque os antigos Xavante se 

chamavam waradzu rãprére – waradzu de cabeça vermelha (Sereburã et al, 1998, p. 182) - , 

sendo, neste sentido, também waradzu. Em suma, como poderíamos ser os estrangeiros, 

distantes por excelência (“waradzu” sem mais), se os antigos Xavante também eram 

waradzu? Uma das ideias já levantadas neste trabalho, parece responder, em parte, a esta 

pergunta: talvez o destino real dos Xavante fosse se tornar waradzu, o que, em virtude das 

más escolhas, não ocorreu. Seja lá como for, importa-nos deixar clara a articulação dessas 

categorias na cosmologia. 

Retomando Souza, a autora escreve que entre os Kayapó setentrionais a dinâmica 

sociopolítica de relações supralocais, 

 
Ao invés de gerar formas de denominação grupal alternativas, como 
encontradas por Azanha entre os Timbira, [...] expressa-se aqui, 
principalmente, pela manipulação contextual dos mesmos termos. 
Mebengôkre pode pois ser usado mais ou menos inclusivamente, ora 
distinguindo os habitantes de uma única comunidade, ora incluindo outras 
aldeias ou mesmo todos os Kayapó, ao passo que Kubẽ, que designa hoje, 
antes de mais nada, os não-índios, além de aplicar-se a outros povos, pode 
ser estendido a quaisquer comunidades que não a do falante - inclusive 
aquelas reconhecidas (em outros contextos) como mebengôkre (SOUZA, 
2001, p. 73; destaquei). 
 
 

Ora, se levarmos em conta o contexto do contato interétnico, que tipo de respostas 

podemos obter junto aos Xavante? Percebemos que, de fato, esses índios manipulam seu 

sistema fissional, suas narrativas e mesmo as categorias identitárias, por meio de um 

processo de constante recriação do mundo e de si próprios.  

Como escreve Turner sobre a visão tradicional que a sociedade Kayapó tem de si 

mesma, 

 
A sociedade Kayapó é concebida como mais ou menos coincidente com a 
categoria do plenamente humano (outros povos jê são normalmente 
incluídos nesta categoria de povo “belo” ou plenamente humano, junto com 
os Kayapó). Reconhece-se que os índios não jê (me kakrit, “gente 
imprestável”) e os brasileiros são povos de culturas diferentes (isto é, com 

                                                           
13

 O prefixo humanizador “mẽ” se aplica tanto aos índios (mẽhin), quanto aos mortos (mẽkron). 
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línguas, canções, artefatos e cerimônias diferentes), mas eles não são 
concebidos como estando no mesmo nível de humanidade que os Kayapó. 
[...] 
Com o desenvolvimento das relações com a sociedade brasileira, uma nova 
“visão de mundo” parece estar se constituindo. Esta nova formulação, como 
a antiga, exprime a relação entre a sociedade kayapó e aquelas não-
kayapó. Houve, entretanto, uma mudança fundamental na concepção de 
“sociedade”. [...] Não apenas os Brasileiros foram admitidos neste novo 
esquema conceitual enquanto seres plenamente humanos e sociais, como 
os Kayapó deixaram de se ver como paradigma exclusivo da humanidade: 
passaram a ser mais um tipo étnico da humanidade, partilhando em certa 
medida sua etnicidade com outros povos indígenas, em uma comum 
oposição à sociedade nacional. [...] Em outras palavras: se originalmente 
eles viam sua sociedade como uma criação do tempo mitológico, os kayapó 
estão aprendendo a se conceber como agentes de sua própria história. 
Esta nova visão não substituiu a antiga, mas passou a coexistir com ela, 
como se em um nível distinto, estando especificamente focalizada sobre a 
interface da sociedade kayapó com a sociedade brasileira, ao passo que a 
visão antiga se volta essencialmente para processos e relações internos à 
sociedade kayapó (TURNER, 1993, p. 58-9; ênfases minhas). 
 
 

Enfim, uma vez que os povos Jê demonstram flexibilidade para lidar com a rapidez 

na qual as novas condições colocadas pela situação de contato despontam, é necessário 

que entendamos de que forma esses índios se posicionam frente a esse processo histórico. 

No entanto, a resposta a ser dada por eles para as novas situações será procurada dentro 

do campo de possibilidades existente em sua própria sociedade. Mais uma vez fica evidente 

a necessidade de se entender o quadro de referência dos Xavante – como de outros Jê, 

suponho - dentro de um contexto específico, tanto em termos de estrutura social, quanto de 

cosmologia, temporalidade, espacialidade, etc.  

Se de fato, nos termos propostos por Turner, as visões tradicional (na qual a 

humanidade se restringe à aldeia) e nova (na qual os brancos são admitidos como 

humanos) se sobrepõem, a cultura ameríndia (e Jê) pode recorrer a tal maleabilidade como 

forma de resistência cultural.  

 

As incursões Xavante enquanto performance  

O que afinal os Xavante querem dizer quando realizam uma de suas incursões à 

Funai? Sem dúvida trata-se de eventos aos quais os Xavante conferem, ainda que 

simbolicamente, algum significado. Tornou-se bastante conhecido na Funai, por exemplo, o 

caso em que retiraram a então Diretora de Assistência do órgão de sua sala e a levaram até 

o térreo, onde pararam um táxi que passava, meteram a diretora à força no carro e lhe 

avisaram para que nunca mais voltasse. Poderiam simplesmente tê-la enchido de 

bordunadas, mas não fizeram (aliás, quase nunca fazem). Por quê? É o que veremos a 

seguir. 
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Em primeiro lugar, o que esses índios não expressam/comunicam quando praticam 

uma dessas ações? A primeira vista, poderia parecer que tais demonstrações são contra a 

Funai. Aos seus olhos, contudo, ocorre justamente o oposto: os Xavantes com quem 

conversei afirmam que fazem isso para o bem da própria Funai, a qual se referem como 

“pai” (a Funai é nosso pai). O fato de se manifestarem contra a votação de um novo 

“Estatuto do Índio”, que consolide juridicamente o fim da tutela e aparentemente enfraqueça 

o órgão também é digno de menção14: 

Assim os Xavante, não questionam a estrutura da Funai por meio de suas ações, 

mas “distribuições particulares de poder” (GLUCKMAN, 1974, p. 4) que contradizem os 

interesses de algumas lideranças. Esses índios não agiriam de maneira agressiva ao acaso, 

mas apenas com relação a pessoas que ocupam determinados cargos de chefia: Diretores, 

Chefes de Gabinete, Administradores Regionais, etc. Entre os “alvos favoritos” dos Xavantes 

estariam, justamente, os Diretores de Administração (responsável pela distribuição de 

Cargos Comissionados) e de Assistência (responsável pela manutenção de automóveis, por 

exemplo). Não é mera coincidência, uma vez que carros e cargos figuram em lugar 

privilegiado entre os “bens de prestígio” almejados pelos Xavante.  

Assim, ao retirarem de seu gabinete um alto funcionário, essa ação deve ser 

entendida não como uma rejeição ao órgão, como um todo. Ao contrário, segundo 

depoimentos dos próprios Xavantes eles imaginam estar extirpando uma pessoa que está 

justamente impedindo a Funai de “funcionar direito”.  

Fica claro, aqui, que a principal intenção dos Xavante é zelar pela sua Fundação (“do 

Índio”, em Fundação Nacional do Índio é interpretado por eles como “pertencente” ao índio. 

A Funai seria deles). Nesse ponto, é interessante ressaltar que ouvi Xavantes me contarem 

como eles haviam fundado a Funai. A seguir, trecho de entrevista realizada com o cacique 

Emílio, da aldeia Cristo Rei (Terra Indígena S. Marcos/MT): 

 
... é por isso [que] outro índio [os não-Xavantes] não vem aqui Brasília, 
porque são atrasado, né? Ainda não tem desenvolvido, não tem 
capacidade, não tem muito experiência de estudante... [...] [“antigamente”] 
os Xavante mantém contato com civilização, já entra SPI, já tá procurando a 
civilização, conhecer, cada vez mais do homem, índio quer conhecer cada 
vez mais, cada vez mais o homem [branco]... índio [Xavante] abriu projeto 
em defesa de todos as nações indígenas brasileiros. Xavante. Xavante tá 
defendendo tudo, nações indígenas brasileiras, né? Então, Xavante fundou 
SPI, que hoje é Funai. Agora vem outro índio... “ah, já tem Funai, agora já 
tem subordinado, já tem cuidar o índio do Brasil, é a Funai, então vamo 
também”, então cada vez mais aparece, vem aparecendo, vai aparecendo 
aí... Mas o primeiro que fundou, que fundou, foi o índio Xavante, que fundou 
isso aí, é... do tempo de general Rondon. 

                                                           
14

 Digo isso baseado nos depoimentos dos índios e em uma reunião que presenciei na TI Sangradouro entre os dias 05 a 07 de 

junho de 2000 para a reunião ocorrida entre o relator do documento substitutivo do Estatuto do Índio, Deputado Federal 
Luciano Pizzatto, e lideranças daquela TI, para discutir o Projeto. 
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Na verdade, os Xavante parecem ter se apropriado de um papel que lhes foi 

atribuído historicamente por aqueles com quem foram tendo contato: de guerreiros. Eles 

representam o papel de zeladores da ordem na Funai, se aproveitando da imagem de 

aguerridos que têm. Em outras palavras, eles parecem articular sua própria identidade de 

modo a representar esse papel, conforme fica claro no depoimento do cacique Emílio: foram 

eles quem fundaram o SPI e a Funai, defendendo “todas as nações indígenas do Brasil”. 

Narrando o Primeiro Encontro dos Povos Indígenas no Brasil, ocorrido em Brasília 

em junho de 1982, Caiuby Novaes (1993) tece algumas considerações sobre como os 

índios presentes articulavam suas identidades. Ora, ao que tudo indica, ocorre o mesmo nas 

expedições analisadas neste trabalho e aos outros tipos de relacionamento que mantêm 

com os waradzu: trata-se de uma forma de articulação de identidade. Tais expedições assim 

como a reunião referida pela autora, seria uma: 

 
... semiurgia, onde o significante tinha mais “realidade” que o significado que 
o referia. Ou seja, se admitirmos que o signo tem, além da função de 
significação (a que resulta da relação entre o significante e o significado – 
imagem mental), uma função referencial (denotação), que se produz entre o 
signo e o referente (objeto real), o que se depreende deste episódio é uma 
desreferenciação da realidade, ou uma hiper-realidade, que nos leva a 
noção de simulacro. [...] O simulacro, a representação de si a partir do 
modelo cultural do dominador, é, paradoxalmente, a possibilidade destes 
sujeitos políticos atuarem no sentido de romperem a sujeição a que foram 
submetidos (CAIUBY NOVAES, 1993, p.63-70). 
 
 

Ora, a partir do “jogo de espelhos” no qual se constitui a identidade do grupo e dada 

a complexidade da inserção dos waradzu na esfera de convivência dos Xavante, não 

surpreenderia se eles extrapolassem o “modelo cultural do dominador”. Sabemos, a esta 

altura, que para os Xavante são eles os dominadores, de modo que representarem os 

papéis que representam - de belicosos, de “zeladores da Funai”, de “auwẽ uptabi” – 

“povo/Xavante verdadeiro”; índios de verdade, em contraste com os povos que eles não 

consideram indígenas, etc. - serve não apenas para “romper a sujeição a que foram 

submetidos” do ponto de vista do acesso e da apropriação de bens materiais e simbólicos, 

mas de reverter a sujeição. Passam de “dominados”, administrativa, material e 

financeiramente, para dominadores politicamente. São eles que dão as cartas da política 

indigenista, foram eles que criaram a Funai e aos brancos e são eles que decidem se o 

estatuto do índio é votado, se o presidente, diretores e administradores da Funai 

permanecem, ou não, etc. 

Tal reversão do quadro de diferença material que nos separa é percebida nas 

denominadas xavantadas, fenômenos em que o significante é mais importante que o 
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significado. Interessante como ao se paramentarem como “Xavantes” (enquanto simulacro, 

reforçando seu papel de “índios”, apesar de não se pintarem cotidianamente e de quase 

sempre circularem na Funai vestidos como waradzu), ao realizarem esse tipo de incursão, 

esses índios tentam caracterizar suas atitudes como um ato coletivo, praticado não por este 

ou aquele grupo, mas pelos a’uwẽ, como coletividade (a’uwẽ norĩ).  

Turner cita um caso semelhante para os Kayapó: 

 
[um dos fatores que explica a ausência de incidentes violentos nos dias de 
pagamento pela Caixa Econômica Federal, nos dias de garimpo em Maria 
Bonita] é o uso deliberado que os Kayapó fazem de sua reputação, junto 
aos garimpeiros e à população regional, de selvagens sanguinários, que 
adorariam o pretexto da indisciplina de um garimpeiro para poder lhe 
espatifar o crânio a bordunadas. Os duzentos guerreiros kayapó que 
tomaram a pista de pouso em Maria Bonita, em 1985, estavam todos 
armados com as bordunas tradicionais, não com armas de fogo (que todos 
possuem, mas haviam deixado em casa); estavam também pintados e 
paramentados com cocares de pena, num estilo que continua aliás a ser 
usado pela polícia kayapó nos garimpos. Os Gorotire estão perfeitamente 
conscientes das associações que seus adornos e armas tradicionais 
despertam nos brasileiros da região – acrescentando-se que todo mundo no 
garimpo sabe que a aldeia do Gorotire está a apenas dez quilômetros de 
distância, podendo rapidamente enviar uma força de 200 homens armados 
em socorro da polícia do garimpo - , e consideram que esses estereótipos 
étnicos são mais eficazes na manutenção da ordem que vários pelotões de 
tropas com armamentos convencionais; assumem, assim, a imagem que se 
lhes atribui. [...] 
Em suma: os Gorotire, ao longo da década passada, trouxeram 
sistematicamente para dentro de sua comunidade e reserva todo o foco 
importante de dependência institucional e tecnológica para com a sociedade 
brasileira. Em lugar de destruir a “arquitetura de dependência” que estas 
instituições e objetos constituem, eles fizeram-nos seus, convertendo-os no 

fundamento da autonomia local da comunidade (TURNER, 1993, p. 50-1). 
 
 

Podemos afirmar que a própria ostentação de bordunas e pintura tradicionais é tida 

pelos Xavante como simbólico, remetendo à virilidade, a uma índole guerreira e à força 

física. Enfim, a uma disposição para guerrear e potencial para vencer. Dessa maneira, o 

emissor da mensagem transmitida por meio dessas performances culturais se desloca, dos 

indivíduos isolados que participam desse tipo de eventos, para a coletividade. 

Dito de outra forma: essas incursões não têm como principal função a referencial, 

buscando simplesmente transmitir uma mensagem. Ao contrário, o predomínio parece ser 

muito mais da função emotiva da linguagem, focando na própria subjetividade do emissor da 

mensagem, emissor este não construído individualmente - um eu individual -, mas, como se 

afirmou acima, coletivamente - um eu coletivo -, diretamente ligado à própria noção de 

pessoa nas sociedades Jê e Xavante, onde o eu passa, necessariamente, pelo Outro. Da 

representação de diversos papéis espelhados no que o Outro espera desse eu, 

paradoxalmente, esse eu coletivo vai sendo construído: a coletividade que não se alcança 
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nas fronteiras da aldeia, dividida em facções, famílias, clãs e grupos de idade, é alcançada 

quando se extrapola essas fronteiras. 

A incursão Xavante à Funai é, assim, uma forma de dizer algumas coisas e a melhor 

forma de fazê-lo é, justamente, agindo. No caso Xavante, tais atos possuem dimensões 

diversas, pois, da mesma forma que a palavra cria, a ação recria. Há diversas esferas nas 

quais os atores desempenham simultaneamente papéis diferentes: todos representam para 

todos e a própria performance, em si, é o que se busca comunicar: não somente a relação 

de poder mas sim o próprio poder de agência e de transformação.  
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