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Mundo Baniwa: o ontem no hoje 

Nos próximos capítulos nos preocuparemos em analisar as interações 

travadas pelas Organizações Indígenas de Base 47 no âmbito das fratrias e sibs que 

formam sua base política, buscando entender como essas entidades não tradicionais 

se inserem na organização social baniwa e como essas condições contribuem para 

legitimar ou deslegitimar a atuação de seus líderes . Trata-se de buscar os 

mecanismos internos de expressão da autoridade política, analisando também os 

potenciais pontos de congruência e de conflito com os espaços institucionalizados 

- não indígenas - de exercício de poder. 

Personagens habitualmente denominados 'tradicionais', como os xamãs, 

benzedores e chefias de aldeia, devem ser considerados como membros de um 

único campo cultural que também comporta os chamados 'agentes da 

modernização', isto é, agentes de saúde, professores e lideranças do movimento 

indígena. A dicotomia entre tradicional e moderno se rompe, à medida que cada 

um deles circula num espaço social multifacetado que produz posições sociais muito 

distintas entre si, variando ao sabor de circunstâncias que podem determinar, por 

exemplo, que uma jovem liderança indígena defenda a construção de malocas em 

aldeias e a retomada de rituais de iniciação hoje abandonados, ao mesmo tempo 

em que um xamã apóie a exploração garimpeira nas áreas indígenas. Nas condições 

atuais de vida dos Baniwa, as produções culturais do mundo não-indígena não são 

apenas exterioridades, muitos de seus elementos foram incorporados e circulam 

em diversos extratos sociais, inclusive naqueles que abrigam os detentores dos 

saberes mais centrais na cultura baniwa. 

Às referências teóricas citadas no capítulo anterior, que também ordenaram 

a discussão dos dados aqui expressos, adicionamos as contribuições de Miguel 

Bartolomé (1995), que caracteriza os movimentos etnopolíticos como a busca do 

protagonismo político através da defesa dos interesses dos grupos indígenas, 

estruturadas em torno das manifestações da etnicidade, em geral reconstruída no 

próprio processo. As lutas étnicas podem ser consideradas espaços de disputa de 

relações simbólicas, através das quais se busca a conservação ou a transformação 

das correlações de força na sociedade e uma neutralização simbólica e material das 
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desigualdades sociais, articulando a realidade política das aldeias com forças 

exteriores a elas, inaugurando formas de luta centradas no direito à diferença étnica 

e no acesso a bens e serviços oriundos da aplicação de políticas públicas. 

Bartolomé (1995:365) também identifica como linhas fundamentais da 

prática política em sociedades indígenas "a normatividade do passado, a hierarquia 

e o consenso", fatores que permitem estabelecer conexões com a autoridade dos 

idosos, fundadas na hierarquia de gerações e nas relações de parentesco. Tais 

elementos são similares àqueles encontrados na sociedade baniwa, onde o poder 

político se apóia nos saberes simbólicos controlados pelos membros das gerações 

mais velhas que se atualizam e se redimensionam nas configurações assumidas 

pelo movimento indígena naquela área . 

Um dos conceitos-chave no texto é o de poder político, que, para as 

finalidades analíticas deste capítulo, será articulado à idéia de 'poder social', 

caracterizado por Viveiros de Castro (1986:2) como " ... aquele funcionamento 

normalizador e totalizador da sociedade sobre os indivíduos" . Este conceito se 

aplica adequadamente à sociedade em estudo, na qual o poder político é exercido 

não em espaços centrais de autoridade coercitiva, e sim através de uma rede de 

interações sociais que incidem de forma pulverizada no cotidiano, exercendo uma 

forma difusa de coerção, que varia segundo os fatores conjunturais que modulam 

sua inflexão sobre os membros do grupo. 

No entanto, os sujeitos dispõem da possibilidade de exercer o 'poder 

simbólico', caracterizado por Pierre Bourdieu (1989 :19) como " ... um poder de 

construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem , um sentido imediato 

do mundo , em particular do mundo social" . 

Na interface entre estas duas formas de poder, conduziremos a análise 

dos modos de atuação das lideranças indígenas, aqui caracterizadas como núcleos 

discursivos que disputam com outros agentes políticos, intra e interétnicos, a 

legitimidade e a capacidade de produzir sentidos que possibilitem intervenção 

nos rumos da sociedade baniwa e nos espaços de negociação com instituições da 

sociedade nacional. 

Aviamento, o ontem e o hoje 

O aviamento na Amazônia já foi estudado por diversos autores, como 

Wagley (1977) e Santos (1980), mas análises como a de Aramburu (1994) mostram 

que o sistema permitiu ao produtor rural amazônico o acesso indireto ao sistema 

de crédito bancário, aos insumos agrícolas, à divisão internacional do trabalho e à 

economia de mercado, promovendo uma integração subalterna do produtor rural 

amazônico à sociedade regional, nacional e mundial. A obtenção de crédito 



diretamente dos estabelecimentos financeiros permitia a oferta, pelo aviador, de 

um financiamento indireto ao produtor rural, possibilitando-lhe o acesso imediato 

a mercadorias mediante a promessa de entrega futura de produtos extrativos. 

O mesmo autor chama a atenção para o caráter paradoxal do aviamento 

que simultaneamente atrela o produtor à economia formal, mas se constitui também 

num obstáculo à difusão e aprofundamento das relações impessoais de mercado, 

na medida em que os vínculos estabelecidos entre o aviador e o aviado envolvem 

laços de compadrio e de fidelidade, pouco compatíveis com as formas de operar da 

economia moderna. O aviador também assume uma série de funções sociais de um 

Estado ausente; o produtor deposita sua confiança no patrão e nele busca apoio para 

a educação dos filhos e para o tratamento de familiares em caso de doença. Dessa 

forma, o aviamento monopoliza as relações do produtor com o mercado e com o 

Estado e se transforma numa barreira à modernização das relações sociais. 

Na área baniwa, as interações travadas com o sistema de aviamento 

guardaram muitas dessas características, de tal maneira que, até a decadência 

final do extrativismo na década de 80, os comerciantes aviadores, brasileiros e 

colombianos, se mantiveram como uma das principais vias de acesso às sociedades 

nacionais e às mercadorias industrializadas que se tornaram essenciais ao modo 

de vida indígena. A Igreja Católica, que se mostrava como uma alternativa, não 

era de fato diferente, já que movimentava um sistema de crédito similar ao do 

aviamento, feito através das chamadas cantinas, armazéns onde mercadorias obtidas 

por doação em outros locais eram adiantadas em troca de produtos extrativistas e 

artesanato, a serem pagos na estação seguinte; tratava-se de um verdadeiro sistema 

de financiamento a longo prazo, que a missão salesiana não conseguiu manter nos 

anos mais recentes. 

No tempo de patrão, ele chegava e perguntava se tinha borracha, cipó, sorva 

ou chicle; aqui só tirava sorva, aí o patrão dizia: 'a sorva está dando um bom 

preço pra gente trabalhar; se tu tiver tantos quilos, sai assim tantos cruzeiros:· 

aí todo mundo escutava, ficavam escutando quanto era o valor do quilo; se 

estava como eles queriam, se eles ficavam de acordo, era só perguntar pro 

pessoal e, se eles queriam trabalhar, eles iam Já no patrão fiar, tirar crédito Já 

no porto. Quem queria, ia lá no porto e pegava um fiado... eles desciam no 

porto e tiravam o que precisavam; se queria espingarda, pegava espingarda, 

ou então roupa. Naquele tempo, ainda não tinha forno (para fazer farinha); o 

que tinha era terçado, machado, pólvora; a linha também não tinha não, só 

havia a linha americana, só; e anzol tinha; também dava pra tirar panela, prato, 

tabaco e cachaça. A pessoa tirava e depois juntava tudo, era um montão de 

mercadoria; depois disso ia trabalhar tirando sorva pra pagar; eles trabalhavam 

para os outros, né? Até que eles liquidavam a conta, mas Jogo depois faziam 

outra. (A .C., capitão curipaco) 
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Com a falência do extrativismo, o acesso da população aldeada ao mercado 

se manteve através da venda de artesanato, mas o monopólio dos comerciantes 

que aviltavam o preço pago ao produtor, aliado ao elevado custo de produção 

decorrente do alto preço do transporte, grande distância do mercado e dos limites 

de uma produção centrada apenas na capacidade de trabalho de cada família nuclear 

munida de ferramentas rudimentares, mostrou-se incapaz de oferecer uma 

alternativa econômica adequada às necessidades da população. 

No mundo baniwa, a subsistência está garantida; embora a pesca e a 

caça estejam progressivamente mais escassas, ainda não há necessidade de comprar 

comida para a alimentação diária; da mesma forma, é possível dispor dos materiais 

necessários para a moradia. Todos esses bens parecem estar escasseando e, pelo 

menos no entendimento dos indígenas, parece ser uma questão de tempo o seu 

completo desaparecimento, caso sua exploração mantenha os atuais padrões de 

baixa sustentabilidade. 

Existe, porém, a necessidade de obtenção de diversos produtos 

industrializados que foram incorporados ao longo da história do contato e se tornaram 

imprescindíveis à reprodução material e simbólica da sociedade. Mercadorias como 

pilhas, anzóis, linhas e lanternas são hoje indispensáveis para a pesca cotidiana; o 

sal é necessário ao preparo do alimento ; as casas exigem portas, pregos e dobradiças; 

a roupa tornou-se elemento essencial da identidade baniwa, sua manutenção exige 

produtos como sabão, linha e agulhas. Motor de popa e combustível são importantes 

para a manutenção da vida social, pontuada por festas, visitas, encontros religiosos 

e políticos, para as transações econômicas na cidade de São Gabriel e, sobretudo, 

para a remoção de doentes para o hospital na cidade. O esforço pela obtenção dessas 

mercadorias, assim como dos serviços essenciais de atenção à saúde e à educação, 

constitui-se hoje uma poderosa via de mobilização das pessoas nas aldeias . 

Quando deixaram de percorrer os rios, os comerciantes criaram uma lacuna 

que ainda não foi preenchida por outro ator econômico e as comunidades se mantêm 

na busca de outros agentes de mercado que possam suprir tal papel. É a partir 

dessa ótica que se pode entender a aceitação da Goldamazon, uma mineradora 

que atuou no Alto Rio Negro na década de 80 . Segundo alguns informantes, os 

Baniwa estavam atrás de um 'patrão' a quem pudessem vender seus produtos e 

oferecer sua mão-de-obra, reinserindo-se assim na economia de mercado . 

Rechaçados pela mineradora, desinteressada do que lhe era oferecido, continuaram 

sua busca através de alternativas como o populismo eleitoreiro e atualmente do 

trabalho da Organização de Base . Voluntariamente ou não, os dirigentes das 

Organizações Indígenas são pressionados a exercer o papel do aviador; essa 

expectativa se perpetua em torno deles, apesar da superação histórica do modelo 

extrativista que impossibilita a manutenção do sistema de aviamento. 



Poder político e organização social baniwa 

O trabalho político hoje desenvolvido pelas Organizações de Base reflete, 

em grande parte, as tensões do parentesco expressas na distribuição geográfica e 

nas fissões periódicas das aldeias que lhes proporcionam base de apoio. Estas 

tensões costumam redundar no incremento ou retirada do apoio político à entidade 

e são acompanhadas com atenção por seus dirigentes, que têm clara noção de suas 

repercussões sobre seus mandatos. Os princípios que orientam os critérios de 

exercício de poder, legitimidade e desempenho das chefias de aldeia trabalhados 

no capítulo anterior, são aplicados também ao trabalho das lideranças de 

Organização Indígena, não havendo, neste sentido, uma descontinuidade 

significativa entre as duas formas de exercício de vida política. 

Entretanto, as formas de atuação das Organizações não deixam de 

representar novas estratégias de intervenção social, pois sua busca por uma posição 

menos assimétrica nas relações interétnicas as leva a negociar com instituições não 

inscritas na sua tradição. Em razão disso, os líderes das associações têm uma parcela 

de sua legitimidade garantida pela escolaridade e domínio de saberes do mundo do 

branco, sendo a outra-fundada nas relações de parentesco que determinam o status 
que a sociedade lhes atribui por nascimento e que pode operar como sistema de 

partida, por sobre o qual a liderança constrói sua carreira política. 

Para iniciar a discussão sobre a atuação das Organizações de base da área 

baniwa, procederemos a uma descrição sumária dos padrões atuais de assentamento 

e distribuição de sibs e fratrias no território baniwa, pois tais elementos se mostram 

essenciais para o entendimento de suas estratégias de atuação . No Brasil o povo 

baniwa conta com uma população aproximada de 4.840 indivíduos, hoje distribuída 

em 94 assentamentos (ISNFoirn, 1997) nos Rios Içana, Aiari, Cuiari, Quiari e 

afluentes, 48 que comportam a divisão expressa no Mapa 3 (vide Anexo). 

Como se pode observar, cada Organização Indígena atua sobre 

determinada parcela de território frátrico que equivale à sua base política e em 

cujos sibs busca legitimar-se. Além das questões relativas ao parentesco, essas 

regiões têm características geográficas e ambientais diversas e diferentes histórias 

de contato, ·expressando-se como um mosaico de múltiplas influências que 

determinarão os resultados obtidos no trabalho político das entidades. Em termos 

geopolíticos, a área baniwa está assim configurada: 

O Baixo Içana, compreendido entre a foz do rio e a aldeia de Tunuí, é uma 

região de maior proximidade com a área urbana e de mais fácil acesso pela via 

fluvial; ao longo da história do contato sofreu mais influência do processo 

colonizatório. A população desta subárea tem maior contato com as agências da 

sociedade nacional, acesso mais fácil à assistência à saúde, escolas municipais, 
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aparelhos de TV e antenas parabólicas instalados em boa parte das comunidades. 

A missão salesiana sediada em Assunção, bem no centro desta área, exerce 

considerável influência sobre as localidades católicas. 

A intervenção das empresas mineradoras na década de 80 gerou grande 

impacto nesta sub-região, particularmente porque as aldeias evangélicas apoiavam 

sua presença e enfrentaram a oposição das comunidades católicas. O conflito, 

deliberadamente incentivado pelos funcionários da empresa, deixou marcas 

profundas cujos efeitos ainda hoje repercutem e vêm dificultando a organização 

etnopolítica dos grupos ali assentados . 

As lideranças de aldeia do Baixo Içana mantêm alianças permanentes 

com a política partidária de São Gabriel da Cachoeira, emprestando apoio a 

prefeitos e vereadores em troca de bens de consumo, como roupas, ferramentas 

e insumos agrícolas em geral. Tal influência se espraia ao longo de todo o Içana 

e afluentes, mas se torna mais diluída à medida que se sobe o rio; as dificuldades 

de navegação e a rarefação demográfica das comunidades tornam pouco atrativo 

o investimento em práticas populistas nas regiões mais distantes, de acesso 

difícil e poucos eleitores. O rendimento eleitoral se mostra mais proveitoso 

nesta subárea populosa do território baniwa, já que a mesma congrega uma 

população estimada de 2.251 pessoas, pouco menos da metade da população 

baniwa aldeada (ISNFoirn, 1997) . 

A fratria de maior influência política nessa região é a Dzawenai, mas a 

recolonização forçada das décadas anteriores gerou a mistura, atualmente 

encontrada, de sibse fratrias nas aldeias. Os padrões de assentamento populacional 

no Baixo Içana são distintos daqueles tradicionalmente encontrados em outros 

espaços da terra baniwa, nos quais existe uma definição bem marcada na ocupação 

do território por cada fratria. 

Em termos geopolíticos, pode-se dizer que Tunuí, uma grande cachoeira 

que representa uma importante barreira física à entrada de agentes de colonização 

oriundos do lado brasileiro, demarca a fronteira com a sub-região localmente 

denominada de Médio Içana, que é a área de principal influência da fratria 

Walipere e da Organização Indígena da Bacia do Içana (Oibi), comportando 16 

localidades falantes de Baniwa. Dessas, 13 são dos sibs Walipere, duas são 

controladas por sibs da fratria Dzawenai e uma outra é cindida ao meio, 

enfrentando fortes conflitos políticos entre membros de sibs Hohodene (católicos) 

e Walipere (evangélicos) que residem no mesmo local. No Médio Içana, onde se 

situa hoje o pólo mais dinâmico do movimento indígena na região, há uma 

predominância de aldeias evangélicas; do total de 16 aldeias que formam a base 

política da Oibi, seis praticam a religião católica. 

As aldeias são pequenas, com população variando de 13 a 85 pessoas por 

comunidade, mas o hábito de realizar Conferências evangélicas 49 facilita a 



organização política e a capacidade de mobilizar rapidamente um grande número 

de pessoas para outras finalidades; tais condições favorecem uma interação entre 

as aldeias e a disseminação de propostas e atividades do movimento indígena. 

A sub-região já contou com a presença da missão Novas Tribos, que hoje 

detém apenas uma base fixa nesse rio. A escassez atual de missionários não-índios 

não parece afetar a prática do evangelismo nas aldeias, cada uma das quais conta 

com um 'ancião', ou seja, um membro indígena, considerado como pessoa versada 

na Blblia, que assume o papel de coordenador local das práticas religiosas e exerce 

influência política no cotidiano da aldeia (Journet, 1995). O trabalho do ancião 

representa uma forma de autonomia religiosa, pois, diferente da Igreja Católica, 

que exerce o monopólio das prédicas religiosas, o evangelismo indígena é 

desenvolvido de modo independente das igrejas dos brancos . 

O território curipaco, na área conhecida no Brasil como Alto Içana, conta 

com 16 aldeias, todas evangélicas. Essa região sofreu, ao longo das últimas décadas, 

forte influência do pelotão do Exército brasileiro estabelecido bem no centro da 

área. Dada a completa ausência de outros órgãos de governo, o pelotão tem suprido 

algumas funções de assistência à saúde e educação e formação de vínculos com a 

sociedade nacional br_asileira, apesar da inadequação de suas ações às necessidades 

da população . Igualmente, a presença do grupo missionário Novas Tribos se manteve 

relativamente constante, contando com um missionário residente na aldeia de 

Jerusalém. A permanência dessas instituições tem exercido uma influência contrária 

à constituição do movimento indígena no local; a área curipaco tem mostrado, ao 

longo dos últimos anos, um conservadorismo político e uma certa oposição às 

propostas ambientalistas e de revitalização da etnicidade que emanam do 

movimento indígena; seus chefes de aldeia têm apoiado propostas 

desenvolvimentistas como as do projeto Calha Norte, a presença de mineradoras e 

outros agentes de colonização. 

O Aiari, com 22 aldeias, tem sua população dividida entre católicos e 

protestantes, sendo os primeiros majoritariamente membros dos sibs da fratria 

Hohodene e os últimos representados por sibs da fratria Walipere, ali residentes. A 

influência da missão salesiana foi grande neste rio, enfrentando acentuada 

decadência nos últimos anos. As observações atuais dão conta de uma incapacidade 

institucional católica em manter a intensa ação de décadas anteriores. Atualmente, 

as atividades missionárias se reduzem a viagens periódicas de religiosos pouco 

entusiasmados, levando os sacramentos e um simulacro de assistência médica, 

cuja má qualidade tornou-se cada vez mais evidente com a oferta de serviços de 

saúde pelo recém-implantado Distrito Sanitário Especial Indígena. A decadência 

da missão, que intervinha incisivamente na vida cotidiana das pessoas, 

desestimulando as iniciativas autogestionárias, deixou um vazio que ainda não foi 

preenchido por atores políticos indígenas que possam emergir do processo. 

141 



142 

Os grupos do Aiari contam com outra presença muito importante, os 
xamãs, os últimos em atividade em todo o Alto Rio Negro, que exercem uma 
influência direta sobre as comunidades católicas, e indireta, mas nem por isso 
menos efetiva, sobre aquelas que são evangélicas. As aldeias de origem dos 
principais xamãs vêm direcionando suas alianças políticas no mundo dos brancos 
para a Prefeitura de São Gabriel, o que tem repercussões sobre o alcance do 
movimento indígena local, representado pela Acira. 

As características da organização social baniwa exercem influência sobre 
os modos de funcionamento das Organizações de Base que congregam grupos de 
parentes {e, às vezes, também seus afins) através de obrigações sociais recíprocas 
estabelecidas desde épocas anteriores ao contato, constituindo-se como mais um 
(dentre outros) meio de demarcação de uma identidade de uso local, no cadinho 
pluriétnico do Alto Rio Negro. 

As obrigações de reciprocidade equi librada que regem as relações entre 
sibs e fratrias atinge não apenas a convivência cotidiana, mas também se estende 
à redistribuição dos bens obtidos pelas Organizações nas instituições não
indígenas. Dessa forma, a escolha de agentes de saúde, a distribuição das 
radiofonias, motores de popa, outros bens de consumo obtidos com a Foirn, e o 
subsistema de saúde indígena é menos orientada pela racionalidade técnica e 
mais pelas linhas de poder que demarcam as interações dos grupos de parentesco 
(Garnelo, 2001). Por outro lado , como estes agentes da modernização tampouco 
dispõem de poder de mando, podem utilizar o prestígio conferido por tais bens e 
serviços para ampliar seu espaço de negociação e convencimento das chefias 
mais velhas, junto a quem buscam legitimar-se. 

Retomando a base geográfico-cultural - mostrada anteriormente, no 
Mapa 3 - a partir da qual as associações baniwa se organizam, vemos que elas 
praticamente coincidem com as áreas de distribuição territorial das respectivas 
fratrias ; assim, verificamos que a Acira é uma entidade que representa 
majoritariamente os Hohodene; a Oibi congrega principalmente a fratria Walipere; 
a Oicai representa sibs de falar curipaco; a Unibi e a Aibri dividem entre si o 
território controlado pela fratria Dzawenai do Baixo Içana, havendo uma divisão 
bém evidente entre ambas: a área da Unibi cobre os falantes de Baniwa do Baixo 
Içana, e a Aibri, os falantes de Nheengatu; dentro da área de abrangência da Oibi 
e da Acira estão encravados alguns assentamentos ·de outras fratrias, que assumem 
o papel de minorias políticas na subárea. 

Sob o rótulo de diferenciação geográfica encontramos diferenciações de 
fratrias, que expressam as configurações assumidas pelo poder local. 



Poder e religião 

No mundo baniwa, a vida cotidiana está impregnada da religiosidade 

que perpassa todos os elementos constitutivos da sociedade e do cosmos, não 

sendo possível (nem desejável) separar ação política da religiosidade, o que confere 

à primeira uma singularidade de atuação e contribui para definição de um estilo 

de ação característico das lideranças do movimento indígena . 

Wright (1994) utiliza o conceito de mitopráxis, para problematizar os 

movimentos sociorreligiosos em grupos indígenas do Brasil, demonstrando que 

várias dessas manifestações são atualizações rituais de produções míticas 

preexistentes, numa busca de transformação simbólica (e, às vezes, material) da 

realidade encontrada num momento histórico determinado. A apropriação e 
ressignificação de um produto da alteridade como a doutrina cristã se fez em 

consonância com a estrutura simbólica do pensamento nativo (Barabas, 1989), 
(Wright, 1981, 1994). 

Os conflitos entre evangélicos e católicos são temas recorrentes em 

qualquer conversa nas aldeias. As posições intermediárias são indesejáveis e todos 

têm de definir seu lugar; tais opções permitem uma caracterização do interlocutor 

como aliado ou adversário potencial. Esta polarização é congruente com as produções 

culturais baniwa, cujos mitos evidenciam que uma das principais fontes de tensão 

nessa sociedade são as relações de afinidade, boa parte das quais se expressa hoje 

nos conflitos estabelecidos entre cunhados de sibs evangélicos e católicos. 

A religião professada pela liderança de Organização Indígena também 

influi na concessão ou retirada de apoio à sua atuação; entidades como a Acira e a 

Oibi que têm crentes e católicos entre suas bases, têm de lidar com a desaprovação 
a priori dos capitães de religiões contrárias; isso gera a necessidade de manter 

contatos mais freqüentes e intensos com seus oponentes religiosos, na tentativa 

de evitar a perda de legitimidade e credibilidade potencializada pelos boatos e 

desconfiança mútua. 

É possível verificar no território baniwa diferenças fundamentais nas 
relações políticas travadas entre líderes de aldeias católicas e evangélicas ; os 

primeiros têm níveis mais rarefeitos de interações entre si, parecendo mais voltados 

para as disputas do mundo intracomunal, gozando de poucas oportunidades de 

reunir diversas aldeias, como ocorria outrora nos rituais pudali. Entre os evangélicos, 

as Conferências contribuem para o incremento da organização política das aldeias, 
pois elas propiciam reuniões trimestrais ou quadrimestrais de um grande número 

de pessoas, facilitando a troca de opiniões, a circulação de informações e versões 

explicativas de fatos políticos, e favorece, além disso, a tomada coletiva de decisões. 

Estes eventos já eram, antes da formação das Organizações Indígenas , 

um meio de avaliação do desempenho dos líderes políticos e religiosos e passaram 
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a absorver também a função de controlar a atuação dos jovens que atuam nas 

fronteiras das relações interétnicas. Não por acaso, as mudanças de diretoria de 

entidade nas áreas evangélicas ocorrem com maior freqüência quando há 

descontentamento dos capitães com sua atuação. 

As tensões entre católicos e evangélicos podem ser consideradas como 

uma dentre as diversas estratégias de demarcação nas relações identidade/ 

alteridade; as diferentes formas de conversão operam como delimitadores das 

diferenças polarizadas entre consangüíneos e afins. As disputas religiosas são formas 

de expressão de relações de força, de afirmação de alteridades em luta, que tentam 

exercer um poder simbólico capaz de impor sua própria visão de mundo, concebida 

como única e legítima forma de organização da sociedade (Bourdieu, 1989). As 

lideranças de Organização de base atuam num cenário onde, apesar de sua condição 

de 'especialistas políticos', não gozam de uma credibilidade imediata; ao contrário, 

têm de trabalhar arduamente para fazer valer seus pontos de vista e se equilibrar 

numa instável condição de mediadores que buscam obter consensos a partir de 

pares de oposições onde se conflagram afins e consangüíneos, evangélicos e católicos, 

moradores do Içana e do Aiari. 

Para Faulhaber (1994:97), o movimento reivindicatório indígena, mesmo 

se situando no plano político-secular, é nutrido por conteúdos utópicos oriundos 

de campos políticos e religiosos e produz inferências sobre as condições sociais que 

instituem as identidades étnicas, implicando uma aspiração de concretização de 

utopias que sustentam o imaginário mítico nativo. Para a autora, os movimentos 

étnicos geram eficácia mobilizadora da sociedade ao se apropriarem, 

simultaneamente, de aspectos do imaginário da cultura ocidental, ao incorporar 

símbolos do cristianismo e ao reinterpretar a identidade mítico-étnica de acordo 

com os novos parâmetros apreendidos no contato interétnico . 

No mundo baniwa as lideranças também podem ser vistas como 

instrumentos do sagrado, responsáveis pelo resgate físico e metafísico de seus 

liderados, percorrendo uma trajetória que deve se harmonizar com a dos líderes 

messiânicos, bem conhecidos nesta cultura . Sob um desempenho aparentemente 

laico, esconde-se um componente profundamente religioso que orienta as 

expectativas socialmente produzidas em torno do trabalho político. 

A interação das lideranças evangélicas com as concepções mítico-religiosas 

da cultura baniwa se expressa ainda na forma rigidamente disciplinada de sua 

atuação. Delas é cobrado o seguimento rigoroso das regras alimentares e de higiene 

e a participação regular nos cultos e Conferências evangélicas . Tal religiosidade 

auxilia na organização cotidiana de suas vidas, disciplina seus esforços e impulsiona 

seu trabalho político e conquistas econômicas, representando um encontro entre 

antigos padrões de comportamento e formas atuais de sociabilidade (Journet, 1995). 

O fervor religioso, a prestação de serviços e atendimento a demandas consideradas 



relevantes pelo grupo são também fontes de legitimação e de acumulação de poder 
simbólico usado na busca de consensos e de equilíbrio nas relações entre os sibs 
que formam sua base política . O que os capitães exigem das Organizações e os 
líderes exigem de si mesmos é a concretização, em seu trabalho e vida, dos padrões 
morais ideais da cultura baniwa. A ação política baniwa pode ser concebida, então, 
como uma incorporação ressignificada de elementos do mundo não-indígena, desde 
que estes guardem congruência com a cosmologia preexistente (Wright, Pablo, 1994). 

Embora as lideranças percebam os limites do pensamento mítico em 
propiciar uma adequada sustentação para suas atividades atuais e compreendam 
que o espaço/tempo cíclico da cultura indígena não consegue lidar com as mudanças, 
cada vez mais aceleradas, da sociedade mundial, com as quais o movimento indígena 
deve interagir, elas não podem e nem desejam romper com os antigos saberes, 
pois conhecem os prejuízos que tal ruptura acarretaria para a legitimidade de sua 
atuação política. Isso as leva a um exercício de apropriação crítica dos elementos de 
sua cultura, trazendo a ordem político-econômica não-indígena para o campo étnico, 
gerando uma ampliação do próprio conceito de identidade étnico-cultural e da idéia 
de poder, habitualmente permeada em todo o corpo social e que passa a ser associada 
também aos aparelhos de Estado. Configura-se, aqui, um processo que Sahlins (1988) 
denomina de "desenvolvimento neotradicional", no qual a mediação feita pelos agentes 
políticos locais gera formas diferenciadas de apropriação das forças econômicas e 
políticas mais globais, que podem representar inclusive um enriquecimento do sistema 
local e não apenas uma troca baseada na desigualdade e na transferência lucrativa 
dos bens locais para a metrópole (Sahlins, 1988:54-55). 

Notas 

47 Organizações de Base devem ser aqui entendidas como entidades etnopolíticas que atuam no 
plano local, efetuando simultaneamente uma intermediação com o cenário do movimento 
indígena no Alto Rio Negro, formado por outros grupos étnicos e com agentes/instituições da 
sociedade nacional globalizada. Elas se caracterizam como mediadoras entre vida personalizada 
das solidariedades clânicas e o mundo público, impessoal e burocratizado das instituições do 
mundo não-indígena. 

48 Os dados aqui citados se referem exclusivamente à população baniwa residente na área rural 
de São Gabriel da Cachoeira. Estão excluídas destas informações as populações residentes em 
áreas urbanas e em outros municípios. 

49 Conferências são grandes reuniões de finalidade religiosa, nas quais a população de diversas 
aldeias geograficamente próximas se reúne periodicamente para a celebração de cultos 
evangélicos, o que confere um alto grau de interação e articulação política entre as chefias; no 
intervalo das Conferências são realizadas as Santas Ceias , eventos que reúnem um número 
menor de participantes, mas com finalidades semelhantes . 
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